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ނަންބަރ2021/64 :
ދެކނ އޭޝިއާއިން ދަތރކރމގައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅތަކެއް އެޅމަށް އެންގި އެންގމަށް ބަދަލގެނައން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-ފެތރން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ،އާންމ ރައްޔިތންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކައތެރި ކަމަށް ޓަކައި ،ޤާނޫނ
ނަންބަރ ( 7/2012ޢާންމ ޞިއްޙަތ ރައްކާތެރިކރމގެ ޤާނޫނ) ގެ ދަށން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅތައް އެޅމަށް މަގފަހިކރމގެ
ގޮތން ،ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ،އާންމ ޞިއްޙަތގެ ކއްލި ނރައްކަލގެ ހާލަތެއް 12 ،މާރިޗ  2020ގައި،
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އިޢލާނ ކޮށްފައިވީ ހިނދ؛
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި ،އެ ޤާނޫނގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރގެ ދަށން،
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތގެ ހައިސިއްޔަތން އަހރެންނަށް ލިބިދޭ ބާރގެ ދަށން ،ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން ،އަންނަނިވި
ފިޔަވަޅތައް އެޅމަށް އަހރެން އަންގަމެވެ.
.1

 2021ޖލައި  7ވަނަ ދވަހން ފެށިގެން ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ
އެއްގޮތަށް ،ދެކނ އޭޝިއާގެ ޤައމތަކން ވޯކް ޕާމިޓް ހޯލްޑަރން ރާއްޖެ އެތެރެވމަށްފަހ ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފެސިލިޓީއެއްގައި ( 14ސާދަ) ދވަހގެ މއްދަތަށް ކަރަންޓީނ ވން .ކަރަންޓީނން ދޫކޮށްލެވޭނީ،
( 14ސާދަ) ދވަސް ހަމަވމން ،ކޮވިޑް 19-އަށް ޓެސްޓް ހަދައި ،އެ ޓެސްޓގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވމންނެވެ.

.2

ދެކނ އޭޝިއާގެ ޤައމތަކން ރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތައް ،ރާއްޖެ އައމަށްފަހ( 48 ،ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރާއި
( 72ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރާ ދެމެދ ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހެދން.

.3

 2021ޖލައި  15ވަނަ ދވަހން ފެށިގެން ،ދެކނ އޭޝިއާގެ ޤައމތަކން ފަތރވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެވމަށް ހޅވައިލން.

މަ ތީގައިވާ ފިޔަވަޅތައް އެގޮތަށް އެޅމަށް އަންގައިފައި ވިޔަސް ،އަހރެން ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކގައި ،އަހރެން އަންގާ
ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލކރެވޭނެއެވެ .އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅތައް ތަންފީޛ ކރމގައި ،ވަގތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅތައް އަޅާނީ ،ދިވެހި ފލހންގެ ޚިދމަތާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މއައްސަސާތަކންނެވެ.
މަތީގައިވާ ފިޔަވަޅތައް ތަންފީޛކޮށް ،އެ ފިޔަވަޅތަކަށް ފރިހަމައަށް ޢަމަލކރމަށް ،އެންމެހައި އިދާރާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް
އަންގަމެވެ .އަދި މި އެންގމާ ގޅިގެން ދައލަތގެ ކަމާބެހޭ މއައްސަސާތަކން އަދާކރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކރމގެ ގޮތން އަޅާ
ފިޔަވަޅތަކާއި ދޭ އިރޝާދތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލކރމަށް ވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަންގަމެވެ.
މި އެންގމަށް ޢަމަލކރަން ފެށމން ،ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ނަންބަރ  8( 2021/44މޭ  )2021ގެ އެންގމގެ
ދަށން އެންގި އެންގން ބާޠިލވީއެވެ.
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