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ނަންބަރު2021/29 :

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ،ލޯކަލް
ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިނުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ،އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ޓަކައި،
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2012ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އަޅާންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް،
 12މާރިޗު  2020ގައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވީ ހިނދު؛
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންޮ ،
ކވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ިކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 2021 ،އެޕްރީލް  10ވަނަ ދުވަހު ،ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
ވޯޓުލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގައި ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން  2021ފެބުރުވަރީ  4ވަނަ ދުވަހު
އާންމުކޮށްފައިވާ "ކޮވިޑް 19-ގެ ހާލަތުގައި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ،ވޯޓުލާން ދިޔުމަށް ހުއްދަ ދީފީމެވެ.
 .1އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ދިޔުން.
 .2ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މާސްކު އަޅައިގެން ތިބުމާއި( 3 ،ތިނެއް) ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން.
 .3ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރުން.
 .4ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް (ބަސް ،ފެރީ ،ޓެކްސީ ފަދަ ތަކެތި) ބޭނުން ނުކުރުން.
 .5ވޯޓުލާން ދިޔުމާއި އެނބުރި ގެޔަށް އައުމާ ދެމެދު މީހުންނާ ބައްދަލު ނުކުރުން.
 .6ވޯޓުލުމަށްފަހު ،ކަރަންޓީނުގައި ނުވަތަ އެކަހެރިކުރެވިފައި ހުރި ތަނަށް ވަގުތުން އެނބުރި ދިޔުން.
މަތީގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އަހުރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަިހާލަތްތަކުގައި ،އަހުރެން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން
ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް ،އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް
އަންގަމެވެ .އަދި މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރާންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ
ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ.
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