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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާްއޖެ. 

އާ ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލުމުގައި    19-ކޮވިޑް

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

"ކޮވިޑް )ހ(  . 1 ތަޢާރަފާިއ ނަން  ކައުންސިލްތަކުގެ  ގެ    19-ިމއީ،  ލޯކަލް  ރައްކައުތެރިކަާމއެކު  ހާލަތުގައި 
ވަނަ    10އިންތިޚާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުުމގައި ޢަަމލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގެ  

ކޮވިޑް ަމތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފައްސިވެ   19-ާމއްދާގައި  އަށް 
ކޮ ީމހުންގެ  ފައްސިވެފައިވާ  ީމހުންނާއި،  ،  ންޓެކްޓުންނާއިއެކަހެރިކޮށްފައިވާ 

ކޮވިޑް އަންނަ  ވޯޓުލާން  މީހުންނާއި،  ތިބޭ  އަލާާމތް    19-ކަރަންޓީނުގައި  ގެ 
ގޮތް   ޢަަމލުކުރާނެ  ގެންދިއުުމގައި  ކުރިޔަށް  ކަންކަން  ވޯޓުލުުމގެ  ީމހުން  ހުންނަ 

 ބަޔާންކުރުުމގެ ގޮތުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

"ކޮވިޑް )ށ(    ނަަމކީ،  އުސޫލުގެ  ތިބޭ   19-މި  އައިސޮލޭޝަނުގައި  ގުޅިގެން  އާ 
ގޮތުގެ  ޢަަމލުކުރާނެ  ވޯޓުލުުމގައި  މީހުން  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި      ީމހުންނާއި، 

 އުސޫލު" އެވެ. 

ީމހުންނާއި  19-ކޮވިޑް )ހ(  . 2 މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ފައްސިވެފައިވާ  ގުޅިގެން    19-ވިޑްކޮ  ، އަށް  އާ 
ތެރެއިންކަރަންޓީނުގަ ީމހުންގެ  ތިބޭ  ދުވަހުގެ    10އެޕްރީލް    2021  ،އި  ވަނަ 

ބެހޭ  ފަރާތްތަކާ  ނުވީއްލޭނެ  ކަރަންޓީނުން  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުން  ނިޔަލަށް 
ރޭ    8އެޕްރީލް    2021  ،ަމޢުލޫާމތު ދުވަހުގެ  ކުރީން  8:00ވަނަ  ހެލްތް    ،ގެ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ،ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީން

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން، އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބޭ  )ށ(   
ަމޢުލޫާމތު ީމހުންގެ  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން    ،ީމހުންނާއި  ހެލްތް 
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 ހިަމނާންވާނެއެވެ. އެެޖންސީން ފޮނުވާއިރު، އަންނަނިވި ަމޢުލޫާމތު 

 ؛ ފުރިހަމަ ނަން (1)   

 ؛ ދާއިމީ އެޑްރެސް (2)   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު (3)   

ތަނުގެ  (4)    ހުރި  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
 ؛ ަމޢުލޫާމތު/އެޑްރެސް

 ނިޭމނެ ތާރީޚު. އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާ ުމއްދަތު  (5)   

 ނުވަތަ  ގަިއައިއސޮލޭޝަނު 
ތިބޭ   ކަރަންޓީނުގަިއ 
 މީހުންގެ ޒިންމާ 

ަމރުކަޒަށް   )ހ(  . 3 ވޯޓުލާ  ީމހުން  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
ހޯދައި ހުއްދަ  ފަރާތަކުން  ހޯދާންެޖހޭ  ހުއްދަ  ަމރުކަޒަށް    ،ހާޒިރުވުަމށް  ވޯޓުލާ 

 ހާޒިރުވުަމކީ އެ ީމހެއްގެ ޒިންާމއެކެވެ.

ވޯޓުލާން   )ށ(   ތެރެއިން  ީމހުންގެ  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
ގަޑީގެ   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ނިންުމަމށް  ވޯޓުލުން  މީހުން،  )ފަހެއް(   5ބޭނުންވާ 

ބޭނުންވާކަ  ވޯޓުލާން  ީމހަކު  އެ  ކުރިން،  ަމޢުލޫާމތުގަޑިއިރުގެ              ،ުމގެ 
ޓާސްކް ރަށު  އެެޖންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ެމދުވެރިކޮށްހެލްތް   ،ފޯސް 

ކޮށް ޢައްޔަނު  ކޮިމޝަނުން  ޕޮއިންޓަށް އިލެކްޝަންސް  ފޯކަލް  ފައިވާ 
ވޯޓުލާ   ،ންވާނެއެވެ. ާމލޭ ސަރަޙައްދުގައި ނަމަ، އެފަދަ ީމހުންގެ ަމޢުލޫާމތުއަންގާ

އަންގާނީ ވެރިޔާއަށް  ކޯޑިނޭޝަން    ،ަމރުކަޒުގެ  އިލެކްޝަންސް  ހުންނަ  ާމލޭގައި 
 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީންނެވެ.   ،ސެންޓަރު ެމދުވެރިކޮށް

ލެވޭނީ )ނ(    ވޯޓު  ީމހުންނަށް  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ        ،އައިސޮލޭޝަނުގައި 
 އެ ީމހަކު ވޯޓުލުަމށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފޮށްޓަށެވެ.  

ނުވަތަ   ގަިއައިއސޮލޭޝަނު 
ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން  

 ވޯޓުލުން 

އައިސޮލޭޝަނުގައި ނުވަތަ ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލުަމށް ފުރުޞަތު  )ހ(  . 4
ކިޔޫ   ،ދޭންވާނީ ތެރެއިން  ީމހުންގެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ވޯޓުލުަމށް  ފޮށްޓަކަށް  އެ 

 ބަންދުކުރާ ގަޑިއާ ހަަމޔަށް ކިޔޫގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލާ ނިުމމުންނެވެ. 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ   )ށ(   ކޮިމޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ނިންުމަމށް  ވޯޓުލުން 
ކިޔު   ތިބިނަމަ،  މީހުން  ކިޔުގައި  ތިބި   ،ބަންދުކޮށްގަޑިެޖހޭއިރު،  ކިޔުގައި 

ކަރަންޓީނުގައި  ީމހުންނަށާއި  ތިބި  އައިސޮލޭޝަނުގައި  ވޯޓުލާ ނިުމުމން  އެންެމން 
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 ތިބި ީމހުންނަށް ވޯޓުލުަމށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ. 

ވޯޓުލުަމށް   )ނ(   ީމހުން  ތިބި  ކަރަންޓީނުގައި  މީހުންނާއި  ތިބި  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
އަށެވެ. ނުވަތަ   18:00އިން  17:00ހަވީރު  ،އާންުމކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ގަޑިއަކީ

 އެ ވޯޓުލާ ަމރުކަޒަކަށް އައިސް ކިއުގައި ތިބި ީމހުން ވޯޓުލާ ނިެމންދެނެވެ. 

ނަަމވެސް )ރ(    އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ިމހެން  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ކަރަންޓީނުގައި   ،މި 
އައިސޮލޭޝަނުގަ ީމހުންނާއި  ޚާއްޞަ  ތިބި  ވަގުތު  ވޯޓުލުުމގެ  މީހުން  ތިބި  އި 

ލަފާގެ   އެެޖންސީގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  އިންތިޒާުމތަކެއް  އެހެން  ކުރުަމށް 
 ަމތީން، އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނަށް ހަަމެޖއްސިދާނެވެ. 

އޮފިޝަލުންގެ  
 މަސްޫއލިއްޔަތު

ީމހުންނާއި،   . 5 އެކަހެރިކޮށްފައިވާ  ވޯޓުލުުމގެ  ފައްސިވެ  މީހުން  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި 
އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ  ގެންދިއުަމށް  ކުރިޔަށް  އަންނަނިވި    ،ކަންކަން 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާންވާނެއެވެ. 

ަމރުކަޒަށް  )ހ(    މީހުން  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
 ؛ ކުރުންވެއްދުުމގެ ކުރިން ސެނިޓައިޒް 

ަމރުކަޒަށް  )ށ(    ީމހަކު  ހުންނަ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
ތިބީ    ،ވައްދާއިރު އޮފިޝަލުން  ފޫޓު    6ދެންތިބި  )ހައެއް( 

 ؛ދުރުމިނުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ެޖހުަމށްފަހު )ނ(    ފާހަގަ  އިނގިލީގައި  ީމހާގެ  ދާ  ވޯޓުކަރުދާސް   ،ވޯޓުލާން 
 ؛ދިނުން

ގޮސް )ރ(    ބޫތަށް  ވޯޓިންގ  ީމހާ  ވޯޓުލާ  ޓަކައި،  ީމހާ    ،ވޯޓުލުަމށް  ވޯޓުލާ 
ަޖހައި،   ފާހަގަ  ކަރުދާހުގައި  ވޯޓު  ގޮތަކަށް،  ބޭނުންވާ         ވޯޓުދޭން 

 ؛ވޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓު ފޮށްޓަށް ލުން

ވޯޓުލާ  )ބ(    މީހުން،  ތިބޭ  ކަރަންޓީނުގައި  ނުވަތަ  އައިސޮލޭޝަނުގައި 
ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  އެއްޗެއްގައްޔާއި  އެއްވެސް  ބޭނުންކުރާ  ަމރުކަޒުގައި 

 ؛އަތްނުލުން

ކޮިމޝަނުން ިމ އުސޫލު ފާސްކުރުަމށްފަހު،    އިލެކްޝަންސް   ،ނީމި އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރާ . 6 ން ުއސޫލަށް ޢަމަލުކުރު
ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ޝާއިޢުކުރާ  އުސޫލު  ިމ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ         ދިވެހި 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީގެ  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                             107 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ
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އެ  2020އިންތިޚާބު   ެމންބަރުން  އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ަމޤާމާ  ީމހު  ގައި  ންގެ 
 ވާލުވަންދެނެވެ.ހަ
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