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ނަންބަރު2021/31 :

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެންގުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ،އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައުތެރި ކަމަށް ޓަކައި،
ޖހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް
ށން އަޅާން ެ
ޢންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
ނންބަރު ާ ( 7/2012
ޤާނޫނު ަ
ޙތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،އާންމު ޞިއް ަ
ލނު ކޮށްފައިވީ ހިނދު؛
ހާލަތެއް 12،މާރިޗު  2020ގައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އިޢު ާ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ،ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް

އޮފް

ޕަބްލިކް

ހެލްތުގެ

ހައިސިއްޔަތުން

އަހުރެންނަށް

ލިބިދޭ

ބާރުގެ

ދަށުން،

ދން އިންޑިއާއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ،އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް
ށގެން ،ވަކިގޮތެއް އަންގަން ެ
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އެޅުމަށް އަހުރެން އަންގަމެވެ.
.1

ހރާއްޖެއަށް
ވ ި
ކޮވިޑް 19-ގެ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ،އިންޑިއާއިން ދި ެ
ދަތުރުކުރާ މީހުންނާއި އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅެފައިވާ މީހުން (މީގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސިޓްގައި  24ގަޑިއިރަށްވުރެ
ގިނައިރު

އިންޑިއާގައި

ހޭދަކޮށްފައިވާ

މީހުން

ގތަށް)
ހިމެނޭ ޮ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އތެރެވާއިރު
ެ

( 96ނުވަދިހަ ހައެއް) ގަޑިއިރު ނުވާ ނެގެޓިވް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަކާއެކު ދަތުރުކުރުން.
.2

ޖއަށް އަންނަ
ކޮވިޑް 19-ގެ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް އިންޑިއާއިން ރާއް ެ
ދިވެހިންނާއި ވޯކް ޕާރމިޓް ހޯލްޑަރުން ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕީ.ސީ.އާރު
ނ
ޓނު ވުން .މިފަދަ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނު ް
ޓެސްޓް ހެދުމާއި( 10 ،ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަން ީ
ގޓިވް ވުމުންނެވެ.
ދތު ހަމަވުމުން ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެ ެ
ދޫކޮށްލެވޭނީ ،ކަރަންޓީނުގެ މުއް ަ
ގ ކުޑަކުދީންނެއް ނުހިމެނެއެވެ).
(މީގެތެރޭގައި  1އަހަރުން ދަށު ެ

.3

 1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޗަރ ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓެއް ހެދުން.

.4

އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން (މީގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސިޓްގައި  24ގަޑިއިރަށްވުރެ
ގިނައިރު އިންޑިއާގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި
ސިޓީހޮޓާ

(މީހުން ދިރިއުޅޭތަންތަނާ މުޅިން ވަކިން ހުންނަ ސިޓީ ހޮޓާތައް ފިޔަވައި) ތަކަށް ޗެކްއިން ވުން

ހުއްޓައިލުން .ނަމަވެސް މިހާރު މިފަދަ ތަންތަނުގައި ޗެކްއިން ވެފައި ތިބި އިންޑިއާއިން ދަތުރުކޮށްފައިވާ
އވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ.
އފައިވާ މުއްދަތަށް ތިބުމުގައި އެ ް
ކންގ ހަދަ ި
ފަތުރުވެރީންނަށް ބު ި

ޅތައް އެޅިނަމަވެސް ،އަހުރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،އަހުރެން އަންގާ
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަ ު
ށ
ރމުގައި ،ވަގުތާއި ހާލަތަ ް
ނއެވެ .އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛު ކު ު
ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭ ެ
ހން
މހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ކަމާބެހޭ އެހެނި ެ
ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅާންޖެހޭ އެން ެ
މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.
ހއި އިދާރާތަކަށާއި
ހމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެންމެ ަ
ޛކޮށް ،އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފުރި ަ
މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީ ު
އ
ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ .އަދި މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރާންޖެހޭ ޒިންމާތަ ް
އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
އަންގަމެވެ.
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ރ
މައިމޫނާ އަބޫބަކު ު
ތ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލް ު

