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 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ   ހެލްތް 
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް

 މާލެ،     
 .ދިވެހިރާއްޖެ   

 

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އަންގާ 

 އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ުނރައްކަލުގެ  ޤާނޫުނ  2020/20މިއ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރަފު
ތައް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 44( ގެ 2020

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

     މި އުސޫލަށް ކިޔާނ ، "އާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ހާލަތުގައި  )ށ(  
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އަންގާ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 " އެވެ. ގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ އުސޫލު ފިޔަވަޅު އެޅުމު

)އާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ  20/2020މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2 މަގުސަދު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަަތްއ  44( ގެ 2020ޤާނޫނު 

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 
 މުއްދަތު

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ   އާންުމ  19-މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާނ ، ކޮިވޑް .3
           2020/20ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

( ތަޞްދ ޤުކޮށް، އެ ޤާނޫނަށް 2020)ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު 
އާ ުގޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޢުލާނުކުރާ އެނޫންވެްސ  19-ލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑްޢަމަ

)ފަސްދޮޅަސް(  60ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް ނިުމމަކަށް ގެންނަތާ 
 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރ ޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. 
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ރ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަ 
 ގެ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު 

އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ 
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

 

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް  )ހ( .4
ޓަކައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޕަބްލިްކ ހެލްތް އަންާގ އެންުގންތަކަށް އިޙުތިރާމްކޮށް، 

ނުރައްކާތެރިކަން ކޮންޓްރޯލު ކުުރމަށް ނުވަަތ ގައިން ގަޔަށް އަރާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ 
ބަލި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަްށ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް، ކޮްނމެ މ ހަުކ ވެްސ އެއްބާރުލުން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއްބާރުލުން ދިނުމެއްނެތި، އާންުމ  )ށ(  
ގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަންގާ ޞިއްޙަތު

އެންގުމަކަށް މ ހަުކ ހުރަސްއަޅައިފި ަނމަ ނުވަތަ ޢަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ، ެއ ފަރާތަކުން 
 އެ ކުރަނ  ކުށެކެވެ.  

 އޮފް ޕަބްލިކް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލް )ނ(  
ހެލްތް އަންގާ އެންގުމަކަށް އަމިއްލަ ފަރުދަކު ޢަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެ އެންުގމަާކ 

 ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު ެއޅޭނެއެވެ. 

)އެއްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/1,000އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު  (1)   
 ޖޫރިމަނާކުރުން. 

)ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  -/3,500އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަ ފަހަރު  (2)   
 ޖޫރިމަނާކުރުން.

)ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  -/7,500އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ތިންވަނަ ފަހަރު  (3)   
 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 -/10,000އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ހަތަރުވަަނ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮންެމ ފަހަރަުކ  (4)   
 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  )ރ(  
        ހެލްތް އަންގާ އެންގުމަކަށް ޤާނޫނ  ޝަޚްޞަކުން ޢަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ 

 އެ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްެޖ ނަމަ، އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަަވޅު އެޅޭނެއެވެ. 

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން  -/5,000ންގުމާ ޚިލާފުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެ (1)   
 ޖޫރިމަނާކުރުން.

)ފަންސަވ ސް ހާސް( ރުފިޔާއިން  -/25,000އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ދެވަނަ ފަހަރު  (2)   
 ޖޫރިމަނާކުރުން.
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)ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއިން  -/50,000އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ތިންވަނަ ފަހަރު  (3)   
 ޖޫރިމަނާކުރުން.

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް(  -/75,000އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު  (4)   
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

 -/100,000ފަހަރަކު ވަަނ ފަހަރުން ފެށިގެން ކޮްނެމ އެންގުމާ ޚިލާފުާވ ފަސް (5)   
 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ނ( އާިއ )ރ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ތިރ ގައި  )ބ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އަންގާ 

އާއި )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ އެންމެ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މި މާއްދާގެ )ނ( 
 ކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.ޖޫރިމަނާ  ބޮޑު އަދަދުން

ެތރި ބައްޔެއް ކާތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މ ހާ ނުވަތަ ނުރައްކާނުރައް (1)   
ޖެހިފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަރަންޓ ނު ކޮށްފައިވާ ނުަވތަ އެކަހެރި 

 އަމުާރ ނުވަތަ އެކަހެރިވުމުެގ އަމުާރ ޚިލާފުވުން. ގެރަންޓ ނުކޮށްފައިވާ މ ހާ، ކަ

   (2) 

 

ތެރި ބައްޔެއް އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ތަނަކުން ފެނުމާ ގުޅިގެްނ ނުރައްކާ
މޮނިޓަރިންގެ ހާލާތަށް ގެންަނ ރަށްރަށާއި ތަންތަނަށް ހުއްދައަކާ ނުލައި ވަދެ 

 ނުކުތުން.

   (3) 

 

ެތރި ބައްޔެއް ކާޖެހިފައިވާ މ ހާ ނުވަތަ ނުރައްތެރި ބައްޔެއް ކާނުރައް
 ލޫމާތު އެނގިހުެރ ސިއްުރކުރުން.ޢުޖެހިފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މ ހާގެ މަ

ތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިާވ މ ާހ ރާއްެޖ އެތެރެވުމަްށ މަގުަފހިކޮށްދިނުން ކާނުރައް (4)   
 ނުވަތަ ރާއްޖެ ގެނައުން.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް 
ޕަބްލިކް ހެލްތް އަންގާ 

އެންގުންތައް 
 ތަންފ ޛުކުރުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ އެންެމހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އެ ފިޔަވަޅުތައް  )ހ( .5
 ގެންދާނ  މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ަސރވިސްއިންނެވެ. ށްތަންފ ޛުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އަންާގ  )ށ(  
)ޢާންުމ      20/2020އެންގުންތައް ފުލުހުން ތަންފ ޛުކުރަންވާނ  ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  45( ގެ 2020ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު 
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.



 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް    265އަދަދު:  49ވޮލިއުމް: 
 

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފަށާ ތާރ ޚު 

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުާރ  .6
 .ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ

______________________ 
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