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ނަންބަރ2021/63 :
ކޮވޑް 19-އން ރައްކައތެރވމަށް މާލެ ސަރަޙައްދގައ އތރ ފޔަވަޅތަކެއް އަޅަން އެންގ އެންގމަށް ބަދަލގެނައން
ދވެހރާއްޖޭގައ ކޮވޑް 19-ފެތރން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ،އާންމ ރައްޔތންގެ ޞއްޙަތާއ ރައްކައތެރކަމަށްޓަކައ ،ޤާނޫނ ނަންބަރ
( 7/2012ޢާންމ ޞއްޙަތ ރައްކާތެރކރމގެ ޤާނޫނ) ގެ ދަށން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފޔަވަޅތައް އެޅމަށް މަގފަހކރމގެ ގޮތން،
ބނެވދޔަ ޤާނޫނގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ،އާންމ ޞއްޙަތގެ ކއްލ ނރައްކަލގެ ހާލަތެއް 12 ،މާރޗ  2020ގައ ،މނސްޓަރ
އޮފް ހެލްތް އޢލާނ ކޮށްފައވީ ހނދ؛
ބނެވދޔަ ޤާނޫނގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއ (ޅ) ގެ ދަށން ،ޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލކް ހެލްތގެ ހައސއްޔަތން
އަހރެންނަށް ލބދޭ ބާރގެ ދަށން 2021 ،ޖލައ  1ވަނަ ދވަހން ފެށގެން  2021ޖލައ  8ވަނަ ދވަހގެ ނޔަލަށް ،މ އެންގމގައ
ބނެފައވާ ލއތަކާއެކ ،މާލެ ސަރަޙައްދ (މާލެއާއ ،ހޅމާލެއާއ ،ވލނގއްޔާއ ،ގޅފަޅާއ ،ތލަފށްޓާއ ،ހޅލޭ) ގައ ،އަންނަނވ
ފޔަވަޅތައް އެޅމަށް އަހރެން އަންގަމެވެ.
.1

ރޭގަނޑ  8:00އން ފެށގެން ފަތހ  4:00އަށް ،އެއްގަމ އޅަނދފަހަރ ދއްވމާއ ،މަގމައްޗާއ އާންމ ތަންތަނަށް
މީހން ނކތން މަނާކރން.

.2

ރޭގަނޑ  8:00އން ފަތހ  4:00އަށް ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ،އާންމންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚދމަތްދޭ
އެންމެހައ ތަންތަނން ޚދމަތް ދނން ހއްޓައލން .ނަމަވެސް ،ރޭގަނޑ  8:00އން ފަތހ  4:00އަށް ދެވޭނީ،
ހަމައެކަނ ޑެލވަރީގެ ޚދމަތެވެ.

.3

ފހާރަތަކން ،ރޭގަނޑ  8:00އން ފެށގެން ފަތހ  4:00އަށް ޑެލވަރީގެ ޚދމަތް ފޔަވައ އެހެނހެން ޚދމަތް
ދނން ހއްޓައލން.

.4

ވެކްސންގެ ( 2ދޭއް) ޑޯޒް ފރހަމަކރމން ދަތރކރމަށް ދީފައވާ ލއތައް މެދކަނޑައލން.

މަތީގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ފޔަވަޅތައް އެޅމގައ ތރީގައވާ ލއތައް ދނމަށް އަހރެން ނންމައފީމެވެ.
.1

ފަތހ  4:00އން ފެށގެން ރޭގަނޑ  8:00އަށް ،އތރ ހއްދައެއް ހޯދމަކާ ނލައ ބޭރގައ އޅމަށް ހޅވައލން.

.2

ފަތހ  4:00އން ފެށގެން ރޭގަނޑ  8:00އަށް ،އެކަނކރާ ކަސްރަތތަކާއ އެކަނ ކޅޭ ކޅވަރތަކަށް ހޅވައލން.

.3

ފަތހ  4:00އން ފެށގެން ރޭގަނޑ  8:00އަށް ،ހއްދައަކާ ނލައ ފހާރަތަކަށް ގޮސް ވޔަފާރ ކރން.

.4

ފަތހ  4:00އން ފެށގެން ރޭގަނޑ  8:00އަށް ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައފައވާ ގައޑްލައންތަކާ
އެއްގޮތަށް ،ހޮޓާ ،ކެފޭ ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ،އާންމންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚދމަތްދޭ އެންމެހައ ތަންތަނން ޚދމަތް
ދނމަށް ހޅވައލން.

.5

ޕާކތަކާއ ،ކޅވަރކޅޭ ތަންތަނާއ ،ދވާ ޓްރެކތައް ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައފައވާ
ގައޑްލައންތަކާ އެއްގޮތަށް ހޅވައލން .އެހެންނަމަވެސް ޕާރކތަކގައ ކޑަކދން ކޅމަށް ހަރކޮށްފައވާ ތަކެތ
ބޭނންކރން މަނާވާނެއެވެ.

.6

ކޮވޑް 19-އަށް ޕޮޒޓވްވާ ތާރީޚން (ސާމްޕަލް ނަގާ ދވަހން) ފެށގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދވަސް ހަމަވެފައ ނވާނަމަ،
ދަތރކރާއރ ކަރަންޓީނވާން ނޖެހން .ނަމަވެސް ،މފަދަ ފަރާތްތަކައް ދަތރކރެވޭނީ ،ހާލބެލން ޕޯޓަލް މެދވެރކޮށް
ހއްދައަށް އެދ ދަތރ ކރމގެ ހއްދަ ލބމންނެވެ.

މަތީގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ފޔަވަޅތަކގެ  1ވަނަ ނަންބަރން ،ތރީގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ ފަރާތްތައް އސްތސްނާވާނެއެވެ.
 .1ސފައންނާއ ފލހން.
 .2ޞއްޙީ ޚދމަތް ދޭ އދާރާތަކގެ މވައްޒަފންނާއ އެ މވައްޒަފން ދއްވާ އޅަނދފަހަރ.
 .3އެމްބއލަންސް.
 .4ހެލްތް އމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގެ ފާސް ލބފައވާ ފަރާތްތައް.
 .5އެމެޖެންސީކޮށް ޞއްޙީ ޚދމަތް ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތައް.
މަތީގައ ބަޔާންކޮށްފައވާ އސްތސްނާ ހާލަތްތަކގެ އތރން ،އަހރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކގައ ،އަހރެން އަންގާ
ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލކރެވޭނެއެވެ .އަދ

އސްވެ ބަޔާންކޮށްފައވާ ފޔަވަޅތައް ތަންފީޛކރމގައ ،ވަގތާއ ހާލަތަށް ރޢާޔަތްކޮށް،

އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައ ފޔަވަޅތައް އެޅމާއ ،މ އެންގމގެ ދަށން ދނމަށް ހަމަޖެހފައވާ ލއތަކާ ގޅގެން ދޭންޖެހޭ ހއްދަތައް ދޭނީ
ދވެހ ފލހންގެ ޚދމަތާއ ކަމާބެހޭ އެހެނހެން މއައްސަސާތަކންނެވެ.
މަތީގައވާ ފޔަވަޅތައް ތަންފީޛކޮށް ،އެ ފޔަވަޅތަކަށް ފރހަމައަށް ޢަމަލކރމަށް ،އެންމެހައ އދާރާތަކަށާއ ފަރާތްތަކަށް
އަންގަމެވެ .އަދ ،މ އެންގމާ ގޅގެން ދައލަތގެ ކަމާބެހޭ މއައްސަސާތަކން އަދާކރަންޖެހޭ ޒންމާތައް އަދާކރމގެ ގޮތން އަޅާ
ފޔަވަޅތަކާއ ދޭ އރޝާދތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލކރމަށްވެސް އެންމެހައ ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ.
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