`

ނަންބަރު(IUL)23-L/452/2020/5 :

ނ
އިޢުލާ ް
ނނު
އންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ،ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްާ ،
ފޔަވަޅުތަކަށް އަންނަނިވި
ޞއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ބައެއް ި
ި
ޢންމު
ނަންބަރު ާ ( 7/2012
ފމެވެ.
ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ނިންމައި ީ
ލ
މ ެ
ރން ފުރާއިރު  96ގަޑިއިރުނުވާ ޕީ.ސީ.އާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއަކާއެކު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ާ
 .1ދަތުރު ފަށާ ބަނދަ ު
ސަރަޙައްދަށް (މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލެއަށް) އަންނަ ދިވެހިންނާއި ވަރކް ވީޒާގައި އަންނަ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުވާން
ނުޖެހުން .އެހެންނަމަވެސް  10ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައިވެސް މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމާއި ގޭގައި އެކަހެރިވެ ތިބުން
އެދެވިގެން ވެއެވެ.
 .2މި އިޢުލާނުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޕީ.ސީ.އާރް .ނެގެޓިވް ނަތީޖާއަކާ ނުލައި ރާއްޖެއިން
ބޭރުން މާލެ ސަރަހައްދަށް އަންނަ ދިވެހިންނާއި ވަރކް ވީޒާގައި އަންނަ ފަރާތްތައް ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓް ހަދައި،
ހން.
ރންޓީންވާންޖެ ު
ލބެންދެން ކަ ަ
ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ި
ދތުރުކުރާ
ރށްރަށަށް ަ
ވސް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައިސް ަ
ކށްފައިވީނަމަ ެ
ގއި އެހެން ބަޔާން ޮ
 .3މި އިޢުލާނުގެ  1ވަނަ ނަންބަރު ަ
މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކަށް މަސައްކަތަށް އަންނަ މުއައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން މީހުން ،އެދާ ރިޒޯޓުގައި ނުވަތަ ދާ
ނ
މލެއަށް) އަން ަ
ރޙައްދަށް (މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލި ާ
ތށް ކަރަންޓީނުވުމާއި މާލެ ސަ ަ
ރަށެއްގައި  10ދުވަހުގެ މުއްދަ ަ
އޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ދައުލަތުން މީހުން ބަލަހަ ް
ގ ކަރަންޓީނުގެ
ވނީ  10ދުވަހު ެ
ނޓީނުން ދޫކޮށްލެ ޭ
ޓނުވުން .އަދި މިފަރާތްތައް ކަރަ ް
 10ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަން ީ
މންނެވެ.
ޓސްޓްހަދައި ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވު ު
މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ެ
ތކަށް ދަތުރުކުރާ
ދތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޒޯޓު ަ
ގން ކުރުމުއް ަ
 .4ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބި ެ
ފަރާތްތަކާއި ލޯކަލް ޓުއަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ރިޒޯޓުތަކަށް ޗުއްޓީއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރަށް ފަށާއިރު
ރކުރާ ފަރާތްތަކަށް
 72ގަޑިއިރުނުވާ ޕީ.ސީ.އާރު ނެގެޓިވް ނަތީޖާއަކާއެކު ދަތުރުކުރުން .މިގޮތަށް ރިޒޯޓުތަކަށް ދަތު ު
ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންކަން ރިޒޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަކިން ހަމަޖެހިފައިހުރުމާއި ،މި އެޖެންސީން
ޓން.
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ޢަމަލުތައް ބެހެއް ު
 .5ކުރުމުއްދަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޒޯޓުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ލޯކަލް ޓުއަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ރިޒޯޓުތަކަށް
މ
ށށް ދަތުރުކުރާނަ ަ
މލެ ޞަރައްޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަ ަ
ރ ފަރާތްތަކުން ާ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދަތުރުކު ާ
ނވުން.
ކަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން  10ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީ ު

 .6މި އިޢުލާނު ޢާންމުކުރާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުކުރުމަށްފަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކަރަންޓީނުވެފައި ތިބި
ނމަ ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ .މި ފަރާތްތަކުގެ
ފަރާތްތައް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓީވް ވެއްޖެ ަ
ދނެއެވެ.
މޖައްސައި މިއެޖެންސީން އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުން ާ
ޓެސްޓް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަ ަ
 .7މި އެޖެންސީގެ ނަންބަރު 02( (IUL)23-L/452/2020/3 :ޑިސެންބަރު  )2020އިޢުލާނުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ދަތުރުތަކަށް މާލެއިން އަތޮޅުތެރެއަށް ދާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓް
ށ
ކށް އަތޮޅުތެރެއަ ް
ނންތަ ަ
އކު ކުރު މުއްދަތަށް އެކި ބޭ ު
ދ މި ބަދަލާ ެ
ތން ހުއްޓައިލުން .އަ ި
ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އޮ ު
މ
ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަ ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
މރުން ( 1އެކެއް)
 .8މި އިޢުލާނުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ،ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓް ހެދުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އު ު
އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓް ހެދުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

މި

އިޢުލާނު

އާންމުކުރާ

ވަގުތުން

ފެށިގެން

މި

ނަންބަރު:

އެޖެންސީގެ

(IUL)23-L/452/2020/4

( 16ޑިސެންބަރު  )2020އިޢުލާން ބާޠިލުވީއެވެ.
 1ޖުމާދަލްއޫލާ 1442
 16ޑިސެންބަރު 2020

މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު
ތ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލް ު

