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ހނހރ

އނގނ ނނބރ2020/59 :

ވ ޚ'އޞ ފޔވޅތކށ ބދލގނއނ
ކވޑ 19-އނ ރއކއތރވމށ އޅއފއ '

`

ނަންބަރު2020/59 :

ކޮވިޑު 19-އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ،އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ޓަކައި ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 7/2012ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް 12 ،މާރިޗު  2020ގައި،
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވީ ހިނދު؛
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ޅ)

އާއި އެ ޤާނޫނޫގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ

ދަށުން ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،މި ހިނދުން ފެށިގެން،
ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މި އެންގުމުގައި ބުނެފައިވާ ލުއިތަކާއެކު ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަހުރެން އަންގަމެވެ.
.1

މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލޭގައި ރޭގަނޑު  12:00އިން ފެށިގެން ފަތިހު  4:00އަށް ،އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި،
މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން.

.2

މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލޭގައި އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ،އެއްފަހަރާ ( 15ފަނަރަ) މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަގުމަތީގައި
އެއްވެއުޅުން ހުއްޓައިލުން.

.3

މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލެއިން ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުން.

.4

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިނާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މާސްކު އެޅުން.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ލުއިތައް ދިނުމަށް އަހުރެން ނިންމައިފީމެވެ.
.1

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މުބާރާތްތައް
ފިޔަވައި ،ކޮންޓެކްޓް ސްޕޯޓްސް އާއި އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ހުޅުވައިލުން.

.2

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން،
އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހުޅުވުން.

.3

އެއްފަހަރާ ( 15ފަނަރަ) މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް ކުޅިވަރުތައް ބަލަން ދިޔުން.

.4

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކާއި ދާރުލް އާސާރުތަކާއު އާންމުން
އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަން ހުޅުވައިލުން.

.5

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް އޮފީސްތަކުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ހައި ރިސްކު ފަރާތްތައް ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު
އޮފީސްތަކަށް ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރުން.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 .1ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި އެ ފަރާތްތަކުން ދުއްވާ އުޅަނދުތައް.
 .2ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު.
 .3އެމްބިއުލަންސް.
 .4ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗް.އީ.އޯ.ސީ) ގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތައް
ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު.
 .5ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗް.އީ.އޯ.ސީ) ގެ ފަރާތުން ދުއްވާ އުޅނދުފަހަރު.
 .6މި އެންގުމުގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ ވަގުތުތުތަކުގައި އެމެޖެންސީކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ،މި އެންގުމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
 .7ޔުނީފޯމުގައި އެތަނެއްގެ ކާޑާއެކު ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެ ފަރާތްތަކުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އަހުރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،އަހުރެން އަންގާ
ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކޮށް ،އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް
އަންގަމެވެ .އަދި ،މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ
ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ.
މި އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  23( 2020/55އޮގަސްޓު  )2020އެންގުމާއި،
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  16( 2020/58އޮކްޓުބަރު  )2020އެންގުން ބާޠިލުވީއެވެ.
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މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު

