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 ކަރަްނޓީުނވާން ނުެޖހި ގެސްޓްަހއުސް ހުްނނަ ަރށަކުން ގެސްޓް ހައުސް ނުހުްނނަ ރަށަކަށް

 ުމގައި ޢަމަލު ުކރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު ޒަރޫރީ ބޭުނންތަކަށް ދަތުރު ކުރު

 

 ދަތުރުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް:ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ޖެހި ނުކަރަންޓީނުވާން

އޮޕަރޭްޓ ކުރާ( ރަށަކުން ގެސްޓް ހަުއސް ނުހުންނަ ރަށަކަށް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޒަރޫރީ ހުންނަ ) ގެސްޓްހައުސް

 ހާލަތްތަކުގައި ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ހޯދުމަށް )އިަމޖަންސީ ޙާލަތެއްގައި، ޑޮކްޓަރަްށ ދެއްކުމާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރުމަށް އަިދ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  .1

 އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް(

 ޢާއިލާގެ މެމްބަރެއް ބަލިވެގެން ިޒޔާރަތްކުރުމަށް .2

 ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  .3

 ސްކޫލަށް ޤަވާއިދުން ދިއުމަށް  .4

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުނަމަށްާދ ފަރާތްތަކުން މިކަން  –ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް )ދަނޑުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން، ތެޔޮއެޅުން ފަދަ(  .5

 ކުރަންވާނީ ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ދުރުގައި

 ކޯޓަށް ދިއުން / ހާޒިރުވުމަށް .6

  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްދަތުރު ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ

އޮޕަރޭޓް ކުރާ( ރަށަކުން ގެސްޓް ހައުސް ނުހުންނަ  ހުންނަ ) ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ގެސްްޓހައުސް ވާމަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި

 ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުގެ ވެރި ފަރާތުން ޖައްސަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ އިންިތޒާމްތައް ދުރާލާ ހަމަ .1

ންސިލްތަކުން ކައު ޢަމަލު ކުރަން ވާނެެއވެ. އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންކަނޑައަޅާފައިވާ ކައުްނސިލުން ރަށު ކައުންސިލަށް އަންގާ 
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 ހާލަތެއްގައި ފެތުރިއްޖެ 19-ކޯވިޑްމި ރިކޯޑަކީ .  ހުރިހާ އުޅަނދު ތަކުގެ ރިކޯޑް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެރަށަށް ދަތުރުކުރާ

 ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިނގް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫާމތެވެ. 

އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތުން )ކެޕްޓަން( ދަތުރާއި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )އުޅަނދުގެ ނަން، ދަތުރު ކުރި ތާރީޚް،  .2

ބަނދަރުތަކާއި އަދި އެކި ަމރުހަލާތަކުގައި ދަތުރުގައި ބައިވެިރވި މީހުންގެ ނަމާއި ދަތުރުފެށި އަދި ދަތުރުގައި މަޑުުކރި 

 ނަަގންވާނެއެވެ. އައި.ޑީ.ނަމްބަރު، އަދި މިނޫންެވސް ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތު(

ށް އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަ ކައުންދާން ބޭނުންވާ ރަށެއްގެ ރު ކުރާ މީހާދަތު .3

އްޓަްނ ކައުންސިލްތަކުން ރަަށށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަރާްތތަކެއްގެ ރިކޯޑް ބަލަހަ އަދި އަންގަންާވެނއެވެ. ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން

 ހާލަތެއްގައި ކޮންޓެކްްޓ ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށް ބޭނުންކުެރވޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ.  ފެތުރިއްޖެ 19-ރެކޯޑަކީ ކޯވިޑްވާނެއެވެ. މި

ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭެނއެވެ. އަދި ޞިއްހީ  ރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައިއެއް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް .4

އެޚިދުމަތް  އަކު ލަފާދީފިނަމަ ލަސްނުކޮށްޚިދުމަތްތެރި ށް ޞިއްޙީވާއެއް ބޭނުންވާކަމަކުއްލިހާލަތެއް ނުވަތަ އަވަސްފަރު

ތުރުގެ މިގޮތަށް ކުރާ ދަމަގުފަހިކޮށް ދޭންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުން އަދި ޞިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން އެކަމަށް ލިބޭނޭގޮަތށް 

 ލަށްގަޑިއިރުތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކައުންސި 24ދަތުރުކުރިތާ ލަސްވެގެން މަޢުލޫމާތު 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހަކު އެޑްމިޓް ވާން ޖެހޭ ހާލަތުގައި އޭނާ ަބލަހައްޓާ ފަރާތް ފިޔަވާ އެހެން ޒަރޫރީ ކަންކަމުގައި ދަތުރުކުރާ  .5

  މީހުން، ދަތުރުކުރާ ދުވަހު އެނުބރި އެމީހެއްގެ ރަށަށް ދާންވާނެއެވެ.

 ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން އަބަދުވެސް ބަހައްަޓންވާނެއެވެ. 3މަދުވެގެން އާންމު ތަންތަނުގައި ރަށަށްގޮސް އުޅުމުގައި  .6

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އާންމުން އުޅޭ ތަންނުގައި މާސްކް  ޚިދުމަތްދަތުރު ކުރާ މީހުންނާއި ކަސްޓަމަރުން އަދި  .7

 އަޅަންވާނެއެވެ. 

 އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ޓުއަރިސްޓުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހެދުމަކީ ޅޭރަށުގައި ދިރިއު .8

ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭ ފަދަ ަތންތަނަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގަިއ ޓޭކްއަވޭ ނުވަތަ ޑެލިވަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  .9

ރަންޓް، ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ އެއްނުވުމާއި ވީވަރަކުން ރެސްޓޯ

mailto:hpa@health.gov.mv
mailto:hpa@health.gov.mv


  
   

   

 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ، ވަނަ ފަންގިފިލާ(، ސޯސަން މަގު 4ބިލްޑިންގ )ރޯޝަނީ 
+960 3014484 ފެކްސް:  hpa@health.gov.mv:ް3014494 960+  އީމެއިލ ފޯން:    

www.hpa.gov.mv:ްވެބްސައިޓ 

 ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެެހއްޓުންފަދަ ކަންކަމަށް  3ޅުމާއި މަދުވެގެން ތިބުމާއި މާސްކް އެ ޓްޑޯ އޭރިއާތަކުގައިކެފޭގެ އައު

 ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. 

 ޓުއަރިސްޓުންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.   .10

ނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުންނަންވާނީ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރެވިދާ ގެއެއްގައި  ން ދިރިއުޅޭ މީހުތަނެއްގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި  .11

ކޮށްގެން  މީހުންނާ އެއްވެ ކައިބޮއި ހެުދންަފދަ ކަމެއް ގައި އުޅޭކޮޓަިރއެއްގައެވެ. އަދި ގޭުހންނަ  ންކިމީހުންނާ ވަ

 ނުވާނެއެވެ.

 ގެ އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން.ޕީ.އޭްނތަނުގައި އެޗް..ޓީ.އެމް ފަދަ ތަފިހާރަ، މާރުކޭޓު، ރެސްޓޯރެންްޓ، ބޭންކް، އޭ .12

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ

ގެ އިންފެްކޝަން ޕްރިވެންޝަްނ .ފިހާރަ، މާރުކޭޓު، ރެސްޓޯރެންްޓ، ބޭންކް، އޭ.ޓީ.އެމް ފަދަ ަތންތަން އެޗް،ޕީ.އޭ .13

 ލަންވާނެއެވެ. އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ކައުންސިލްތަކުން ޤަވާޢިދުން ބަ އުސޫލުތަކާ

 ހުންނަ )އޮޕަރޭޓް ކުރާ( ރަށްތަކުގެމެދުގައި ދަތުރުކުރުމަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތެވެ.  *** ގެސްޓްހައުސް 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hpa@health.gov.mv
mailto:hpa@health.gov.mv

