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 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި ޭބއްވި،  2019ޖޫން  11 އްދާފައިވަނީމި ކޮމިޓީ އުފަ

މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  114ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނަމަ، އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރުމާއި ޢިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބަދލެއް އޮތް

އަދި ދައުލަތުގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް   މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ

ޓްރީ އޮފް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ، މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސް

ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަްންޓ ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ކެޕިޓަލް މާ

 އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. 

ށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިީޓެގ މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ިބުލތައް ދިރާސާކޮށް، ުފރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން ިރޢާޔަތްކޮ

ރިޕޯޓުަތއް ދިރާސާކޮށް، އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ާފހަގަކޮްށ  މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު

އެންގުމާއި، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް  އެ އިދާރާތަކަށް އެކަންކަން 

ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާިދނުމާއި، ެއ އިދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، އެ ިއދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ެބޭހގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޯހދައި، 

ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަުކން ކުރަމުންދާގޮތް ަބލައި، ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ަބޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 

އްޔަނުކުރުމާއި، ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަެހޭޅ ޢަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑަށް ީމހުން އަ

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.
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 މުޤައްރިރުގެ ބަސް:   -1

ވިޔަފާރިތައް ރަށުބަންދުްނ ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ، "މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު

ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް   އެމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ދިރާސާކުރު

-ސަްބ އަދި ޤަރާރު ދިރާސާކުރި މެންަބރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުމާއެކުގައެވެ.  ނޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަ

 ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރެއް ޞަ ޚާއް  ފާހަގަކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށްމަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ކުރި

މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ   އިއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ދިވެހިރާ އިމި ޤަރާރުގަ

ޮކންސިއުމަރ -ޓު-އަިދ ިބޒްނަސް ިބޒްނަސް-ޓު-ކުދި އަދި މެދުަފންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޤައުީމ ިބޒްނަސް ،ޚިދުމަތާއި

ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ންމުހިޙާލަތުގައި ވަރަށް މުރާއްޖޭ މިހާރު މިއޮތް ދިވެހިކުރުމަކީ ޕްލެޓްފޯމްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު

 ންމުހިއަދި މިފަދަ ނިޒާމުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހިންގުމުގައި ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމަކީވެސް މު

 ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ ފަރާތުން ިލޭބ ެއއްާބރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

މަޖިލީުހން ރިޢާޔަތްކޮށްިދނުމަށް އެދި ުހށަހެޅުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް،  ފާހަގަކުރަމަވެ. އަދި މި ޤަރާރު

  ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.ަބއިވެރިވި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންަބރުންނަށް

    

 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  

  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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 ތަޢާރުފް:   -2

ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އީ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ ، "ރަށުަބންދުން ިމނިވަންކޮށް ޒަމާީނ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮާވލާ ޤަރާރު

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.  ށްދިރާސާކޮ

 

ވިޔަފާރިތައް ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަްށ ފަސޭހަކަމާއެކު  ތަކާއިޤާޫނނު ޢަމަލުކުރަމުންދާދިވެިހރާއްޖޭގައި ، އެ ޤަރާރުގެ މަޤްޞަދަކީ

ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިކަމަށް ޭބނުންވާ އިދާީރ  އި،ބެލެހެއްޓޭނެ އޮންލަިއން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލަ

 ށް ާބރުއެޅުއްވުމެވެ.އޮނިގަނޑާއި ވަޞީލަތްތައް އެކުަލވާލައި، ލުއި ފަސޭހަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަ 

ގައެވެ. ޤަރާރު ތަޢާރަފްކުރެއްވުމުގެގޮތުން  2019ޮއގަސްޓް  30އެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 

 46ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ގައި ޭބއްވި 2019ސެޕްޓެންަބރު  04 ، ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނީ

  21ވަނަ ޖަލްސާއާއި،  54ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި އޮތް  2019އޮކްޓޫަބރު  16ސާ ގައެވެ. އަދި ވަނަ ޖަލް

ވަނަ ޖަލްސާގައި، ޤަރާރުގެ އިްބތިދާއީ  55ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި އޮތް  2019އޮކްޓޫަބރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ެއ  55ނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަ 19ގައި އޮްތ  2019އޮްކޓޫަބރު  21ަބހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު، 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަްށ، އެ ވަގުތު ޖަްލސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުންގެ ޤަރާރު 

ކޮމިޓީއަްށ  މިމަށްޓަކައި އަދި އެ ޖަލްސާގައި، ޤަރާރު ދިރާސާކުރު މެންަބރުންގެ އިއްތިާފޤުްނ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.  73

 ުފރިހަމަކޮށްފައެވެ. އެ މަސައްކަތްވަނީ ، ށައިމަސައްކަތް ފަ މުގެފޮނުއްވުމާއެކު، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ ޤަރާރު ދިރާސާކުރު

 

 : ފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް އްވާ ޤަރާރުގައި ގޮވާލަ  -3

ލަތްތަްއ ޞީއޮންލައިންކޮށް ހިންގުަމށް ޭބނުންވާ އިދާރީ އަދި މާލީ އޮނިގަނޑާއި ވަދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅިލާމެހިފައި ނެތުމުގެ ސަަބުބން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ގޭގައި ތިބެގެން އުފައްދާ 

، ޓިވް ސޮސައިޓީތަކާއި ކޮޓޭޖްއިންޑަސްޓްރީގެ އުފެއްދުންތައްއުފެއްދުންތަކާއި، ރަށްރަށުގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް )ކޯޕަރޭ



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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ދިވެހިކާނާގެ އުފެއްދުްނތައް( އަިދ ރަށްރަށުގައި ފޯރުކޮށްޭދ ، ދަނޑުތަކުގެ އުފެއްުދންތައް، މަސްޕްލާންޓުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް 

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އެއްފަދަ ބަންދުވެ، ކުރިއަށްދެވޭނެ ދޮުރ ބަންދުވެފައިވުމުން  އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ރަށު

)ހައެއް( ކަމަކަށް   06ގެ ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ާބރުއަޅައި، އެ ޤަރާރުގައި މައިގަނޑު ކޮމަރސްއީ

 ފައިވެއެވެ. އެއީ:އްވާގޮވާލަ

މެދުފަންތީގެ ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް ކުދި އަދި  .1

ކޮންސިއުމަރ ޕްލެޓްފޯމްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮްށ -ޓު-އަދި ިބޒްނަސް ިބޒްނަސް-ޓު-ވިޔަފާރިތަކަށް ޤައުމީ ިބޒްނަސް

 ؛ރަށްތަކުގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންަތއް ފަސޭހަކަމާއެކު ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް 

މާލީ މުޢާމަލާްތތައް ކުުރމަށް ކޮމާޝަލް ބޭންކްތަކުްނ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭެގ  އިވިޔަފާިރތަކާދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ  .2

ޚިދުމަތާއި އީވޮލެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މުޢާމަލާތްތައް ޓްރާންސެކްޝަން ޗާޖަކާނުލާ ލިޭބނެޮގްތ 

އަދި ޕޭޕަލްފަދަ   ކޮމަރސް ޯބރޑަރ  އެކު ގުޅުވާލެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ކްރޮސްމާހަދައިދީ ފަސޭހަކަ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޭބންކް އެކައުންޓުްނ  ،މެދުވެރިކޮށް ާމލީ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިިނވަންކަން ދީ ތައްކުންފުނި

 އިންވަރޑް އައުޓްވަރޑް ޓްރާންސެކްޝަން އެފަރާތްތަކާއެކު، ކުރިއަރާ ާބރުމިނުގައި ކުރިއަރަމުން ައންނަ އެހެނިެހން 

 ؛ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކުރެވޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުަމށްޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯސްޓުގެ ނިޒާމް ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަކުްނ ގުޅާލައި، ޑެލިވަރީކުރެވޭ މުދާ އިންޝުއަރކޮްށ  .3

 ؛ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް

ޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ގެންދެވޭ ުމދާ އިލެކްޓްރޯނިްކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުގެ ނި .4

 ؛ނިޒާމަކުން ޓްރެކްކުރެވި މުދަލަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަށް ރިއަލްޓައިްމކޮށް ފެންނާނެޮގތް ހެދުމަށް

 ރިއަލްޓައިމްކޮްށ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު އަަބދުމެ .5

 ައދި؛ ގޮތް ހެދުަމށްހުްނނާނެ ލިެބން

އޮންލައިން ވެްބސައިްޓތަކުން ޚިުދމަތް ދިނުމަްށ ވެވޭ އެއްަބސްވުާމއި، ސެކިޔޯރ ސިންގަލް ސައިންއިން ލިންކްްސ  .6

މުޢާމަލާތްތަކަށް ޤާޫނީނ މެދުވެރިކޮށް އަދި ރެޖިސްޓަރޑް މޮަބއިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ވެވޭ އެއްަބސްވުމަށާއި ކުރެވޭ 

 ޙައިޞިއްޔަތު ދިނުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާެބހޭ ޤާޫނނަށް މިަބއި އިތުރުކުރުމަށް.



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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 ގޮތް:    ޔަ ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދި  -4

" ިދނުމަށް ގޮވާލާ ަޤާރރުރަށުގެ އުފެްއދުންތަކާއި ވިަޔާފރިތައް ރަށުބަންދުން މިިނވަންޮކށް ޒަމާނީ ތަރައްީޤ ގެނުވައި "

ަޤރާުރގެ ވަނަ ަބއްދަުލވުމުަގއި  46ވަނަ ައހަުރގެ  2019 ގުޅިގެން، ކޮމިޓީގެ  ފޮުނއްުވމާއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަްށ 

މެންބަރުންގެ ެމދުގަިއ ކޮމިޓީގެ ފުރުަޞތުަގއި  އެ ވެ. ވުނެ ހުޅުާވލެމަށް ުފރުަޞތު ކަނޑައެޅު ސުންގަޑި 

އެެވ. މަށް ކޮމިޓީން ފާސްުކރިނިންމު ގެ މަސައްކަތް ަޤރާރުގެ ނިޔަލަށް  2020ރީ ަނވަޖަ 31މަށްފަހު މަްޝަވރާކުރު 

ގެ މަސަްއކަތް ނިންމާނެ ސުންގަިޑ ޤަރާރުގެ މަސައްަކތް ނުނިމުމުން ަޤރާރު އެހެންނަަމވެސް، ކަނޑައެޅުނު ސުންގަޑިއަށް 

 ަހމައަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމިެއވެ.  އާ 2020 އިމެ 30

މެންބަރުެގ  އެކުަލާވލުމަށް ކޮމިޓީ-ސަބް، ރުމަށާއި، ޤަާރރުެގ މަސައްކަތް ައަވހަށް ނިންމުމަށްޓަކައިޤަރާރު ދިރާސާކު

 ހިމެނޭ ކޮމިޓީަގއި -އެޮގތަށް ފާސްިވެއެވ. އެޮގތުން ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮިވ ސަބް، ށްމެދުގައި މަޝްަވާރކޮ

 މެންބަރުންނަކީ:

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު  މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ދާއިރާ ނައިފަރު

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

ޓެކޮނޮލޮޖީން އެ  މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް ެއންޑް 

ޤަރާރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ަކންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް އެޅޭެނ ފިޔަަވޅުތަަކކީ ކޮަބއިކަން ިލޔުމުން ސާފުކޮށް، އެ 

ޤަރާރާ ުގޅޭޮގތުން އެ އިދާާރތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިާވ ކަްނކަމަށާއި، ޤަރާރާ ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްަވއި ފާސްކުރެްއިވ -ސަބް ،ކުރައްާވަފއިާވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަާށއިތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅު

ަގިއ  2020 އިމެ 11ފައިަވނީ ކޮމިޓީން ނިންމާ-ެގ މަސަްއކަތް ސަބްދިރާސާކުރުމު ހުށަހެޅުންތަކާއެކު، ޤަރާރު

އެ ކޮމިޓީއާ ަޙާވލުކުެރުވނު މަސައްކަްތ ކޮމިޓީންަވނީ -ސަބްަވނަ ބައްދަލުުވމުަގެއެވ.  2ކޮމިީޓެގ -ބޭއްުވނު ސަބް



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
 ރިޕޯޓު    ގޮތުގެ ނިންމި 

 9 

 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

މިނިްޓ  35ަގިޑއިރާިއ  1ބައްދަުލުވން ބާްއާވފަެއެވ. މި ަބއްދަލުުވންތަުކަގިއ މެންބަރުން މުޅިއެކު  2ކުރުމަށް 

 ހޭދަކުރިއެެވ. 

 12ަވނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު، އިޤްތިޞާީދެގ ކޮމިޓީައށް ހުށަހަޅާފައި-އި، ސަބްމަޤަރާރު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ނިން

 ަވނަ ަބއްދަލުުވުމަގެއެވ.  27ަވނަ އަހަުރެގ  2020ަގއި ބޭްއުވނު ިމ ކޮމިޓީެގ  2020 އިމެ

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކަށް ކޮމިޓީްނ މި ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު -ސަބް

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިާވެނެއެވ. 

 ކޮމިޓީން ބެލި ކަންކަން: -ސަބް ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމުގައި    -4.1

ަވނީ  ކޮމިޓީންކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ އަންނަނިިވ ކަްނކަމަށް މި -ޤަރާރާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުގައި، ސަބް

 އަލިއަުޅާވލާފަެއެވ.

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަާކއި ަގވާއިދުތަކާ އެްއޮގތަށް ިވޔަފާިރތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެހެއްޭޓނެ އޮންލައިން  ▪

ކޮންިސއުމަރ ުގޅައިދޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމްކުެރިވފައި ނެތުމުން، -ޓު-ބިޒްނަސް އަދި ބިޒްނަސް-ޓު-ބިޒްނަސް

ކަމާުގޅުންހުރި އިދާރާަތކުން ެއފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަްށ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްަތއް އަަވްސކުރުމަށާިއ 

 ؛އެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަްށ މި ޤަރާރުން ބާރުއެޅުމަށް

ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ިވޔަފާރިކުެރޭވނެ -ޔޭެގ ބޮޑެތި އީބޭ އަދި އަލީާބބާފަދަ ދުނި-އެމޭޒަން، އީ  ▪

ފުރުޞަތު މިހާރު ދިެވހިންނަށް ނެތުމާއި، "ޕޭ ޕަލް" ފަދަ އިތުބާރުހުރި ޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވެއއް މެދުެވރިކޮްށ 

ފައިސާެގ މުޢާމަލާތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދިެވހިންނަށް ނެތުމުެގ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ 

ފާރިތަްއ ކުިރއަރަިއެގން ިދއުމަށް ކުރިމަތިެވަފއިާވ ދަތިަތއް ޙައްުލކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ީވ ިވޔަ

 އަދި ؛ އެންމެއަަވަހކަށް އެޅުމަށް މި ޤަރާރުން ބާރުއެޅުމަށް



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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މި ޤަރާރަކީ ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ ެއއްޮގތަްށ ފަސޭހަކަމާއެކު  ▪

ިވޔަފާރިތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އޮންލައިން ނިޒާމެއް ޤާއިްމކުރުމަށް ޮގާވލަިއ، ސަރުާކރުެގ ކަމާބެހޭ 

މުއައްސަސާަތކަށް މިކަމަށް ބޭނުންާވ އިދާރީ އޮނިަގނޑާިއ ަވޞީލަތްތަްއ ެއކުލަާވަލއި، ލުއިފަސޭހަކޮްށ 

ޤަރާރެއްަކމުން، ޤަރާރުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ 

އިލްތިމާސްކޮށްފަިއާވ ކަްނކަްނ ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަާމުގޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަްށ 

 މި ޤަރާރުން ބާރުއެޅުމަށް.

ކަންތައްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ  ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ކޮމިޓީ -ސަބްޤަރާރާމެދު  -6
މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން  

 ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތައް: 

ަބންުދން މިނިަވންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިިދނުމަށް ގޮވާާލ  ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާިރތައް ރަށު •

ރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގައި، އިޤްތިޞާދީގޮުތްނ ޤަރާރު ހުށަހެޅުމުގެ އެއް ޭބނުމަކީ ލާމަ

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުުމގެ މަސައްކަތްކުރުންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވިޔަފާރިތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އޮންލައިްނ  •

ކޮންސިއުމަރ ގުޅައިދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތުމުންނާިއ، -ޓު-ިބޒްނަސް އަދި ިބޒްނަސް-ޓު-ޒްނަސްިބ

ކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު -އެމޭޒަން، އީޭބ އަދި އަލީާބާބފަަދ ދުނިޔޭގެ ޮބޑެތި އީ

ރުހުރި ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މިހާރު ދިވެހިންނަށް ނެތުމާިއ، "ޕޭ ޕަލް" ފަދަ އިތުާބ

މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތައް 

ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވީ އެންމެއަވަހަކަށް 

 ؛ޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްއެ

އިތުާބރުހުރި ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭއެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ފަދަ  "ޕޭ ޕަލް" •

ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮްށދިނުމުން ޭގދޮށު މަސް ފެކްޓްރީތަކުގެ އުފެއްދުންތައްފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި 

 ؛ޞަތު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް އުފައްދާތަކެތިން އެފަދަ ޕްލެޓްފޯުމތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރު



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ަބލާއިރު، ކްރޮސް ޯބޑަރ ކޮމަރސް   ޢަމަލުކުރަމުންދާވަގުތު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި •

ޕްލެޓްފޯމްތައް އަދި އެނޫންވެސް ކޮންސިއުމަރ -ޓު-ިބޒްނަސް އަދި ިބޒްނަސް-ޓު-ިބޒްނަސްމެދުވެރިކޮށް، 

ރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޤާނޫނީ ހުރަހެއްނެތްކަމަށް ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާޞީވަ

 ؛މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޤައުމީ  •

ޕްލެޓްޯފމެއް ޤާއިމްވެގެން ދިޔުމަކީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުމަރ -ޓު- އަދި ިބޒްނަސްިބޒްނަސް-ޓު-ިބޒްނަސް

ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ވަކިވަކި ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާ ޤައުމެއްގައި، ، އިއިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް ކުރިއަރަ

ގައި ުލއިފަސޭހަތަކެއް ގިނަ ަބޔަކާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިނުމު އްވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުފަދަ ވުޒާރާއަކުން  ލިއްަބއިދޭނެކަމެއްކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ނަމަވެސް، އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ޑިވެލޮޕްކޮށް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަކީ މިހާރުވެސް  

ން އިރާއްޖެދިވެހިއެފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އިތުރުން ، ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށާއި

ޭބރަށްވެސް އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ، ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް އޮތްކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

 ؛އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާަކން

ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ުދނިޔޭގެ އެންމެ  ގެތަުކން ދޭ ޕޭމަްނޓް ޭގޓްވޭަޝލް ޭބންކުރރާއްޖޭގެ ކޮމަދިވެހިމިވަގުތު  •

 މަޤްޫބލު ޕޭމަންޓް ސްކީމްތައްަކމަށްވާ ވިސާ އަދި މާސްޓަރ ކާޑް، އަލީ ޕޭ، ވީ ޗެޓް ޕޭ އަދި މީގެ

ކުން ކުރާ  ޕްލެޓްފޯމަ ކޮމަރސް ރާއްޖޭގެ އީދިވެހިއިތުރުންވެސް، އެހެނިހެން ކާޑް ސްކީމްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ވިޔަފާރިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭެނ ކަމަށާއި، އެފަދަ ޕްެލޓްފޯމެްއ ޤާއިމްކޮށް ހިންގުަމށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮމާޝަލް ޭބންކެއްގެ ފަރާތުްނ ޭބނުންވާ ކަންކަން ފޯރުޮކށްިދނުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުްނ މޯލްޑިވްސް  

 ؛ން ދެއްވާފައިވާކަންމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދެއްވާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަ

ޕްލެޓްފޯމުގެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކޮންސިއުމަރ -ޓު-ިބޒްނަސް އަދި ިބޒްނަސް-ޓު-ިބޒްނަސްޤައުމީ  •

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްނެުގމުގެ ދަށުން ޭނޝަނަލް ެސންޓަރ ފޮރ 

އްޤީކޮށް ބަލަހައްޓައިދެވިދާނެކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ލޮޖީ މެދުެވރިކޮށް ޤާއިމްކޮށް، ތަރައިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮ

 ؛ދަންނަވާފައިވާކަން



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޮބޑެިތ ވިޔަފާރިތަކާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އޮންލަިއން ޕްލެޓްފޯމް  •

ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް  ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށްަޓކައި މިހާރުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

 ؛ޓުކުރި" ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާކަން-ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން "އީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޤައުމީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ  •

ކަމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

 ؛މަސައްކަތުގައި ަބއިވެރިވެ ފަންނީގޮތުން އެއްާބރުލުން ދެމުންދާކަަމށް

ކުރިއަށްގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް   ން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ •

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ޤާއިމްކުރެވެމު

ފަރާތައް ވަގުތުން ވަގުތައް ފައިސާ   ފަރާތުން އަނެއް ޭބންކެއްގައި އެކައުންޓެއް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއް

ކައުންޓް ހުޅުވާފައި ނެތް ފަރާތްތަކަށްވެސް، އެ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށާއި، ޭބންކް އެ

  ގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ 'ޑިޖިޓަލް ޭބންކް' ގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، އެހެން ފަރާތްތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ފައިސާ

ރި އަދި  މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް، ރައްކާތެ

ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ިހންގުމަށްޓަކައި ޤާޫނނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ 

 ؛މަސައްކަތްވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތުދެއްވާފަިއވާކަން

ންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރިއަށްގެ ން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ •

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް އިސްކަްނދެވިފައިވީ ނަމަވެސް، ދެވަަނ މަރުޙަލާއިން 

ރޮސް  ޝަނަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި އިންޓަރގްރޭޓް ކުރެވި، ކްފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ނޭ

ޯބޑަރ ޓްރާންސެކްޝަންތައްވެސް ރިއަލްޓައިމްކޮށް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށާިއ، މީގެ ސަަބުބން 

ލްވެގެންދާނެކަމުގައި މޯލްޑިވްސް  ޙާޞިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭބންކިންގ އަދި ާމލީ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް 

 ؛މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދެކޭކަމަށް

ކުރިއަށްގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ޕްރޮޖެކްޓަށް  ން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް •

މަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މިގޮތުްނ ޢަޭބނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ވަަނ އަަހރުގެ ޖެނުއަރީ  2020ޖުލައި ަމހު ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ނެރެވި،  ގެވަނަ އަހަރު 2019



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޭބނުންވާ އިންސްޓަންޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްވަީނ 

ތް މިހާރުދަނީ ޢައްޔަނުކުރެވިފައިކަމަށާއި، އެ ފަރާތާއެކު އެއްަބސްވުްނ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަ

އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރާއި އެނޫންވެސް ކަންކަމަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކާއެކު 19-ކުރެވެމުންކަމަށާއި، ކޮވިޑް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓައިމްލައިނަށް ަބއެއް ަބދަލުތައް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް، ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެިތ 

 ؛އިާވކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަ

ެގ ނަމުގެ ނިޒާމް ޑިޖިޓަްލ ޕޯސްޓްގެ ނިޒާމު ޒަމާނީކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ހުންނަ ގޭގޭ •

ންގ އެންޑް އެޑްރެސިންގގެ ނިޒާމަކަށް ަބދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނި

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅިގެން ކުރުމަށް 

ރާވާފައިވާކަމާއި ޕޯސްޓާއި ޕާރުސަލު ޑެލިވަރީގެ ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ނިޒާމު ޒަމާނީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެ 

 ؛މިނިސްޓްރީން ރާވާފައިވާކަމަށް

އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްތަުނން އަނެއްތަނަށް ެގންދެވޭ މުދާ އިލެކްޓްރޯނިކް  ގެއްޖޭދިވެހިރާ •

ޮގތް ހެދުމަށް ނިޒާމަކުން ޓްރެކްކުރެވި މުދަލަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަްށ ރިއަލްޓައިމްކޮށް ފެންނާނެ

ކޮށްގެން ޤާއިމުކުރެވޭ "ސަޕްލައި ޗެއިން  "އާރް.އެފް.އައި.ޑީ" އަދި "ްބލޮކްޗެއިން" ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން

މެނޭޖްމަންޓް" ގެ ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިން ޙާޞިލުކުރެވިދާނެ ކަންކަންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭޝަްނ 

 ؛ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން

އި، ސެކިޔޯރ ސިންގަލް ސައިންއިން ލިންކްްސ އޮންލައިން ވެްބސައިޓްތަުކން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ވެވޭ އެއްަބސްވުމާ •

މެދުވެރިކޮށް އަދި ރެޖިސްޓަރޑް މޮަބއިލް ފޯުނ މެދުވެރިކޮށް ެވވޭ އެއްަބސްވުމަށާއި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަްށ 

ޓްރާންސެކްޝަންގެ ޤާޫނނެްއ އޮތުން މުހިންމުކަމަށާއި ިމިނސްޓްރީ އޮފް -ޤާނޫނީ ޙައިޞިއްޔަތުދިނުމަށް އީ

ިބލެއްގެ ަމސައްކަތްކުރެވި   އާގުޅޭޓްރާްނސެކްޝަން-ލޮޕްމަންޓްގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން އީއިކޮނޮމިކް ޑިވެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް  

 ؛އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ފާހަގަކުރަްއވާފައިވާކަން

ތޯރިޓީްނ ހިންގާ ޕޭމަންޓްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީގައި ަސރޓިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ •

އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށާއި، މީގެ ޭބނުމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް 



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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ސިސްޓަމްގައި ަބއިވެރިވާ، ޕޭމަންޓް  ކުރެވޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުެގ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޕޭމަންޓް

ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ 

 ؛ސެޓްފިކެޓް އިޝޫކުރުމަށްކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން

މަލާތް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިްނ ހިންގުމަްށ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަްތތައް ެމދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ މުޢާ •

ޭބނުންވާ ަބއެއް ޤާނޫނުތައްކަަމްށވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސެކްޝަން ިބލުގެ އިތުރުން ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ިބލު 

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް  

 ؛ކަމަށްކުރެވެމުންދާ

 : ޤަރާރާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް -7

ކޮމިޓީގަިއ ުކރި މަޝްވަރާތަކާއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި -ޤަރާރުގައި ގޮވާލައްވާފައިވާ ކަްނތައްތަކާމެދު ސަްބ

 މައިގަނުޑ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކޮމިޓީން އިތުރަށް ހޯދި -މެންަބރުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި، ސަްބ

ކޮމިޓީން ުހށަހަޅާފައިވާ -ސަބް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް  ހަތަރުކަެމއްހަތަރުކަމެއް ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 :ތަކަކީ ކަންތައްުހށަހެޅުނު އެގޮތުން މަށް ހުށަހެޅެނުވެ.ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ޤަރާރު ފާސްކުރު

 އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ .1

 ؛އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ، މަސައްކަތް ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމައި

ޕްލެޓްފޯމުގެ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ކޮންސިއުމަރ -ޓު-ިބޒްނަސް އަދި ިބޒްނަސް-ޓު-ިބޒްނަސްޤައުމީ  .2

ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ލަފަޔާއި މަްޝވަރާއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޮކމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެްނޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

ކްނޯލޮޖީ މެދުވެރިކޮްށ ޤާއިމްކޮށް، އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ނޭޝަަނލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެ

 ؛ތަރައްޤީކުރުމަށް

ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް  .3

އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް 

ސްޓާއި ޕާރުސަލު ޑެލިވަރީގެ ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ނިޒާމު ޒަމާނީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި "ާއރް.އެފް.އައި.ޑީ"  ޕޯ



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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ގެ ނިޒާމެއް   އަދި "ްބލޮކްޗެއިން" ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްެގން "ސަޕްލައި ޗެއިން މެނޭޖްމަންޓް" 

 ؛ޤާއިމުކުރުމަށް

ޭބނުންވާ  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ހިންުގމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަޞީލަތްތައް މެުދވެރިކޮށް .4

 .ިބލުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާެއކު ނިންމެވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް

 ން: ކޮމިޓީގެ ނިންމު   -8

މާފަންނު މެުދ ދާިއރާގެ މެްނބަރު އިބްރާީހމް ަރީޝުދ ުހށަހަޅުއްވާފަިއވާ "ރަށުގެ އުެފއްދުންތަކާއި ިވޔަފާރިތަްއ 

ސަްބ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ރަށުބަންދުން މިނިވަންކޮށް ަޒާމނީ ތަރައްީޤ ެގނުވަިއދިނުމަށް ގޮވާލާ ަޤާރރު" 

ަވނަ  2020ކޮމިޓީގެ  މައިްކރޯޮސްފޓް ޓީމްސް މެދުެވރިކޮށް ބޭއްުވނުަގއި  2020 އިމެ 12 ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން،

މެންބަރުންެގ  8ވަނަ ބައްދަުލވުުމގައި، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެވަޑަިއގެން ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެވަޑަިއެގންނެވި  27އަހަރުގެ 

ވާ ހުަށހެޅުންތައް ކަމާބެހޭ ިއދާރާތަކަްށ ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި 7މި ރިޕޯޓުގެ ނިްނމީ  އަޣުލަބިއްޔަތުން

 ޮކމިޓީއަށް ފޮނުއްާވފައިާވގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.ަޤރާރު ކޮމިޓީން އިލްތިމާްސކުރަްއވައި، 

"ރަށުގެ އުެފއްދުންތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ރަށުބަންދުން މިިނަވންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްީޤ  ކޮމިޓީން ާފސްކޮށްފަިއވާ  ވީމާ،

ނިންމަވަިއދެއްވުްނ  ގޮތެއްެގަމތިން ފެނިވަަޑއިގަންނަވާ  ަމޖިީލހަށް ިޢއްޒަތްތެރި ތިޔަ ގެނުވައިިދނުމަށް ޮގވާާލ ަޤާރުރ" 

 .ހުށަަހޅަމެވެ އެކުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން، މި ރިޕޯޓާ( ރ)ވަނަ މާއްާދގެ  99އެދި، މަިޖލީުހގެ ގަވާިއދުގެ 

ޝީދު ުހށަހަޅުއްވާފަިއވާ "ރަށުގެ ުއެފއްދުންތަކާއި ވިަޔފާރިތަްއ މާފަންނު މެދު ދާއިާރގެ މެްނބަރު އިބްރާހީްމ ރަ 

ގެ ގޮތުގަިއ " 1-ޖަދުަވލު"މި ރިޕޯޓުގެ  ރަށުބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްީޤ ގެނުވައިދިުނމަށް ގޮވާލާ ަޤރާުރ" 

 .ހިމަނާަފއި އެވަނީެއވެ

( 2020ޕްރީލް އެ 15) 474/57/2020/9މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަްނ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީެގ ނަންަބރު 

މި ރިޕޯޓުެގ  ( ސިޓ2020ީ އިމެ 11) PLS/57/2020/12-98ސިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ނަންަބރު 

 .ގެ ގޮތުގައި ހިަމނާފައި އެވަީނއެވެ" 2-ޖަުދވަލު"



  ށް ދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ، ޤަރާރު ގޮވާލާ  ގެނުވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ  ޒަމާނީ  މިނިވަންކޮށް  ބަންދުން  ރަށު  ވިޔަފާރިތައް  އުފެއްދުންތަކާއި  ށުގެ ރަ
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 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން-ނާއި ސަބްންމެންބަރު ިދރާސާުކރުމަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީުހގެ އިްޤތިާޞީދ ކޮމިޓީގެޤަރާރު 

ގެ ގޮތުގައި ިހމަނާަފއި " 3-ޖަދުަވލު"ިނސްބަތް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ާހޒިރީގެ ތަްފީޞުލ މި ރިޕޯޓުގެ  ހާޒިރުވި

 އެވަނީއެވެ.

 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ގައެވެ.  2020 އި މެ 20މި ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  •



ެެށްދިރާސާކޮެެކޮމިޓީންެެއިޤްތިޞާދީެ، ޤަރާރުެގޮވާލާެެގ ނުވައިދިނުމަށްެތަރައްޤީެެޒަމާނީެމިނިވަންކޮށްެެބަންދުންެެރަށުެެވިޔަފާރިތައްެެއުފ އްދުންތަކާއިެރަށުގ ެ
 ރިޕޯޓުެެެެގޮތުގ ެނިންމިެ
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މާފަންނުެމ ދުެދާއިރާގ ެމ ންބަރުެއިބްރާހީމްެރަޝީދުެހުށަހަޅުއްވާފައިވާެ"ރަށުގ ެއުފ އްދުންތަކާއެިެ:1ެޖަދުވަލެުެ
ެވިޔަފާރިތައްެރަށުބަންދުންެމިނިވަންކޮށްެޒަމާނީެތަރައްޤީެގ ނުވައިދިނުމަށްެގޮވާލާެޤަރާރުެ"
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ެެށްދިރާސާކޮެެކޮމިޓީންެެއިޤްތިޞާދީެ، ޤަރާރުެގޮވާލާެެގ ނުވައިދިނުމަށްެތަރައްޤީެެޒަމާނީެމިނިވަންކޮށްެެބަންދުންެެރަށުެެވިޔަފާރިތައްެެއުފ އްދުންތަކާއިެރަށުގ ެ
 ރިޕޯޓުެެެެގޮތުގ ެނިންމިެ
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9ެެެ/2020ެ/57ެ/474ެެނަންބަރުެެެޓ ކްނޮލޮޖީގ ެެެއ ންޑްެެެސައިންސްެެެކޮމިއުނިކޭޝަންެެެއޮފްެެެމިނިސްޓްރީެ:2ެޖަދުވަލެުެ
PLS/57/2020/12ެ-98ެެނަންބަރުެެެއޮތޯރިޓީގ ެެެމަނިޓަރީެެެމޯލްޑިވްސްެެެއާއިެެެސިޓީެ(2020ެެެެއޭޕްރީލ15ެެެްެ)

ެސިޓީެ(2020ެެެެމ11ެެެޭެ)
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 474/57/2020/9ނަންަބރު: 

 

  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެެވ. 

ހަވާލާީދ ސިޓީއަށް ( 2020 ޗްމާރ F/IQ/474/2020/317-57 (ތިޔަ އިދާރާގެ ނަންަބރު 

 ދަންނަވަމެވެ.

 ގޮވާލާ  ގެނެވައިދިނުމަށް  ތަރައްޤީ ޒަމާނީ މިނިވަންކޮށް ަބންދުން ރަށު ވިޔަފާރިތައް އުފެއްދުންތަކާއި ރަށު

ޙާޞިލުކުރުމަށް މި  ކަންކަން ތާއާ ދެމެދު ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ކުނު 6ވަނަ ނުކުތާއިން ފެށިގެން  1ގެ ޤަރާރު

 ާބޔާންކުރަމެވެ.ގައި އި ދެކޭގޮތް ތިރީން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާމިނިސްޓްރީ

ިބޒްނަސް ޓު ކޮންސިއުމަރ  މީ ިބޒްނަސް ޓު ިބޒްނަސް އަދި ޤައުކޮށްަފއިވާ ަބޔާންގައި ވަނަ ނުކުތާ 1

 ޓެކްޯނލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން ފޮރ ސެންޓަރ ނޭޝަނަލްިނސްޓްރީގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ޕްލެޓްފޯމުގެ ނިޒާމެއް މި މި

ޮބޑެިތ  އި ހިންގާރާްއޖޭގަ، އަދި. ވެުމގައި ދަންނަވަމެނެކަދެވިދާ އިޓަހައްަބލަ ށްތަރަްއގީކޮ، ޤާއިމުކޮށްމެދުވެރިކޮށް 

ވިޔަފާރިތައް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށް ެގނައުމަށްޓަކައި މިހާރުވެްސ  މެދުފަންތީގެ ކާއި ކުދި އަދިވިޔަފާރިތަ

އޮންލައިްނ  ގެ ނަމުގައިޓުކުިރ"-ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން "އީގެ ދިވެހި ސަރުކާރު

 ވެ.ފާހަގަކުރަމެކުރަމުން ދާކަން  ގީރައްއް ޤާއިމުކޮށް ތަޕޯރޓަލެ

ދާ ރޯލެއް ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުަމށް މި މިނިސްޓްރީގެ ސީ ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާވަނަ  2

  ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމު ލެކްޓްރޯނިކް ގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ޤައުމީ އިޓަރީ އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް މަނިނަމަވެސް ތްނެ

އަދި މި  ދާ ވާަހކަ ދަންނަވަމެވެ. ފަންނީޮގުތން އެއްާބރުލުން ދެމުންަބއިވެރިވެ މި މިނިސްޓްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

 ާފހަގަކުރަމެވެ. ނެކަންމަގުފަހިވާ މުން މި ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްމަސައްކަތް ނިމު
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3/2  މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ ، 20064، ކަލާފާނު ިހނުގން ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭޝަްނ، ަސއިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 
  mcst.gov.mv :ވެބްަސިއޓް |  info@mcst.gov.mv| އީމެއިލް:  3302200(960)+ފޯން: 

 

 

ންާދ މިނިސްޓްރީގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހިގަމުމަކީ މި ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަވަނަ  3

ހިދުމަތް ވެ. މިގޮތުން މިދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ދާއިރާއެއްގެ ކަންކަމެތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮ

ގެ  މުއެކުލަވާ ލުޓީޖިކް ޕްލޭން ރެއައު ސްޓްމޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ނި ކަމުގައިވާ މައި ކުންފު ފޯރުކޮށްދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިޒާމު ޒަމާނީ ކުރުމަށް ވެ. ައދި، ޕޯސްޓުގެ ރިވަމުްނނެމި މިނިސްޓްރީން މިދަނީ ަބއިވެމަސައްކަތުގައި 

 އޮފް މިނިސްޓްރީކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ޖިޓަލް އެޑްރެސިންގެ ނިޒާމަކަށް ެބދަލުގެ ނިޒާމު ޑިގޭގެއިގެ ނަމުބޭނުން ކުރާ 

 ފައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.މި މިނިސްޓްރީން ކުރުމަށް ރާވާއާއި އެކު ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް

ހަރުދަނާކުރުމަށް ިމ އުލޭޓަރީ ނިޒާމު ޒަމާނީޮކށް ޕޯސްޓާިއ ޕާރްސަލް ޑެލިވަރީގެ ދާއިރާގެ ރެގި އަދި މީގެ އިތިރުން

  ފައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ރާވާމިނިސްޓްރީން 

ޓެކްނޮލޮީޖ "ްބލޮކްޗެއިން" ފަދަ "އާރް.އެފް.އައި.ޑީ" އަދި ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަކީ ވަނަ  4

  ކަމުގައި ކަންކަން އިން ޙާޞިލުކުރެވިދާނެޗެއިން މެނޭޖްމަންޓް"ގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެޤާއިމުކުރެވޭ "ސަޕްލައި ބޭނުން ކޮއްގެން 

މަސައްކަތްތަކުގެ  ޙާޞިލުކުރުަމށް ކުރާ ނުކުތާވަނަ  3ނުކުތާ އަިދ ވަނަ  1ނިޒާމެއް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މި ފަދަ 

 ދަންނަވަމެވެ.ކުރެވިދާނެކިމުގައި މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން  ތެރެއިން މި 

ލެޓްފޯްމ ޤާއިމު ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޕްވަނަ  1ނުކުތާގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމަކީ ވަނަ  5

މި ކު، ގެ އެއްާބރުލުާމއި ަބއިވެމުމާއެއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން،

 ދަންނަވަމެވެ.ދާނެ ކަމެްއކަމުގައި މިނިސްޓްރީން ކޮށްދެވި

 ގެ ޤާނުނެއް ޓްރާންސްސެކްޝަން-އީ ން ޙާޞިލުކުރުަމށްނުކުތާގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަވަނަ  6

އޮްފ ިއކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންގެ  މިނިސްޓްރީ ،މި ިމނިސްޓްރީއިން ަބިއވެރިވެގެންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި، މުހިން

ޖިލީހަށް ހުަށހަޅަން ޓްާރންސްސެކްޝަން އާއި ެބހޭ ިބެލއްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވި ިތޔަ މަ-އީ  ،ގުމެއްގެ ދަށުންއިސްނެ

 ނިޒާމު ފުރިހަމަ ޤާނޫނީމުޖުތަމައެއް ިބނާ ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ތިސާދު އަދި ޑިޖިޓަލް ގުޑިޖިޓަލް އިއަދި  .ވެއެތައްޔާރުކުރެވިފަ

 ދަންނަވަމެވެ.ކަމުގައި  ފައިރާވާން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީމި  ރުމަށްކު

 

ގިފަިއ ފަކު ނެވާ ފަްނނީ އެއްވެސް މުވައްޒައިގަޑުއި ހިމެނިފައޮނިގެ މިނިސްޓްރީ ހެންނަމަވެސް، މި އެ  

އަށް ފަންީނ ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ފޮރ ސެންޓަރ ނޭޝަަނލް ދަށުން ހިގަނުމްދާ ގެ މިނިސްޓްރީ މި  އަދި،ނުވުމުން، 
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3/3  މާލެ، ދިެވހިރާްއޖެ ، 20064، ކަލާފާނު ިހނުގން ، މިނިސްްޓރީ އޮފް ކޮިމއުނިކޭޝަްނ، ަސއިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 
  mcst.gov.mv :ވެބްަސިއޓް |  info@mcst.gov.mv| އީމެއިލް:  3302200(960)+ފޯން: 

 

 

 ޖެހޭ ކަންކަްނ ުކރުމަށް ޮބޑެތި ޮގންޖެހުންދާއިރާގެ ކުިރއެރުމަށް ކުރަންވެފަިއ ުވމުގެ ސަަބުބްނ މި ން ދަތިމުވައްޒަފުން ލިބު 

ލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯއަދި،  ހަގަކުރަމެވެ.ތަކެއް ހުރިކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާ

 ހާ އެއްާބރުލުމެއް އެންމެ ފުރިހައަށް ދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.ހުރިއިން މިކަމަށް ދެވެންއޮތް 

 ޤަޫބލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.އިޙްތިރާމް   

 ހ. 1441 ޝަޢްާބން 22

 މ. 2020 އޭޕްރިލް  15

   ޚާދިމްކުމް      

 
 

 މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް  

 މިނިސްޓަރ 

   

  

    ޝހ/ލއމ                                           

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

 ،މާލެ
 .ދިެވހިރާއްޖެ
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mariyam.dhumaina
Typewriter
Entry No: 2256
Date: 11.05.2020
Time: 14:28
Section: F
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ޤަރާރުޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ، ް
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ެެށްެދ ރާސާކޮެެކޮމ ޓ ންެެެއ ޤްތ ޞާދ ެެ، ޤަރާރުެެގޮވާލާެެެގ ނުވައ ދ ނުމަށްެެެތަރައްޤ ެެެޒަމާނ ެެެމ ނ ވަންކޮށްެެެބަންދުންެެެރަށުެެެވ ޔަފާރ ތައްެެެއުފ އްދުންތަކާއ ެެެރަށުގ ެ
 ރ ޕޯޓުެެެެގޮތުގ ެނ ންމ ެ

 

 

 

ެކޮމ ޓެ ެއ ޤްތ ޞާދ 
19 

ކޮމ ޓ ގ ެެެ-ޤަރާރުެދ ރާސާކުރުމަށްެރައްޔ ތުންގ ެމަޖ ލ ހުގ ެއ ޤްތ ޞާދ ެކޮމ ޓ ގ ެމ ންބަރުންނާއ ެސަބްެެ: 3 ޖަދުވަލުެ

 މ ންބަރުންެހާޒ ރުވ ެނ ސްބަތްެއ ނގ ވަޑައ ގަންނަވާނ ެހާޒ ރ ގ ެތަފްޞ ލުެ

ެެނ ސްބަތްެހާޒ ރުވ ެެމ ންބަރުންެކޮމ ޓ ގ ެއ ޤްތ ޞާދ ެމަޖ ލ ހުގ ެރައްޔ ތުންގ ެދ ރާސާކުރުމަށްެޤަރާރު
ެތަފްޞ ލުެެހާޒ ރ ގ ެއ ނގ ވަޑައ ގަންނަވާނ 

ެ
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ެެްބައްދަލުވުންެ 0ެވަޑައ ނުގަންނަވާެބައްދަލުވުންެެ- ެވަޑައ ގ ންނ ވ ެބައްދަލުވުނ ެސަލާމުގައ ެހުންނ ވެ 



ެެށްެދ ރާސާކޮެެކޮމ ޓ ންެެެއ ޤްތ ޞާދ ެެ، ޤަރާރުެެގޮވާލާެެެގ ނުވައ ދ ނުމަށްެެެތަރައްޤ ެެެޒަމާނ ެެެމ ނ ވަންކޮށްެެެބަންދުންެެެރަށުެެެވ ޔަފާރ ތައްެެެއުފ އްދުންތަކާއ ެެެރަށުގ ެ
 ރ ޕޯޓުެެެެގޮތުގ ެނ ންމ ެ

 

 

 

ެކޮމ ޓެ ެއ ޤްތ ޞާދ 
20 

ކޮމ ޓ ގ ެެެ-ޤަރާރުެދ ރާސާކުރުމަށްެރައްޔ ތުންގ ެމަޖ ލ ހުގ ެއ ޤްތ ޞާދ ެކޮމ ޓ ގ ެމ ންބަރުންނާއ ެސަބްެެ: 3 ޖަދުވަލުެ

 މ ންބަރުންެހާޒ ރުވ ެނ ސްބަތްެއ ނގ ވަޑައ ގަންނަވާނ ެހާޒ ރ ގ ެތަފްޞ ލުެ

 

 

ެެމ ންބަރުންެކޮމ ޓ ގ -ސަބްެކޮމ ޓ ގ ެއ ޤްތ ޞާދ ެމަޖ ލ ހުގ ެރައްޔ ތުންގ ެދ ރާސާކުރުމަށްެޤަރާރު
ެތަފްޞ ލުެހާޒ ރ ގ ެއ ނގ ވަޑައ ގަންނަވާނ ެނ ސްބަތްެހާޒ ރުވ 
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16.03.2020 1 0:20   
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