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 ވިސަސް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް  

                 ދިވެހިރާއްޖެ ، ާމލެ

 0HR/1/2020/5-459  ބަރު:ނަން                                        

 

ރަށަށް ނުދެވި ތިބި    ބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި   މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ 

 ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު 

 

 

 

އްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަަމށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންުމ ރައްޔިތުންގެ ޞި 19-ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކޮވިޑް

)ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އަޅަންެޖޭހ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުަމްށ ަމގުފަހިކުރުުމެގ  2020/7

ލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި އެކު ހެލްތް ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ ޞިއްޙަތުގެ ކުއް 33ގޮތުން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ާމެލ  ،ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(އިން ާމލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުާމއި ގުޅިގެން

އްވަިއ އެފަރާތްތަކަށް ރަށަށް އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ރަށަށް ފޮނުވުުމގައި ޢަަމުލ ކުރާނެ ގޮްތ ކަނޑައަޅު

-23ފުރޭނެ އިންތިޒާްމތައް ހަަމަޖއްސަވައިދެއްވުަމށްޓައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖންސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(ގެ ނަންބަރު 

L/459/2020/10  ްސިޓީން އަންގާވާފައިވުުމން، އެކިެއކި ސަބަބަތަކާއި ހުރެ ރަށަށް ނުފުރިފައިވާ ފަރާތްތައް ރަށަށ

 "ާމެލ ސަރަޙައްދު ފުރަ ބަންދުެގ ޙާލަތަށް ގެނައުާމިއ ގުޅިގެްނ އެކިއެިކ އި ފުރަ ބަންދު ކޮެމީޓ )ލޮކްޑައުްނ ކޮެމޓީ(އިންފޮނުވުަމށްޓަކަ

 ބޭނުންތަކަށް ާމލެ އައިްސ އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ތިބި ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވުުމގައި ަޢަމލު ކުރާެނ ގޮތްތަކުގެ މިންގަނޑު 

ވަނަ ނުކުތާގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން  3އެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ދަންނަވަެމވެ. އެ އެްސ.އޯ.ޕީގެ )އެސް.އޯ.ޕީ(" 

 އެފަދަ ފަރާތްތައް ރަށަށް ފޮނުވުުމގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންަނނިވި ކަންތައްތަކެވެ. 

 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ )އެން.އެސް.ޕީ.އޭ( ގެ އެހީތެރިކަާމއި އެުކ އާސަންދަ ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް

 ބޭސްފަރުވާއަށް ާމލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުފުރިފައިވާ ފަރާތްތައް.

 (1) )ހ( 

ފަުރވާއަށް ާމލެ އައިސްފައިާވ ފަރާތްތައް އަދި )ފަހެއް( އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއެކު ބޭސް  5ޢުުމރުން 

 ވިހެއުަމށް ާމެލ އައިސްފައިވާ އަންހެނުންނާިއ، އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާގެ މީހުން.

  )ށ( 

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުްނަމތީ ބަލިީމުހންނާިއ  65ބޭސް ފަރުވާއަށް ާމެލ އައިސްފައިވާ ޢުުމރުްނ 

 އެމީހުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް.

 )ނ( 

 

 

ބޭސް ފަރުވާއަށް ާމލެ އަިއސްފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިންނާއި، 

ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަުމންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވަގުތީ ގޮތުން ާމެލ އައިްސ އަނބުރާ ދިރިއުޭޅ 

 ރަށަށް ނުދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް. 

  )ރ( 

ރުވާއަށް ނުވަތަ އެެހނިހެްނ ބޭނުންތަކަށް ާމެލ އަިއސްފައިވާ ދާއިީމ ބައްޔަކަށް ބޭްސ ފަރުާވ ބޭސް ފަ

 ކުރަުމންދާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިން.

  )ބ( 
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އާއި ދެެމދުެގ  2020އޭޕްރިލް  20އާއި  2020އޭޕްރީލް  15ރަށަށް އެނބުރި ދިއުަމށްޓަކައި 

 ުމއްދަތުގައި ޓިކެޓްނަގާފައިވާ ފަރާތްތައް. 

 

 ( ހ)

 

 

(2)  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ުމއްދަތުގެ ކަރަންޓީން   14ާމލެއަށް ގެނެސްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޭޖން ބޭރުން 

 ފުރިހަަމކޮށް އެނބުރި ރަށަށް ނުފުރިފައިވާ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ އާއިލާތައް.

  )ށ( 

ބަންދު ކުރުމާ  ވަޒީފާ އަދާ ކުރަުމންގެންދާ ރިސޯޓު ފުރަ ބަންދު ކުރުުމން ނުވަތަ ރިސޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން

 ގުޅިގެން ރަށަށް ދިއުަމށްޓަކައި ާމލެ އައިސްފައިވާ ފަރާތްތައް.

  )ނ( 

ތަންފީޒުކުރުަމށްފަހު ާމލެ އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެނބުރި ރަށަށް ނުފުރި ޙާލުގައި  ަޖލު ހުކުްމ 

 ެޖހިފައިވާ ފަރާތްތައް. 

(3) )ހ(   

އެހެނިހެން ބޭނުންތަކާިއ ގުޅިގެްނ ރަށަށް ދާންބޭނުންާވ ފަރާތްތައް )މިސާލަކަްށ ވަޒީާފ ގެއްލުާމިއ ގުޅިގެްނ، 

 ޔަ މަސައްކަތް ހުއްޓުުމން(އާްމދަނީ ހޯދުަމށް ކުރަުމްނ ދި

  )ށ( 

ދަރިން/ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެފައިާވ ކުދިން، މުސްުކިޅ ަމއިްނބަފައިން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންަނ 

 އެހެްނ ބަޔަކާއި ބެލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް. އާއިލާގެ ެމންބަރުން އެކަިނ ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން 

  )ނ( 

އަިމއްލަ ބޭނުންތަކަށް ާމލެ އަިއސްފައިވާ އެކަނި ދިރިއުޅެުމްނދާ އަންހެނުންނާއި، އުުމުރން ދުވަސްީވ 

 ފަރާތްތައް. 

  )ރ( 

ން ާމލޭގަިއ އާއި ގުޅިގެްނ ކުރިަމތިވެފައިވާ ާމީލ އަދި އިްޖތިާމޢީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބ19ު-ކޮވިޑް

 ދިރިއުޅެވެންނެތި، އެހެން ރަށަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތައް. 

  )ބ( 

އާްމދަނީ ހޯދޭނޭ ދޮރުތައް މާލެއިން ބަންދުވެ، ރާއްޭޖގެ އެހެން ރަށަކުން ހޯދޭނޭ ަމގުފަހިވެ، ދިރިއުޅުން އެފަދަ 

 ތްތައް. ފުރުސަތު އޮތް އެހެން ރަށެއްގައި އާބާދުކުރަން އެދޭ ފަރާ

  )ޅ(

 އަިމއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ާމެލ އައިސްފައިވާ އެހެނިހެްނ ފަރާތްތައް.

 

  )ކ( 

ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން   2020އޭޕްރިލް  1ރަށަށް ފޮނުވުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބެލެވޭނީ މަތީގައިވާ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުގެ ދަށުން، 

 އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ އައިސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ތިބި ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

ސަރަޙައްދު ފުރަ ބަންދުގެ ޙާލަތަށް ގެނައުާމިއ ގުޅިގެްނ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ާމލެ އަިއސް އެނބުރި ރަށަށް ނުދެވި ިތބި ާމލެ 

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3ފަރާތްތައް އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވުުމގައި ޢަަމލު ކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ިމންގަނުޑ )އެސް.އޯ.ޕީ(ގެ 

ފެެމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ނުވަތަ އެފަރާތެްއ  ،ށް ދިއުަމށްޓަކައި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރފަރާތްތަކުން ރަށަ 

އަށް ނުވަތަ  1421ނިސްބަތްވާ ރަށު/ސީޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ިމހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން 

support.covid19@gender.gov.mv ްސިލަށް ރިޕޯޓުކުރަުމން ގެންދިއުަމށް ދަންނަވަެމެވ. އަދި، ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ކައުނ

 އަށް ުގޅުއްވޭނޭ ގަޑިތަކަކީ: 1421

  17:30އިން  10:00ހެދުނު  

  23:00އިން 20:00ރޭގަނޑު 

 

ފަރާތްތައް   ރަށްރަށަށް ދިއުަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަމތީގައި އެާވ ކަންކަަމްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ތަރުތީބުކުރެވި އިސްކަންދެވޭ

 ދުވަހުގެ ުމއްދަތުގެ ކަރަންޓީން ފުރިހަަމކުރަން ެޖޭހނެއެވެ.  14ސަރުކާރުން އަންގަވާގޮތެއްގެ ަމތިން 

 

ިމގޮތުން، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ެޖްނޑަރ، ފެެމލީ އެންޑް ސޯޝަްލ ސަރވިސަސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަރުތީބު 

. އަދި އެފަރާތްތައް ކަރަންޓީނު ކުރުަމްށ ކަނޑައެޅިފައިވަީނ ސަރުކާރުްނ އެކަަމްށ ހަަމަޖއްސާފައިާވ ކަނޑައަޅާީނ ިމ ިމނިސްޓްރީންނެވެ

ފެސިލިޓީތަކުގައެވެ. އަދި ކައުންސިލުތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ަމތީގަިއ އެާވ ކަންކަަމްށ ރިޢާޔަތްކޮށް 



 Min_Gender@ޓްިވޓަރ: ،  www.gender.gov.mvެވބްސައިޓް: ، admin@gender.gov.mvމެއިލް: -އީ ،3013017ިދެވހިާރއްޖެ. ފޯން: ، ގ. ިބއްލޫރިޖެިހެގ، މަޖީދީަމުގ، މާލެ 

ކުގެ ލިސްޓު ކަނޑަައޅާީނ އެ ރަށެއްެގ ކައުންސިލާިއ ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް އޮތޯރިޓީންނެެވ. ތަރުތީބުކޮށް ރަށަށް ފޮނުވާނެ ފަރާތްތަ

ިމގޮތަށް ނިންާމ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނު ކުރާީނ ކައުންސިލުތަުކން އެރަށެއްގައި ކަނޑައަޅާ، އަދި ކައުންސިލުެގ ބެުލުމގެ ދަުށން 

 ބަލަހައްޓާ ފެސިލިޓީތަކެއްގައެވެ. 

 

ފެެމލީ އެްނޑް ސޯަޝްލ  ،ލަތެއްގެ ސަބަބުން ިމ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުުމގެ ބާރު ިމނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރދިާމވާ ޚާއްޞަ ހާ

 ސަރވިސަސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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