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ނަންބަރު2021/26 :

ކޮވިޑް 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 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 މާއްދާގެ (ރ) އާއި( ،ޅ) އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެއާއި،
ހުޅުމާލެއާއި ،ވިލިނގިއްޔާއި ،ތިލަފުށްޓާއި ،ގުޅީފަޅާއި ،ހުޅުލެ) ގައި މި ހިނދުން ފެށިގެން ،ވަކިގޮތެއް އަންގާންދެން މި އެންގުމުގައި
ބުނެފައިވާ ލުއިތަކާއެކު ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަހުރެން އަންގަމެވެ.
.1

އެއްފަހަރާ ( 5ފަހެއް) މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެއުޅުން ހުއްޓައިލުން.

.2

ޚާއްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ރަށްރަށަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކުރުމުގެ
( 72ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހަދައިފައިވާ ނެގެޓިވް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓު އޮތުން.

.3

އެކަނި ކުރާ ކަސްރަތުތައް ފިޔަވައި ،ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓައިލުން.

.4

ޕާޓީތަކާއި ،ޙަފްލާތަކާއި ،ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުން ހުއްޓައިލުން.

.5

މާލެ ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނު ކުރުން.

.6

ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތައް ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނު ކުރުން.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ލުއިތައް ދިނުމަށް އަހުރެން ނިންމައިފީމެވެ.
 .1ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ސިނަމާތަކާއި ފިލްމު ތިއޭޓަރުތައް
ހުޅުވައިލުން.
 .2ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ،އެކަމާ
ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ހުޅުވުން.
 .3ދުވުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ޓްރެކްތައް ހުޅުވައިލުން.
 .4ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
ހުޅުވައިލުން.

 .5ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޖިމްތަކުގައި ކަސްރަތު ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
ހުޅުވައިލުން.
 .6ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ،ޑޭ ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން
ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވައިލުން.
 .7މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ،ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ޕްރީސްކޫލްތަކާއި،
ނާސާރީތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ހުޅުވައިލުން.
 .8ރޭގަނޑު  11:00އިން ފެށިގެން ފަތިހު  4:30އަށް ،މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ނުކުތުން މާނާކުރި ކުރުން
ބާޠިލުކުރުން.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް އެޅިނަމަވެސް ،އަހުރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،އަހުރެން އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ،ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅާންޖެހޭ
އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.
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.
މި އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރާން ފެށުމުން ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  27( 2021/1ޖަނަވަރީ  )2021ގެ
އެންގުމާއި ،ނަންބަރު  4( 2021/16މާރިޗު  )2021ގެ އެންގުންމާއި ،ނަންބަރު  21( 2021/21މާރިޗު  )2021ގެ އެންގުން
ބާޠިލުވީއެވެ.
 19ޝަޢުބާން 1442
1

އެޕްރީލް 2021

މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

