
 

             

 
 

 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް  19ކޮވިޑް  

 
 ފެތުރުން އިތުރުންވަމުން ިދޔުމާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ަބއެއްގެ ފުރާނަގެއްލި، މި 19-ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކޮވިޑް 

 ެވފައިވާ ވޭދަނަތަކެއް ފެނިފައިާވތީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންެގ  ފައްސިއަށް  19-ކޮވިޑްއަތޮޅު މުއްޔާއި، މުލަކުންވެސް 
ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު   22މޭ  2021 ޅުތަކެއް އެޅުމާެބހޭގޮތުން ފިޔަވަ ން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދުރާލާ ހަރުދަނާރައްކާތެރިކަ

ވާ ތިރީގައި ފައިލުވުމުން ނިންމާނަ ކުއްލި ަބއްދަވަ 02ވަނަ ދައުރުގެ  04ގައި ޭބއްވުނު މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  04:00
 އެޅުއްވުމަށް ދަންނަަވމެވެ.ވަގުތަށް ތުން ވަގު ފިޔަވަޅުތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހުރިހާރަށެއްގައި ދަންނަވާ 

ކުޅިވަރު ބިންތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ކަސްރަތު ޕާކުތަކާއި، މައިޒާންތަކާއި )ޖޯލިފަތިތައް( ،  -1
  ބަންދުކުރުން.ހޮޅުއަށިތައް

މަށާިއ، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް ޚާއްސަ  މިޙާލަތުގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުޭބއްވުއާއްމު އެއްވުންތައް  -2
 .އެއްގޮތަކަށްެވސް ނޫޅުންޭބރުގައި އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ސަމާލުކަމެއްދީ ޟަރޫރީ ބޭނުންަތއް ފިޔަވައި 

އަޅަން ނގަޅަށް ނިވައިވާ ގޮތަށް މާސްކް ގެއިން ޭބރުގައި އުޅޭވަގުތު ތަކުގައި އަނގަޔާއި ނޭފަތް ރަ -3
 އެންގުމާއި، އެ ގޮތަށް މާސްކު ނާޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ޕޮލިހުން/ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅުއެޅުން!

ނަގުދުފައިސާ  ހޮޓޯ ތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި،  -4
 ބޭނުންކުރުން ވީހާވެސް މަދުކުރުްނ.

އްގެއަށް ދިޔުން ހުއްޓާލުމާއި، ތަިށަބރިފަަދ ތަކެތި އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް ން އަނެއެއްގެއި -5
 .ފޮނުވުންވެސް މި ވަގުތަށް ހުއްާޓލުން

 ދޭ ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ރަށްރަށުގެ ޞިއްޚީ މަރުކަޒުތަކުން -6
 .ލްތަކުން ކަށަވަރުކުރުންޢިރުޝާދުތަކަށް ރައްޔިތުން ޢަމަުލކުރާކަން ކައުންސި

 ޓުކުރާކަން ކައުންސިލުން ކަށަވަރުކުރުން.މިސްކިތް ޑިސްއިންފެކް ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު -7
،  ހަމަޖެއްސުމާއިކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް އޮންލައިން ވީވަރަކުން އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް -8

) ގޭގައި ިތބެގެން  ން  އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުނެރެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ދަންފަޅިއަކަށް މުވައްޒަފުން ދެ 
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްސޭނަމަ އެގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރުން( އަދި ހައިރިސްކު މީހުންނާއި، ާމ 

 .ރުންަބނޑުމީހުން އޮފީސްތަކަށް ުނނެ
ރަށުން  މަސައްކަތްތަކަށް ދަފަ ވެލިއެރުވުން، ފަޅުރަށްރަށުން ކާށި، ދަރު ަބލާ ިދޔުން، މަސްވެރިކަން -9

 . ކައުންސިލުން އެކަށަހެޅުއްވުންފަރާތްތަށް ޢަމަލުކުރާެނ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް އެ ރަށެއްގެ ފުރާ/ލަފާ
 



 

             

 
 

 އެއްރަށުން އަެނއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުްނ.ޟަރޫރީ ޭބނުންތައް ފިޔަވައި އެެހން ޭބނުްނތަކަށް  -10
ގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބޯޓުން ގެއަށް ދިުއން ށެއްރައެ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުގައި އުޅޭ،  -11

 ރަށުތެރެއަށް  ިބދޭސީ ފަޅުވެރިން ބޯޓުތަކުގަިއ ދިރިއުޅޭ  މާއި، ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުދިއު
 . ކަށަވަރުކުރުންކަންފައިާބނޫޅޭ

 ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުން މުދާ ައރުވާ ބޭލުމަށް އައި ކަމުގައިވިޔަސް، އެހެން ރަށްރަށަށް ނިސްަބތްވާ ާމލެ -12
ކޮންމެހެން މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މީހުންނަށް  މާއި،މުދާ ާބލާ ނިމުމުން ަބނދަރުގަިއ އިތުރަށް މަޑުނުކުރު

 ށް ނުފޭުބން.މާއި، ބޯޓުގެ ފަޅުެވރިން ރަށްރަށަުރކޮށްފައި ޭބއްވުނޭރޭގޮތަށް ބޯޓު ތޮށިގަނޑާއި ދު
މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކުން ރަަށށް މުދާ ޭބލުމުގައި އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ  -13

 މުދާ ޭބލުމާއި، މުދާ ާބލާ ނިމުުމން މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްގެން މެނުވީ ނުގެންދިއުން.
ފަރާތްތަކުން މާސްކު އަޅާ އަންގި  ބޯޓުތަކުން ރަަށށް މުދާ ޭބލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  މާލެ ދަތުރުކުރާ -14

 ލައްވައިގެން ހަރަކާތްތެރިވުން.
މާލެއިން ގެންނަ ތަކެތި ަބނަދރުން ގެންދިޔުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް މާސްކު އަޅާ  -15

 ރުކުރުން.އަންގިލައްވައި، ސަލާމަތީގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަ
 އަދި ަބރޯ ފަދަ ތަކެތި މުދާ އުފުާލ ނިމުުމން ިޕކަޕް، ގާޑިޔާމުދާ އުފުލަން ޭބނުންކުރާ  -16

ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން. އަދި މުދާ އުފުލަން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޭބުނންކުރާ ޑިސްޕޯސަްބލް މާސްކް އަދި  
 ން.ޭބުނންކުރަނީ ފޮތި މާސްކް ނަމަ ރަނގަޅަށް ދޮވު ،ންނައްތާލުއަންގި މުދާ އުފުލާ ނިމުމުން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު 

އަންގާ ގަޑިއަކަށް ތަކެތި ަބނަދރަށް ގޭސްފުޅިއާއި މުދާފޮުނވުމުގައި އެ ކައުންސިލަކުން  މާލެއަށް -17
 ގެންދިއުން.

ދަތުރުވެރިން، ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކަށާއި، މީުހން ދިރިއުޅޭ  ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށަްށދާ  ޟަރޫރީ -18
 ނުދިއުން. ވެސްއެއްގޮތަަކށް ގޭގެއަށާއި، އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް

 އިޢުާލންކުރުން ހަނދާންކޮށްދީ އަދާކުރުމަށް ޒިންމާ ފަރުދީ ކައުންިސލްތަކުން ރަށްރަށު އާންމުންނަށް -19
 އަނގަޔާ ނޭފަތް  ނަމަވެސް ނަނިކުންޭބރަށް ކޮންމެހެން ،  ނުނިކުތުަމށާއި ށްޭބރަ ޫނނީ ޭބނުންތަކުގައި ޟަރޫރީ)

،  ދޮވުމަށާއި ސައިބޯނިލައިގެން ރަގަޅަށް އަތް  ގިނައިން  ވީހާވެސް،  އެޅުއްވުމަށާއިނިވާވާހެން މާސްކު  ރަނގަޅަށް

 މުސައްލަ ގެންދާ،  ަމށާއިދިއު ހިފައިގެން މުސައްލަ މިސްކިތަށް،  ދިޔުމަށާއި ވުޟޫކޮށްެގން  ގެއިން މިސްކިތަށް
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