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`
ނަންބަރު2021/62 :

ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގި އެންގުމަށް
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،
 12މާރިޗު  2020ގައި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވީ ހިނދު؛
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި( ،ޅ) ގެ ދަށުން ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ
ހައިސިއްޔަތުން އަހުރެންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 2021 ،ޖޫން  15ވަނަ ދުވަހު އަންގައިފައިވާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ
ނަންބަރު  2021/61ގެ އެންގުމުގެ 1

ވަނަ ނަންބަރާއި2 ،

ވަނަ ނަންބަރާއި3 ،

ވަނަ ނަންބަރާއި4 ،

ވަނަ ނަންބަރުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް 2021 ،ޖޫން  23ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 ،ޖޫން  30ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،މި
އެންގުމުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ލުޔާއެކު ،ބަދަލުގެނެސް ،އެކަން އާންމުކޮށް އަންގަމެވެ.
.1

ހަވީރު  6:00އިން ފެށިގެން ފަތިހު  4:00އަށް ،އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި ،މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް
މީހުން ނުކުތުން މަނާކުރުން.

.2

1

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތަކުގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން

ހުއްދަޔާއެކު ބޭރުގައި އުޅުން.
.3

ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ،އާންމުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ތަންތަނުން ޓޭކް އަވޭއާއި ޑެލިވަރީގެ
ޚިދުމަތް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓައިލުން .ނަމަވެސް ،ހަވީރު  6:00އިން ރޭގަނޑު  12:00އަށް
ދެވޭނީ ،ހަމައެކަނި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތެވެ.

.4

ހުއްދަ ނަގައިގެން ،ހެނދުނު  8:00އިން ފެށިގެން ހަވީރު  6:00އަށް ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ވިޔަފާރިކުރުން .އަދި
ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ،ހެނދުނު  6:00އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  12:00އަށް ދިނުން.

މި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  15( 2021/61ޖޫން  )2021ގެ އެންގުމުގައި
ބަޔާންވެފައިވާ އެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެގޮތަށް ދެމިއޮންނާނެކަމަށް އަންގަމެވެ .އަދި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ލުއިދިނުމަށް ދިނުމަށް އަހުރެން ނިންމައިފީމެވެ.
ޖިމްތަކުން ،ފަތިހު  5:00އިން

ހަވީރު  6:00އަށް ،މި އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް (އެކަނި ކުރާ ކަސްރަތުކުރުމަށް އެކަނި) ހުއްދަދިނުން .ނަމަވެސް ،މި ހާލަތުގައި އެފަދަ ތަންތަނުން
ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ،ސަރވިސް ޕްލޭނަކާއެކު މި އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެކަން ބަލައި އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު
ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ ނަންބަރުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް
އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 .1ސިފައިންނާއި ފުލުހުން.
 .2ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެ މުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު.
 .3އެމްބިއުލަންސް.
 .4ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް.
 .5އެމެޖެންސީކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތައް.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އަހުރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ،އަހުރެން އަންގާ
ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި

އިސްވެ ބަޔާންކުރި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،މި އެންގުމުގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލުއިތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް
ދޭނީ،

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.
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 ޢަމަލުކުރުމަށް ވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ.
މި އެންގުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  6( 2021/36މޭ  )2021ގެ އެންގުމުގެ
ދަށުން ޖިމްތައް ބަންދުކުރުމަށް އެންގި އެންގުން ބާޠިލުވީއެވެ.
 12ޛުލްޤަޢިދާ 1442
 22ޖޫން 2021
މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

