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ނަންބަރު(IUL)23-L/452/2021/9 :

ނ
އިޢުލާ ް
ކޮވިޑު 19-ގެ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވުމުން ދަތުރުކުރުމާގުޅިގެން ކަރަންޓީނުވުމާއި ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓު
ހެދުމަށް ލުއިދިނުމާގުޅޭ
 2021ސެޕްޓެމްބަރ  1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަވެފައިވާ
ގއި ބަލި އުޅޭ ނިސްބަތަށް ބަލައި ،ދަތުރުކުރުމާގުޅިގެން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ
ރށު ަ
ނިސްބަތަށާއި ދަތުރު ފަށާ ަ
ވނެއެވެ.
ގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު ގެނެ ޭ
ސޓު ހެދުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ތިރީ ަ
ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނުވުމާއި ޓެ ް
ރަށުގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަވާ ނިސްބަތް
-

ށ ވެކްސިން
މތީގެ އާބާދީގެ  90%އަ ް
ވ  12އަހަރުން ަ
މށް ޝަރުޠު ހަމަ ާ
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ވެކްސިން ޖެހު ަ
ނ
ފުރިހަމަވު ް

-

ކސިން ފުރިހަމަވުން
ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ  90%އަށް ވެ ް

-

ގެސްޓް ހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުންނާއި ޓުއަރިސްޓް
ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ  95%އަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަވުން

ކަރަންޓީނުވުމާއި ޕީ.ސީ.އާރ ހެދުމުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް
.1

ގއިވާ ގޮތުގެ
އ މަތީ ަ
އ ނަމަ ،ދަރުކުރާ ރަށުގަ ި
ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަވެ  14ދުވަސް ހަމަވެފައިވާ ފަރާތެ ް
މަތިން ވެކްސިން ކަވަރޭޖް ހަމަވެފައިވާނަމަ
އށްވުރެ
ތއަކު ޓެސްޓުކުރެވޭ ސާމްޕަލްގެ ނިސްބަތުން ޕޮޒިޓިވިޓީ ަ 5%
ހފް ާ
ހ .ދަތުރު ފަށާ ރަށުގައި ަ
ނ އަދި ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓު ނުހަދާ ދަތުރުކުރުން.
ވން ނުޖެހު ް
ދަށްނަމަ ކަރަންޓީނު ާ
ވރެ މަތި
އށް ު
އކު ޓެސްޓުކުރެވޭ ސާމްޕަލްގެ ނިސްބަތުން ޕޮޒިޓިވިޓީ ަ 5%
ރށުގައި ހަފްތާ ަ
ށ .ދަތުރު ފަށާ ަ
ނަމަ ފުރުމުގެ  72ގަޑިއިރު ނުވާ ޕީ.ސީ.އާރ ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކު ދަތުރުކުރުން.

.2

ނ ވެކްސިން
ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ދަތުރުކުރާ ރަށުގައި މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ނ
ކަވަރޭޖް ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް  14ދުވަހުގެ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުން .އަދި ކަރަންޓީނު ް
ނ
ދޫކުރުމަށް ހަދާ ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓުހެދު ް

.3

ނ ވެކްސިން
ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އަދި ދަތުރުކުރާ ރަށުގައި މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ދ  14ދުވަހުގެ
ނތީޖާއޮތުން އަ ި
ގ  72ގަޑިއިރު ނުވާ ޕީ.ސީ.އާރ ނެގެޓިވް ަ
ކަވަރޭޖް ހަމަނުވާނަމަ ،ފުރުމު ެ
ކރުން .އަދި ކަރަންޓީނުން ދޫކުރުމަށް ހަދާ ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓުހެދުން
ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަ ު

.4

ގ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓް
ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކުރުމު ެ
ހ ކުރާ ރިލީސް ޓެސްޓު) އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި
(ފުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓާއި ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ނިމުމަށްފަ ު
ކުރުން.

ރަށްރަށުގައި ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރެވޭ ނިސްބަތް އަދި ބަލި އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓްގެ މައުލޫމާތު ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކުރާނެއެވެ
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އޮގަސްޓް 2021

ރ
މައިމޫނާ އަބޫބަކު ު
ތ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލް ު

