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 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު

 މާލެ،       
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ރައްކައު ތެރިކަމާއެކު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތުގެ އުސޫލު 

ގެ ހާލަތުގައި ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަްނ  19-ކޮވިޑްމިއ ،  )ހ( .1 ތަޢާރަފު 
)އާންުމ ޞިއްޙަތު  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  ،ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
 ކުރުމަށް  ހެލްތް ކަނޑައަާޅ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާިއ އިރުޝާދުތައް ބަޔާން

)ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ  3/2020ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އިކަޓަ
ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  7( ގެ 2020ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 

 ކެވެ.އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެ

ގެ ާހލަތުގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ލޯކަްލ  19-މި އުސޫލަށް ކިޔާނ ، "ކޮިވޑް )ށ(  
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތުގެ 

 އުސޫލު" އެވެ. 

 މި އުސޫލުގެ މަގުސަދުތައް، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ އެވެ.  .2 މަގުސަދު 

ކަން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެއްސުމުގަިއ ރައްކައުތެރި )ހ(  
 .ކަށަވަރުކުރުން

     ގެ ހާލަތުގައި ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގައި  19-ކޮވިޑް )ށ(  
މި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ އެންމެހައި 

 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
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ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ އިންތިާޒމްތައް ހަމަޖައްާސ  )ނ(  
އިން ރައްކައުތެރިވުމުގައި  19-ކޮވިޑް ،ވޯޓްލާން ދާ ފަރާތްތަކުން ނާއި،ފަރާތުން

 .ންޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރު

ގުޅިގެން ކުާރ އެކި ަމސަްއކަތުގައްޔާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ  )ރ(  
އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ކޮންމެހެްނ  19-ކޮވިޑް ،ހަރަކާތްތަކުގައި އެކިބާއްވާ އެކި

 .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިންތިާޒމްތައް ކަށަވަރުކުރުން

ބަލ ެގ ގެ ބަލިމ ހުްނނާއި، ބަިލޖެހިފައިވާ މ ހުންގެ ކޮންޓެކްޓުންނާއި،  19-ކޮވިޑް )ބ(  
އަލާމާތެއް ހުރި މ ހުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބުގައި 

 .ން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ވޯޓުލު

     ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން )ޅ(  
އިްނ ރައްކައުތެރިވުމުގައި  19-ކޮވިޑް ،ތާއ ދު ހޯދުމަށް ކުރާ ަމސައްކަތުގައި

 .ންޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރު

އިންތިޚާބު 
ތައްޔާރުވުމުގައްޔާއި 
ގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމު
ސަމާލުކަން ދޭންވ  

 ކަންކަން 

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، އިންތިޒާމްުކރުމާއި، ސުޕަވައިްޒ  .3
އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް، ތިރ ގައި  19-ކޮވިޑް ،ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމުގައިކުރުމާއި، 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި  ހަރަކާތްތެރިވާ  )ހ(  
އާ ބެހޭ  19-ކޮވިޑް ،ފަރާތްތަކަށް ހިންގޭ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

          މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި، އެ ފަރާތްތައް އެކަމަށް އަހުލުވެިރ ކުރުވުން.
އާ ުގޅޭ މަޢުޫލމާތު ިހމެނޭ  19-ކޮވިޑް ،މި ތަމްރ ންތަކުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް

 ތަކެތި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  )އެޗް.ޕ .އޭ( އިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ަހރަކާތްތެރިވާ ލޯކަލް  )ށ(  
ވުމުގެ  އަށް ފައްސިވެފައިވާ މ ހެއްގެ ކޮންޓެކްަޓކަށް 19-ކޮިވޑް ،މުވައްޒަފުން

ޓަކައި ކުދި ގްރޫޕްތަކުގައި މަސައްކަތް ުކރުން ފަދަ   ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް
 އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެއްސުން.

ބުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭނެ ގޮތަށް ބަދަލު ަމަސއްކަތްތެރިން އިންތިޚާ )ނ(  
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ބެކަޕް ޕްލޭނެއް އޮތުން.
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         އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ކަނޑަާނޅައިހަިއ ހިނދަކު،  )ރ(  
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ިލސްޓުތަކާއި 
އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް ޮއންލައިންކޮށް ބެލޭެނ ނުވަތަ ޭބނުންކުރެވޭނެ 

 އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެއްސުން. 

އެފަދަ އެހެން ތަކެތި އޮފިޝަލުންނަށް ވަކިން   ފަންސުރާއި، ،ގަލަމާއި )ބ(  
 .ކަނޑައަޅައިފައި ހުރުން

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް  )ޅ(  
ކުރެވޭނެ  ކުރުމަށް މ ހުން ހޮވުމުގައި އެ ރަށެއްގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް

ދިނުމާއި، ެއ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ ތަމްރ ނުތައް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން
 އޮންލައިންކޮށް ހިންގުމަށް އިސްކަންދިނުން.

ގެ ކޮމިއުިނޓ  ސްޕްރެޑް  19-ގެ ހާލަތުގައި މާލެއިން ނުވަތަ ކޮިވޑް 19 -ކޮވިޑް )ކ(  
އޮތް ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ކޮންމެހެން ގޮސްގެން ލޯކަލް ކައުްނސިލްތަކުގެ 

ވާ ޮގތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަްނ ޖެހޭަނމަ، ތިރ ގައިއިންތިޚާބުގެ 
 .ޢަމަލު ކުރުން

އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެއްސުމަށް ދާ ރަށެއްގައި މ ހުންނާއެކުަގއި  (1)   
ފެތުރުން  19-މަސައްކަތް ކުރަންދާ ފަރާތްތަކުން "ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް
   ދަތުރުކުރުމުގައިކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

  )ޓްރެވެލް ރިލޭޓަޑް( ކަރަންޓ ނު ކުރުމާއި، ކަރަންޓ ނު ކުރުމުަގއި 
 ޢަމަލު ކުރަންޖެޭހ ގޮތުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.

(-content/uploads/2020/12/Quarantine-https://covid19.health.gov.mv/wp( 
usool.pdf 

ދުވަހަށްވުރެ  5ގެ ފަރާތުން ކުުރމުއްދަތަށް )ކޮމިޝަނު ސްއިލެކްޝަން (2)   
ގެ ޮކމިއުނިޓ  ސްޕްރެޑް ޮއތް  19-ގިނަ ނޫން( މާލެއިން ނުވަތަ ކޮިވޑް

ހާލަތްތަކުގައި ދަތުރު ކުރުުމގެ ރަށަކުން އެހެްނ ރަށަކަށް ދާންޖެޭހ 
 ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުން.

      ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުްއދަ  2މި އަކުރުެގ  (3)   
ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތު ިހމަނައިފައި  ،ހޯދުމަށް

 eoclegal@health.gov.mv .ެއަށް އ މެއިލް ކުރަންވާނެއެވ 

https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/12/Quarantine-usool.pdf
https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/12/Quarantine-usool.pdf
mailto:eoclegal@health.gov.mv
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 ؛މުއައްސަސާގެ ނަން 3.1    

 ؛ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މ ހާ/މ ހުންގެ ަނން 3.2    

 ؛މިހާރު އުޭޅ ގޭގެ އެޑްެރސް 3.3    

 ؛މަޤާމް/ހައިސިއްޔަތު 3.4    

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ކާޑުގެ ނަންބަރު 3.5    

 ؛ނަންބަރުގުޅޭނެ ފޯނު  3.6    

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ދާ ރަށާއި، ހުންނަްނ ަހމަޖެހިފައިާވ  3.7    
 ؛ތުތަނުގެ މަޢުލޫމާ

އެނބުރި އަންަނ ތާރ ޚު )އެއްވެްސ  ،ކުރާ ތާރ ޚާއިދަތުރު 3.8    
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ތާރ ޚަށް ބަދަލެއް ގެންނަން 

 ؛މެދުވެރިކޮށް އެންގުން( މެއިްލ ޖެހިއްޖެަނމަ، އެކަން 

 .މަސައްކަތުގެ ތަފުސ ލު 3.9    

ދަތުރުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަން، ދަތުރުކުރާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް  (4)  
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ހިފައިގެންނެވެ.ކުރަންވާނ  ދަތުރު  (5)  

އުޅުމުގައި، ތިރ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ރަށަށްގޮސް  (6)  
 ރައްކައުތެރިކަމުގެ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަށަށް ދިޔުމަށްފަހު ސ ދާ މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ނުވަތަ ހުުރަމށް  6.1   
 ޒަރޫރ  ،ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން ތަންތަނަށް

 ހާލަތެއްގައި މެނުވ  ނުދިޔުން. 

ތަނެއްގައި މަޑުކުރަްނޖެޭހ ހާލަތުގައި، މ ހުްނ ދިރިއުޅޭ ގެއެއްަގއި  6.2   
ހުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ުހންނަންވާނ  ގޭގައި ދިރިއުޭޅ މ ހުްނ ުއޅޭ 
ކޮޓަރިޔާ ވަކިން ހުންަނ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. އަދި ގޭގައި ުއޅޭ މ ހުްނނާ 

 ވެ. ކޮށްގެން ނުވާނެއެއެއްވެ ކައިބޮއި ހެދުންފަދަ ކަންކަން ވެސް 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            31 އަދަދު:                             50 ލިއުމް: ވޮ

5 
 

ޓޭކްއަވޭ  ،ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި 6.3   
 މަޖަްއސަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޑެލިވަރ  ކުރެވޭނެ އިންިތޒާމް ހަ

ދަތުރުކުރާއިރުގައްޔާއި މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރުގައްޔާއި، އާންމު  6.4   
މާސްކު އެުޅމާއި، މާސްކު އެުޅމުގެ އުޫސލާ  ،ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު

)ތިނެއް( ފޫޓުގެ  3އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން. އަދި މަދުވެގެން 
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުމާއި، ރައްކައުތެރިކަމުގެ

)ވިހި( ސިކުންތު ވަންދެން  20އަތް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުން. މަދުވެގެން  6.5   
ލައިގެްނ ގިނަގިނައިްނ އަތްދޮވުން/ސެނިޓައިޒަރ ސައިބޯނި 
  ބޭނުންކުރުން.

ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް )ކަރުގައި ރިއްސުން، ކެއްުސން،  19-ކޮވިޑް 6.6   
ަވސް ، ހުންއައުން، ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން، ގައިގައި ރިއްސުން

ނުދުވުން/ރަހަނުލުން ފަދަ( ހުރިނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ދޭ 
 ތަނަކަށް ގުޅައި، އެ ތަނަކުން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  )އެޗް.ޕ .އޭ( ގެ އުސޫލުތަކާއި  6.7   
 އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން.   

ާއ ގުޅިގެްނ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަިދ  19-"ކޮވިޑް (އ)  
 ދަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލު ކުރުން. 

-content/uploads/2020/06/Gudeline-https://covid19.health.gov.mv/wp
 ) 19.pdf-COVID-during-travelling-when-measures-preventive-on) 

      ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސ  ،ގެ ހާލަާތ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް (ވ)  
 ،)އެޗް.ޕ .އޭ( އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު

ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓްލެވޭނެ އިންތިާޒމް 
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ަހމަޖެއްސުން. 

ގެ ހާލަތު  19-ރަށެއްގައި ކޮވިޑްއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމުގައި އެ  (މ)  
ހުރިގޮތް ބަލައި )މިސާލަކަށް، މޮނިޓަރިންގއަށް ލައިފައިވާ ރަށެއް ނަމަ( ހެލްތް 
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  )އެޗް.ޕ .އޭ( އިން އެ ރަށާމެދު އެ ވަގުތެއްގައި 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުުރން.

https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/06/Gudeline-on-preventive-measures-when-travelling-during-COVID-19.pdf)
https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/06/Gudeline-on-preventive-measures-when-travelling-during-COVID-19.pdf)
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ގެ އެއްވެްސ އަލާމާތެްއ )ކަރުގައި ރިއްސުން، ކެއްސުން،  19-ކޮވިޑް (ފ)  
               ، ހުންއައުން، ނޭވާލާްނ އުނދަގޫވުން، ގައިގަިއ ރިއްސުން

ވަސް ނުދުވުން/ރަހަނުލުން ފަދަ( ހުރި އެއްވެްސ މ ހަކު ަތމްރ ނުތަކުގައި/ޢަމަލ  
 މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުވުން/ނުކުރުން. 

ެގ އެއްވެްސ އަލާމާތެްއ  19-ކޮިވޑް ުއޅެނިކޮށް، މަސައްކަތުގައިއިންތިޚާބުގެ  (ދ)  
ފެނިއްޖެނަމަ، ެއ ފަރާތެއް އެކަހެރި ކުރުމާިއ، ެއ ރަށެއްގައި ޤާއިްމ ކޮށްފައިވާ 
ފްލޫ ކްލިނިކަށް ފޮނުވުމާއި، ިމ މަޢުލޫމާތު ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސ  

 )އެޗް.ޕ .އޭ( އާ ހިއްސާކުރުން.

މަރުކަޒުތަކަށް ދާ މ ހުންނާއި، މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މ ހުންެގ ވޯޓްލާ  (ތ)  
ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ތަނުގެ ތެރެއަށް އެއްފަހަރާ  19-މެދުގައި ކޮވިޑް

މ ހުން ަވންނަ އަދަދު ނުވަތަ ކިޔޫގައި ތިބޭ މ ހުންގެ އަދަދު މަދުކުުރމަށް ވޯޓުލާ 
ޒުތައް އިތުރުކުރުން ފަދަ އިންތިޒާމްތައް ވޯޓުލާ މަރުކަ ،ގަޑި އިތުރުކުރުމާއި

 ހަމަޖެއްސުން. 

ެގ ހާލަތުގައި ލޯކަްލ ކައުްނސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުެގ  19-ކޮވިޑް (ލ)  
އިންތިޒާމްތަކާ ގުޅޭ މަޢުޫލމާތުތައް، ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށް، 

 އެކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން. 

މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލާ 
ގޮތުން  ރައްކައުތެރިކަމުގެ 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަްށ ވަުނމާއި ނުކުުތމުގައި، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  .4
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ތަނަށް ވަންނަ/ނުކުންނަ ދޮރު ކައިރ ގައްޔާއި އެތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި  )ހ(  
އިން ރައްކައުތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަކާ ގުޅޭ  19-ކޮވިޑް

ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން،  3މަޢުލޫމާތު )މާސްކު އެޅުްނ، މަދުވެގެން 
ކުރުްނ ފަދަ( އާންމުކޮްށ އަތުގެ ސާފުތާހިރުކަން، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާުލ ނު

 ހެން ބެހެއްޓުން. ފެންނާނޭ

)ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓޭގޮތަށް އެ ތަންތަނަށް މ ހުްނ  3މަދުވެގެން  )ށ(  
 ވަނުމާއި ނުކުތުމުެގ އިންތިޒާމުތައް ަހމަޖެްއސުން.
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)ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން  3ވޯޓުލާން ދާ މ ހުން ކިޔޫގައި ތިބޭއިރު،  (ނ)  
މަޢުލޫމާތު ެއ ފަރާތްތަކާ ބެހެއްޓޭގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. އަދި ިމ 

 ހިއްސާ ކުރުމާއި، މިކަްނ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރުްނ ކަނަޑއެޅުން.

ކު ދާންޖެޭހ ހާލަތްތަކުގައި ެއހ ތެރިއެއްގެ ޔަވޯޓުލާން ދާ މ ހާޔާއެކު އެހ ތެރި (ރ)  
ގޮތުގައި ދާ މ ހަުކ ފިޔަވައި އިތުރު މ ހުން ވޯޓުާލ މަރުކަޒަްށ 

 ނުވެއްދުން/ނުދިއުން.

ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މ ހުންނާިއ އެހެނިހެްނ މ ހުްނ ސަިއބޯނިލައިގެން  (ބ)  
އަތްދޮވެވޭނެ ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސައިފައި ހުރުން.

މުޢާމަލާުތ ކުރަންޖެޭހ )ތިނެއް( ފޫޓަށްވުރެ ގާތުން  3ތަނަށް ވަންނަ މ ހުންާނ  (ޅ)  
ހުރިހާ އޮފިޝަލުން / މޮނިޓަރުން / މަންދޫބުން / ސުޕަވަިއޒަރުން ފަދަ މ ހުން 

 މާސްކުގެ އިތުރުން ފޭސްޝ ލްްޑ ބޭނުންކުރުން.

ތަނަށް ވަންނަ މ ހުްނ ާމސްުކ އެޅުމުެގ އުސޫާލ އެއްގޮތަށް މާސްުކ އަޅައިގެްނ  (ކ)  
 ތިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ވޯޓުލާން ދާއިރު ރައްކައުތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުްނ އަމިްއލަ ގަލަްނ  (އ)  
 ހިފައިގެން ދިއުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އެގޮތަށް އިރުޝާދު ދިނުން.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް/ތަނަށް ވަންަނ ދޮރުކައިރ ގައި ސެނިޓައިޒަރ )މަދުވެގެން   (ވ)  
ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކުރުމަށް އިރުޝާދު އެލްކޮހޯލް ހިމެނޭ( ބެހެއްޓުމާއި،  70%
 ދިނުން.

 )ތިނެއް( ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި ގޮނޑިތައް އަތުރައިފައި ހުރުން.  3މަދުވެގެން  (މ)  

ދައުރުވާނޭހެްނ ދޮރުތައް  ވޯޓުލާން ހަަމޖައްސައިފައިވާ ތަނުގައި ވައި  (ފ)  
 ހުޅުވައިލައިފައި ބެހެއްޓުން. 

)ތިނެއް( ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި  3ވޯޓިންގ ބޫތުތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް، މަދުވެގެން  (ދ)  
 ބެހެއްޓުން.  

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ   ،ނާއިއިނގިލ ގެ ނިޝާްނ ޖަާހ އޮފިޝަލުން (ތ)  
)ތިނެއް( ފޫޓަށްވުރެ  3ކާޑު ޗެކްކުރާ އޮފިޝަލުން، ވޯޓުލާންދާ މ ހާއާ ކޮްނމެހެން 

ޖެހޭ ކައިރި ނުވުން. އަދި  ކައިރިވާންކައިރިވާންޖެހޭ ހާލަތުގައި މެނުވ  
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އޮފިޝަލުން މާސްކުގެ އިތުރުްނ ފޭސް ޝ ްލޑް އަޅައި،   ހާލަތްތަކުގައި
 ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން. 

ވޯޓު ގުނުމުގައި 
 އް ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތްތަ

         މަދުވެގެން  ،ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތައް )ހ( .5
         ފަދަ  )ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، މާސްކު ެއޅުން 3

މި އުސޫލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް 
އަދި އިންތިޚާބު އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން އެކަން  ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން.

 ކަށަވަރުކުރުން.

ރަނގަޅަށް އަތް  ވޯޓު ގުނަން ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި، ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު، )ށ(  
ސާފުކުރުން. އަދި އަތް ސާފުނުކޮށް، މާސްކާއި ނޭފަތާއި އަނގަާޔއި ލޮލުގައި 

 އަތްނުލުން.

އިންތިޚާބުގެ 
މަސައްކަތްތަކުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ މ ހުން 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް 

އިން ރައްަކއުތެރިވުމަށް  19-ގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ކޮވިޑް 19-ކޮވިޑް )ހ( .6
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މ ހުންނަށް 

 ކަންަކމަށް އަހުލުވެރިވުން. އެނގި، އެ

ގެ އެއްވެްސ އަލާމާތެްއ )ކަރުގައި ރިއްސުން، ކެއްސުން،  19-ކޮވިޑް )ށ(  
ހުންއައުން، ނޭވާާލން އުނދަގޫވުން، ގައިގަިއ ރިއްސުްނ، ވަްސ 

މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުވުން އަދި  ،ނުދުވުން/ރަހަނުލުން ފަދަ( ހުރިނަމަ
 އެކަހެރިވެ ފްލޫކްލިނިކަށް ދިއުން.

ުނވަތަ އެފަދަ  ،އައިޮސލޭޝަނުގައި ހުރި އެއްވެސް މ ހަކުކަރަންޓ ނުގައި ނުވަތަ  )ނ(  
މ ހެއްގެ ގޭގަިއ އުޭޅ މ ހަުކ ކަރަންޓ ނު/އައިސޮލޭޓް ކުރެިވފައިވާނަމަ، 

އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް  19-މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ނުވުން/ނުކުރުން. އަދި ކޮވިޑް
 /ނުުކރުން. ސާމްޕަލް ނަގައިފައިވާނަަމ، ނަތ ާޖ ލިބެންދެން ބައިވެރި ނުވުން

ވާގޮތަށް އިއަބަދުވެސް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ިނވަމަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި  )ރ(  
 މާސްކު އެުޅމާއި، މާސްކު ެއޅުމުގެ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން.

އާ ގުޅިެގން ހެލްްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  )އެޗް.ޕ .އޭ( އިން  19-ކޮވިޑް )ބ(  
އަންގާ އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހުލުވެރިވެ ޢަމަލުކުރުމާއި،  

ެގ ހާލަތާ ގުޅިެގން ގެންަނ  19-އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން. އަދި ކޮވިޑް
 ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވެ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
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މަސައްކަތުގެ ހުރިާހ ވަގުތެއްގައި ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެންވެސް  )ޅ(  
 ސާފުތާހިރު ހެދުމެއްގައި، ސާފުތާހިރުކޮށް ތިބުން.

    ތަނުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި )މޭޒު، ގޮނިޑ، ފޯނު،  )ކ(  
ތަކެތި ސްޓޭޝަނަރ ޒް ފަދަ( ބޭނުންކުރުމަށްފަހު، ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމާއި، މި 

 ދޮވުން/ސާފުކުރުން.ކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަތް ބޭނުން

         މަދުވެގެން  ،ތަނުގައި ުއޅޭ މ ހުންނާ ،ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ  )އ(  
 )ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން.  3

 އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާްމ ނުކުރުން. )ވ(  

)ވިހި(  20އަބަދުވެސް އަތް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުން. އެގޮތުްނ މަދުވެގެްނ  )މ(  
ސިކުންތު ވަންދެން ސައިބޯނިލައިގެން އަތްދޮވުން. އަތުގައި އެއްޗެއް ހޭކި 

 ހަޑިވެފައި ނުވާނަމަ، ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރުން. 

އެހެްނ މ ުހންގެ ފެްނފުޅި ބޭނުން ބޯނެ ފެންފުޅިއެއް އަމިއްލައަށް ގެނަުއމާއި،  )ފ(  
 ނުކުރުން.

 ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މ ހުްނ އެއްވެ ކައިބޮއި ނެެހދުން. )ދ(  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި 
ހުންނަ ތަކެތ ގެ 
 ސާފުތާހިރުކަން 

ތަނުގެ އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދިނުން. އެގޮތުން  )ހ( .7
 ފޯނު، ޮގނޑި، މޭޒު ،އާންމުކޮށް އަތްލާ ތަންތަނާިއ ތަކެތި )ދޮރުގެ އަތްގަނޑު

ފަދަ( ސައިބޯނި ފެންފޮތިގަނޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން. 
 ތިގަނޑަކުން ފުހެލުން.ފެންފޮމިގޮތަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު، ސާފު 

ރަނގަަޅށް އަތް ކުރުމަށްފަހު ޒް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންސްޓޭޝަނަރ  )ށ(  
 ސާފުކުރުން/ދޮވުން.

 އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ތަން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން. )ނ(  

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އުފެދޭ 
 ކުނި ނައްތައިލުން 

ކުނި އެުޅމަށް ޓަކައި އެިކ ހިސާބުތަކުގައި، އެކަށ ގެންވާ ވަރަްށ، މަިތޖެހި  )ހ( .8
 ޑަސްޓްބިން ބަހައްޓައިފައި ހުރުން. 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާސްކު ޓިޝޫ ފަދަ "އިންފެކްޝަސް" ކުނި އެޅުމަށް ޓަކައި   )ށ(  
މިކަން  މަތިޖެހި ަޑސްޓްބިން، ޑަބަލް ކޮތަޅު ލައްވައިފައި ވަކިން ބެހެއްޓުން. އަދި

 އެނގޭގޮތަށް ޑަސްޓްބިން ލޭބަލް ކޮށްފައި ހުރުން.
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ތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކައުތެރިކަމާއެކުގައި ނައްތައިލުމުގެ އިންތިޒާމް  )ނ(  
 ހަމަޖެއްސުން. 

ވޯޓުލުމަށް 
މަރުކަޒުތަކަށްދާ 
މަލު ޢަފަރާތްތަކުން 

 ގޮތްތައް  ކުރަންވ 

 ،އެހެްނ މ ހުްނނާ ދެމެދު ،ތަނުގައި ުއޅޭއިރުތަނަށް ވަދެ ނުކުތުމުގައްޔާއި،  )ހ( .9
 )ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން. 3މަދުވެގެން 

ވޯޓުލުމަށް ކިޔޫގައި ތިބޭ ވަގުތު ފިޔަވައި ތަނުގައި މަޑުކޮށްގެން  )ށ(  
 ނުހުރުން/ނުތިބުން.

 

 

މާސްުކ އަޅައިގެްނ ހުރުމާއި، ވާގޮތަށް އިއަބަދުވެސް އަނގަޔާއި ނޭފަތް ނިވަ )ނ( 
 މާސްކު އެުޅމުގެ ުއސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން. 

ތަނުގައި ހުންނަ ތަކެތ ގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި އަތްލުން މަދުކުރުން އަދި އަތް  )ރ(  
 މާސްކާއި ނޭފަތާއި އަނގަޔާއި ޮލލުގައި އަތްނުލުން. ސާފުނުކޮށް،

ވަގުތުގައި އަތް ސާފުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން. މިގޮތުން ތަނުގައި އުޅޭ  )ބ(  
 ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ސާފުކުރުން.

 ތަނުގެ ތެރެއަށް ކުޅު ނުޖެުހމާއި، އަރިދަފުސް ނުފޮޅުން. )ޅ(  

ކަނަޑއަޅައިފައިވާ  އަޅަން ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި، އިކާބޭނުންކުރާ މާސް )ކ(  
 ލުން.ރައްކައުތެރިގޮތުގައި ބިނަށް ޓްޑަސް

އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މ ހުން 
ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް 

ހަމަޖެއްސުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތް 

އަށް ފައްސިވެ އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މ ހުންނާއި، ފައްސިވެފައިވާ މ ހުްނެގ  19-ކޮވިޑް .10
ގެ އަލާމާތް ހުންނަ މ ހުން ވޯުޓލުމުގެ ކަންތައްތައް  19-ކޮންޓެކްޓުންނާއި، ކޮވިޑް

ހަމަޖެއްުސމުގައި އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުން/ވޯޓުލުމުެގ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ 
 ފަރާތުން، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓުލާ  ،އެކަހެރިކޮށްފައި ތިބޭ މ ުހން ،ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި )ހ(  
 މަޖެއްސުން.ހަ ގޮތަށްޓުލާށުގައި ވޯމުއްދަތުގައި ހުރި ރަ

އަށް ފައްސިވެފައިވާ މ ހުން ވޯޓުލުމަށް އެހެން މ ހުންާނ  19-ކޮވިޑް )ށ(  
އެކުނުވާގޮތަށް ވަކި ވެހިކަލެއްގައި ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވޯޓުލާ 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  )އެޗް.ޕ .އޭ( ގެ ހުއްދަޔާއެކު  ،މަރުކަޒަށް
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ނުވަތަ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން އެކަމުެގ އިންތިޒާމް  ،އައުމަށް އެންގުން
 ހަމަޖެއްސުން.

 އެފަދަ މ ހުްނ ވޯޓުލުމަށް ވަިކ ތަނެްއ ނުވަތަ ވޯޓުލާްނ އަުއމަށް ަވކި ގަޑިއެއް  )ނ(  
 ހަމަޖެއްސުން. 

އެކަހެރިކޮށްފައިވާ މ ހުން 
ވޯޓުލުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތް 

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވޯޓުލާ  (ހ) .11
 މަރުކަޒަށް ދިއުން.

އަށް ފައްސިވެފައިވާ މ ހާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ާމްސކު އެުޅމާއި،  19-ކޮވިޑް (ށ)  
)ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި،  3މަދުވެގެން އެހެން މ ުހންނާ 

 ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަތް ސާފުކުރުން.

ހުރިހާ ވަގުެތއްގައިވެސް  ،އަށް ފައްސިވެފައިވާ މ ހެއްގެ ކޮންޓެކްޓުން 19-ކޮވިޑް (ނ)  
ގެ )ތިނެއް( ފޫޓު 3މ ހުންނާ މަދުވެގެން  އަބަދުވެސް އެހެން، މާއިއެޅު  މާސްކު

ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަތް ، މާއިގައިދުރުކަން ބެހެއްޓު
 ބޭނުންޓެކްސ  ފަދަ( ، )ބަސް، ފެރ  ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް،  މާއިސާފުކުރު
 ނުކުރުން.

ނޭވާލާްނ ގެ އަާލމާތެއް )ކަރުގައި ރިއްުސން، ކެްއސުން، ހުންއައުްނ،  19-ކޮވިޑް (ރ)  
ވަސް ނުދުވުން/ރަހަނުލުން ފަދަ( ހުރި މ ހުްނ ، އުނދަގޫވުން، ގައިގައި ރިއްސުން 

ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ވޯޓުލާން ދިއުން. މިގޮތުން މާްސކު އެޅުން، 
)ތިނެއް( ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން  3މަދުވެގެން  އަބަދުވެސް އެހެން މ ހުންނާ 
ުނންކޮށްގެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަތް ސާފުކުރުން،  ބެހެއްޓުން، ސެނިޓައިޒަރ ބޭ
 ޓެކްސ  ފަދަ( ބޭނުންނުކުރުން. ،ފެރ  ،ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް )ބަސް

ކެންޑިޑޭޓުން ތާއ ދު 
ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވ  
 ގޮތްތައް

ށް އެއްރަށުން ތާއ ދު ހޯދުމާއި، ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަ )ހ( .12
ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް  19-ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް"އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، 

ކުރުމަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި )ޓްރެވެލް ރިލޭޓަޑް( 
    ކަރަންޓ ނު ކުރުމާއި، ކަރަންޓ ނު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންެޖހޭ ގޮތުގެ 

 ާއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން. އުސޫލު" 

(usool.pdf-content/uploads/2020/12/Quarantine-https://covid19.health.gov.mv/wp)  

ހަރަކާތްތައް ހިންުގމުގެ ގޮތުން  މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތުގައިވާ ރަށެއްގައި މިފަދަ )ށ(  
 ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުން.

https://covid19.health.gov.mv/wp-content/uploads/2020/12/Quarantine-usool.pdf
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ރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަްށ ޓަކައި ގޭގެއަށް ހަ ގެތާއ ދު ހޯދުމާއި ކެމްޕޭނު )ނ(  
މިކަމަށް  ،ޒިޔާރަތްކޮށް މ ހުންާނ ބައްދަލުކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުމުެގ ބަދަލުގައި 

އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުން. ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނަމަ، 
ރައްކައުތެރިކަމުގެ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ގޭގައި އުޭޅ މ ހުންާނ 

)ތިނެއް( ފޫޓުގެ ދުރުމިން ބެހެއްޓުން. އަދި މިގޮތަށް  3ދިމާވުމުގައި މަދުވެގެން 
 އަތާއި، ާމއިޅު  ރައްކައުތެރިކަމުެގ ގޮތުން މާސްުކ އެގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު

ހޭންްޑ ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުްނ ޮކށްގެން އަތް  ، މާއިއަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާްމ ނުކުރު
 ސާފުކުރުން.

 ވ  އެންމެ ބޮޑަކަށް ޚިޔާރުކުރުން.  ،ކެމްޕޭން ޖަލްސާތައް ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވުން )ރ(  

ގެ ހާލަތުގައި  19-"ކޮވިޑްކެންޑިޑޭޓުން ތާއ ދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  )ބ(  
ބައްދަލުވުންތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ޙަފްލާތަކާއި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގައި 

https://covid19.health.gov.mv/wp-) ލު"ޢަމަލުކުރަންވ  ގޮތުގެ އުސޫ
3.pdf-content/uploads/2020/12/usool ުއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލ )

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އާ ގުޅިގެން  19-ކުރުން. އަދި މި އުސޫލާއި، ކޮވިޑް
އެޖެންސ  )އެޗް.ޕ .އޭ( އިން އަންގާ އެންގުންތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ 

  ޢަމަލުކުރުން.އެއްގޮތަށް

ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން އު
 ފަށާ ތާރ ޚު 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ  .13
 ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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