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  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
 

 2 
 ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

 ކޮމިޓީ   ލާމަރުކަޒީ 
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ޭބއްވި، ގައި  2019 ޖޫން 11ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ ލާމަރުކަޒީ 

ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ިމ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ،  120ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ 

ދާއިރާތައް ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ަބލައި ދިރާސާކޮްށ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަްންޓ 

 ންސިލްަތކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމެވެ. އަތޯރިޓީއާއި، ސިޓީ ކައު

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 

 ނިޔާޒް  ޢަލީ 

 ދާއިރާ ހުޅުމާލެ

 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

 ދާއިރާ އުނގޫފާރު

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ދާއިރާ  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު

 
 މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 ދާއިރާ މާފަންނު ހުޅަނގު

 

 هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 ދާއިރާ  ނޮޅިވަރަމް

 

 ޙިސާން ޙުސައިން 

 ދާއިރާ ތުޅާދޫ

 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ދާއިރާ ނައިފަރު

 

 ޙުސައިން ފިރުޝާން  

 ދާއިރާ މަޑަވެލި

 

 އަޙްމަދު ޒާހިރު 

 ދާއިރާ ގައްދޫ

 

 މުޙައްމަދު މުމްތާޒް 

 ދާއިރާ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު

 

  



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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 ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

 ފިހުރިސްތު 
 

 4ޞަފްޙާ  ................................................................................................................ތަޢާރަފް  .1

 4ޞަފްޙާ  ..................................................................... މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަގޮތް ކޮމިޓީން .2

 8ޞަފްޙާ  ................................................................................................ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން  .3

 11ޞަފްޙާ  ...................................................................................އަމާޒު ހުށަހެޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ  .4

 12 ޞަފްޙާ ......................................................................................................... ނިންމުން  .5

 

 01ޖަދުވަލު   ...................................................................................... ޒިރީމުގެ ހާގެ ަބއްދަލުވުކޮމިޓީ

  



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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 ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

 ތަޢާރަފް  .1
 ތަކުގެވިޔަފާރި ާއއިލާތަކާއި ންސަަބުބ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާސަރުކާރުން  ނުދިނުަމށް ފެތުރުނަ ރޯގާ 19ކޮވިޑް، މި ރިޕޯޓަކީ

 ތަންފީޒުކުރުމަށް   ްޕރޮގްރާމް  ވާންމާފައިނި  ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން  އަރައިގަތުމަްށ،  ަބދަލުތަކުން  ޅުނުރަނގަ  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް

މާރިުޗ   30  ޢާޡިްމ،  ޢަލީ  މެްނަބރު  ދާއިރާގެ  މެދުހެންވޭރު  ގެޖިލީހު މަ  ރައްޔިތުންގެ  ޅުމާ ގުޅޭގޮތުން،ަކނޑައެ  ދެކޭގޮތް  ންމަޖިލީހު

މި ކޮމިޓީްނ  މި ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވި މަސައްކަތްތައްށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ުގޅިގެން، މަޖިލީހަ ރައްޔިތުންގެ ގައި، 2020

 މި ރިޕޯޓުގެ ަބއެކެވެ.  ކީިމ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖަދުވަލަވެ. ރިޕޯޓެަބލައި ނިންމިގޮތުގެ 

 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް ކޮމިޓީން   .2
 

ވަނަ  179ރޯގާއާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  19ކޮވިޑް ދާހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންމިހާރު ދުނިޔޭގައި    

ގުޅިގެން، މި   މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ އާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ

 ހިންގުމުގެ  ކަންކަން  ނިޒާމުގައި  ލާމަރުކަޒީ   ޙަރަކާތްތަކުގައި  ރާވާ   ސަރުކާރުން  ،އްކަތަކީމައިގަނޑު މަސަ  އާ ޙަވާލުވެފައިވާކޮމިޓީ

  ސަރުކާރަށް  ލަފާ އުސޫލުތަކެއްގެ ހިންގާނެ ނިޒާމުން އެ ކަންކަން ހިންގާ ސަރުކާރުން ،ށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުންކަ އުސޫލު

 މާރުކޭޓުގެ ގުޅޭގޮތުންނާއި މާދިނު ލުޔެއް ކުލީގެ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިކުރާ ސީދާ ޮގޅިތަކުގައި މާރުކޭޓުގެ މާއި،  މާލޭގެ ދިނު

 މެވެ.  މަޝްވަރާކުރު ކައުންސިލާއެކު ސިޓީ މާލޭ ގުޅޭގޮތުން އެޅުމާ މާރުކޭޓެއް ދަުތރުވެރިންގެ ޒަމާނީ ރަނގަޅުކޮށް، ޙާލަތު

ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުމުގައި މި  ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު 2020އެޕްރީލް  05މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެގޮތުން 

ވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ކޮމިޓީން ޙަމެނަްބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސްަބ ކޮމިޓީއަކާ  5މަސައްކަތް އަންނަނިވި 

   ނިންމިއެވެ.

 )ސަބް ކޮމިޓީެގ މުަޤއްިރރު(  އުނގޫާފރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ުމޙައްމަދު ވަޙީދު .1

 )ަސބް ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުަޤއްިރރު( ފުވައްުމލަކު ެދކުނު ދާިއރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ުމމްތާޒް .2

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ަރީޝދު  .3

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިާސން ޙުސައިން .4

 މް ނައިފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ިޝޔާ  .5

 



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ  2020އެޕްރީލް  06މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެގޮތުން 

ަބއްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ަބހުސްކޮށް، މިކަމާގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ 

ހަފްތާެގ  1މި ކޮމިޓީއަށް މައްސަަލ ނިންމުމަށް ގައިވީނަމަވެސް، ލޫމާތު ސާފުކުެރވިދާނެ މައްސަލައެއްކަމުޢު ަބއްދަލުކޮށް މަ

މުއްދަތު ލިިބފައިވާތީ، ހަމައެކަިނ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރއާއި އެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރއާއި އެ ކައުންސިލްގެ  

ވަރމަންޓް އަތޯރިޓީ )ެއލް.ޖީ.އޭ( ގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުންާނ ަބއްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީްނ މާރުކޭޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ލޯކަލް ގަ

 ނިންމިއެވެ. 

 ފަރާތްތަކަށް   ވިޔަފާރިކުރާ  ގޮޅިތަކުަގއި  މާރުކޭޓުގެކޮމިޓީްނ ނިންމާފަިއވަނީ މާލޭގެ  ސަްބ  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ަބއްަދލުުކރުމަށް  

  މާލޭ  ގުޅޭގޮތުން  އެޅުމާ  މާރުކޭޓެއް  ދަތުރުވެރިންގެ  ޒަމާނީ  ރަނގަޅުކޮށް،  ޙާލަތު  މާރުކޭޓުގެ  ގުޅޭގޮތުންނާއި  މާދިނު  ލުޔެއް  ކުލީގެ

 ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  އާ ޙަވާލުވެފައިވާމި ކޮމިޓީ ރުންމަޝްވަރާކު  ކައުންސިލާއެކު ސިޓީ

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގަިއ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ   03ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީގެ  ވީ އަންގާރަ ދުވަހު    2020އެޕްރީލް    07

ފަރާތުން އެ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ، ސިފާ މުޙައްމަދާއި، އެ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޝަމާޢު ޝަރީފް 

ގެ ސަަބުބން 19ކޮވިޑްނާއި، މިހާުރ ރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާ ގުޅޭގޮތުންަބއިވެރިވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ިމ ަބއްދަލުވުމުގައި މާ

މާލެ ިސޓީ ކައުންސިލުން ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެްނަބރުން ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.   ލަތުގައިޙާދިމާވެފައިމިވާ  

 .ފާހަގަކުރައްވާފައިެވއެވެމިގޮތުން މި ަބއްދަލުވުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަންަނނިވި ކަންކަން 

 116ވާލުކުރުމަށްޓަކައި ޙަލާންުކރުމަށްފަހު ގޮޅިތައް ޢްދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ހުިރ ގޮޅިތައް ދޫކުރުމަށް އި .1

ފަރާތަކާއެކު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ ފަރާތްތަކުން ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަކަށް އެއްވެސް  

 ؛ހުރަހެއް ނުވާނެކަން

ކަމާއި،  ނެާލންނުކުރާޢްއޮތް ރަމަޟާންމަހަށް ާޚއްސަކޮށްގެން ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިކުރިއަށް   .2

 ؛ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި މިހާރު ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެކަން

މި ޙާލަާތ ގުޅިގެން މާރުކޭޓުތަކުގައި ގޮޅިތައް ކުްއޔަށް ނަގައިގެްނ ގެ ސަަބުބން ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދިމާވެފައިވާ  19ކޮވިޑް .3

އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކުލީގެ ލުޔެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުން  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެންގުޅުއްވާކަމާއި، ނަމަވެސް ލުޔެއް  

 ؛ދިނުމާގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީކައުްނސިލުން ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައިނުާވކަން

 ؛)ދެހާސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަން  -/2000ށްފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ޮގޅިއަކަށް  މިހާރު ދޫކޮ  .4



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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)ތިންހާސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުންކަމާއި، މި އަގު   -/3000ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ގޮޅިއަކަށް    .5

ސެކިޔުރިޓީ ެބލެެހއްޓުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުްނ ލުާމއި ސެކިޔުރިޓީ   ޮބޑުވުމުގެ ސަަބަބކީ ަދތުރުވެރިްނގެ މާރުކޭޓުގެ

 ؛ރަދުތައް އެތަނަށް ކޮށްފައިވާތީކަންޚަކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުންފަދަ ަބއެއް 

މާކްސްދިނުމުގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭުޓގައި މީގެކުރިން   ނުމަށްޓަކައިދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދި .6

ގޮޅިތަކުގައި ވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އަމިއްލައަށް އަމަލީގޮުތން ގަ

 ؛މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ގޮޅިތައް ހޯދުމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ އަންހެނުްނނަށް އިސްކަންދީފައިވާކަން

މާލެ   ގޮޅިތަށް ކުއްޔަށް ދޭކަން ިތންވަނަ ފަރާތަކަށްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއް .7

ކަމަށް ެއއްަބސްނުވާތީ،   ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވާކަމާއި، ކުއްޔަށްދޭފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުންވެސް މިސިޓީ  

ކައުންސިލަށް ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާކަމާއި، މާރުކޭޓުގެ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މާލެ ސިޓީ 

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމާއި، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި 

 ؛ޓަމް ަބހައްޓާފައިވާކަންއެފަދައިން ކެމެރާ ސިސް

ލަތެއްގައި  ޙާސީދާ ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުން ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި، އެއްވެސް  ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ދޫކޮށްފައިވަނީ .8

ވެރިފަރާތަށް ގޮޅީގައި ނުހުރެވިއްޖެނަމަ ަބދަލުގައި ދިވެއްސެއް ެބހެއްޓުމަށް ޝަރުތުކޮށްެގންކަމާއި ކައުންސިލުން  

، ގޮޅި ދޫކޮްށފައިވާ ފަރާތާއެކު ލަތުގައި ިބދޭސީއެއް ހުރެއްޖެކަމަށް ާފހަގަކުރެވިއްޖެނަމަޙާރެންޑަމްކޮށް ޗެކްކުރާ 

 އަދި  ؛ވެފައިވާ އެއްަބސްވުން ބާތިލުކުެރވޭނެކަން

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ އިތުރުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި އިތުރު މާރުކޭޓެއް އެޅުމަށްޓަކައި  .9

ކުރިއަށްދާކަމާއި،  މަސައްކަތް ކޮށްގެންވާލުޙަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި 

މާރުކޭޓު އަދި ހުޅުމާލޭގައި   1ވިލިނގިލީގައި  އި،މާރުކޭޓާ 3ގައި ޮބޑު ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލޭ

 .މާރުކޭޓު ހުންނާނެކަން 1

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ވަނަ ަބއްދަލުވުުމގައި  4 ސަްބ ކޮމިޓީގެ ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ 2020އެޕްރީލް  07

އަތޯރިޓީ )އެލް.ޖީ.އޭ( ގެ ފަރާުތން އެ އަތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދާއި އެ އަތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ  

ކާ ގުޅިގެން އަންނަނިިވ މެންަބރުން ކުރި ސުވާލުތަަބއިެވރިވިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ަބއްދަލުވުމުގައި  ޖެނެރަލް ޝައްމޫން އާދަމް  

 ހިއްާޞކުރައްވާފައިވެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ައތޯރިޓީ )އެލް.ޖީ.އޭ( އިން  މަޢުލޫމާތު



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
 

 7 
 ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

ލަތުގައި ނުވަތަ މީހަކު އެކަހެރިކުރަންޖެޭހ ހާލަތުގައި ނުަވތަ ަބިލ މީހަކަްށ ފަރުވާދޭންޖެޭހ ޙާރަށެއް ލޮކްޑައުން ކުރާ  .1

ވެލްގައި ކުރާނީ އެން.އީ.އޯ.ސީ )ނެޝަނަލް އިމަރަޖންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ( ލަތުގައި މި ކަންކަން ނެަޝނަްލ ލެޙާ

 ؛ ގެ ސީދާ ެބލުމުގެ ދަށުންކަން

ލަތުގައި އެއްވެސް ރަށަކުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިިބގަތުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ވޭތޯ ޙާދިމާވެފައިވާ މި  .2

 ؛ން ަބލަމުންދާކަން އޭއި.ޖީ.އެލް

ލަތުގައި އެއްވެސް ރަށަކުން ކާޑު )ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް( ލިިބގަތުމުގައި އެއްެވސް ދަތިކަމެއް ވޭތޯ  ޙާދިމާވެފައިވާ މި   .3

 ؛އޭއިން ަބލަމުންދާކަން .ޖީ.އެލް

ލަތުގެ ސަަބުބްނ ލިެބމުންދާ އިޤްިތޞާދީ ގެއްލުުމން އަރައިގަތުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޙާދިމާވެފައިވާ މި   .4

 ؛އޭގެ މާޮބޑު ދައުރެއް މިހާތަނަށް ނެތްކަން .ޖީ.ކުރުމުގައި އެލް

އެކި ރަށްރަށުން ވަޒީފާ ގެއްލުުމގެ ޝަކުވާތަކާއި، ދިރިއުޅުމަށްަޓކައި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިާވ  .5

 ؛ އޭއަްށ ޝަކުވާ ހުށަހެޅެމުންދާކަން.ޖީ.ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެލް

ހުަށހަޅަމުްނދާކަމާއި، އަދި މިފަދަ ކަންކަމަްށ އިސްކަންދީގެން  އެދި ދަނޑުިބންތައް ހޯދުމަށްއެކި އެކި ފަރާތްތަކުން  .6

 ؛ ނުދާކަން ތަކެއް ކުރަމުންޕްލޭނެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް

އޭއިން ފަާށފައިާވކަމާއި އެކަން .ޖީ.ރަށްރަށުގައި ހުރި ދަނޑުިބްނތަުކގެ ތަފާސްހިސާެބއް ނެގުމުގެ ަކންކަން އެލް .7

 ؛ލަތާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފައިވާކަންޙާގެ ސަަބުބން ދިމާވެފައިވާ މި 19ކޮވިޑް

އޭއިން .ޖީ.މިކަމުގައި ވަކިގޮތެއް އަދި އެލް  އެދި ހުށަހަޅަމުްނދާކަމާއި،ަބއެއް ފީަތއް މާފުކުރުމަށް  އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން   .8

 ؛ނިންމާފައިނުވާކަން 

 ؛ އޭއިން ަބލަމުންުނދާކަން.ޖީ.މީހުންގެ ތަފާސްހިސާުބ އެލްލަތުގައި ވަޒީފާގެއްލޭ ޙާދިމާވެފައިވާ މި  .9

އޭގެ ޕްލޭންގައި ހިެމޭނ ކަމެއްކަމާއި .ޖީ.ދަނޑުވެރިކަމާގުޅޭގޮތުން ތަމްރީުނދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަީކ އެލް .10

ގެ ކަންކަމާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށް ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ހައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމު

ލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމާއި، ސިއްޚީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެޭހ ޙާއިމަރޖަންސީ 

 އަދި ؛މަސައްކަތްތައްކަން

ލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޙާރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ހައްޤުަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަމާއި، އިމަރޖަންސީ   .11

ލަތުގައި، ޙާކަންކަންކަމާއި، ސިއްޚީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހިފައިާވ މި 



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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އޭއަށް ރިސޯސަސްގެ  .ޖީ.ން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެޭހ ކަންކަންކުރުމުގައި އެލްއިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ަދތިތަކު

 .ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަން

 ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން  .3
 

ތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އަތޯރިޓީ މައިގަނޑު މަސައްކަތް އާ ޙަވާލުވެފައިވާމި ކޮމިޓީ

ސަރުކާރުން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގުޅިގެން    މައްސަލައާިމ    އާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު.ޖީ.އޭ(  )އެލް

 ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ަބއެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީގެ   ކާތް ރަ ޙަ ސަރުކާރުން ހިންގަވާ   #

 ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ފަންތީގެ  މެދު އަދިކުދި  .1

 ގެސްޓް ރިޒޯޓުތަކާއި،، ދަނޑުވެރިންނާއި

 ސްކީމްތަކުގެ  ަތފާތު މަސްވެރިންނަށް ހައުސްތަކާއި،

 ސަރުކާރުން  ދޫކުރުމަށް ފައިސާ ލޯނާއި، ތެރެއިން

 ން.ނިންމަވާފައިވު

ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަުޅ ރަށްރަށުގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް  •

އޭއިން .ޖީ.ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެލް ތައްއަސަރު

ނަގައިގެން ުނވަަތ  ހޯދުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކަްށ ލޯނު

އަރައިގަނެވޭެނ  ިލިބފައިވާ ެގއްލުންތަކުންއެނޫންވެސްގޮތަކުން 

ސަރުކާރުން މި  ގޮތުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތް

މްތަކުގެ ދަށުން ދެމުންގެންދާ ދަނޑިވަޅުގައި ތަފާތު ސްކީ

ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭެނ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެްއ 

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ލިިބފައިވާަކން 

 .ކަށަވަރުކުރުން

ންކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ޤީކާނާގެ ޔަ .2

ސްޓީއޯއިން ފަށާފައިވާ ދަނޑުވެރިންނާ ގުޅިގެން އެ

  މަސައްކަތްތައް. 

ހުސް ޖާގާއިގައި ކާނާ ލިޭބ  ގައިވާމީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭ •

މުގެގޮތުން ކުޑަ ޖާގައެއްގައި  ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ާބރުއެޅު

އޭ .ޖީ.ލޫމާތު އެލްޢުދަނޑުވެރިކަމާގުޅޭ މަ ނެކުރެވިދާ

ރައްޔިތުންަނށް މެދުވެރިވެގެން ކައުންސިްލތަކުން 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެރަށަކުން ލިބެންހުިރ  •

ިބމުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތަފާސްހިސެާބއް ކައުންސިލްތަކުން ހަދައި 

އޭއާއި ހިއްސާކޮށް، ވަގުތީގޮުތްނ .ޖީ.އެލް

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް އެދޭ ަފރާތްތަކަށް ކައުންސިލްތަްއ 

 ؛ިބން ދޫކުރުންމެދުވެރިކޮށް 

ދިވެހި ރިކަމަްށ އިސްކަންދީގެން ތެކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާ •

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވެރިަކން، އުފެއްދުންތަކާއި، ހުނަރު

 ؛އޭ މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނުަތކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުން.ޖީ.އެލް

ިބމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަަބުބން އަިމއްލަ ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަްނ  •

ނެތް ފަރާތްތަކަށް، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ރެވެން ކު

ކުރެވޭގޮތަށް ފަޅުރަށްތައް ކުރު މުއްދަތަކަށް  ދަނޑުވެރިކަން

 ؛ދޫކުރުން

ދަނޑުވެރިކަމަށް މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ބޭނުންކުރަީނ  •

ދަނޑުވެރިކަމަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ރަށްތަކުެގ 

އުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހަދައި، ސާރވޭއެއް އަތޮޅު ކަ 

ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން 

މިނިސްޓްީރ ކުރަމުންނުދާ ނަމަ އެރަށްތަކުެގ އެއްަބސްވުން 

އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  

 ؛ބާތިލުކުރުން އެގްރިކަލްޗަރއިން 

ޑު އެއް ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ިބން ދޫކުރުމުގެ މައިގަނ •

ދިވެހިންނަށް މަސައްކަތުގެ ފުރުސަތުތަކާއި އާމްދަނީ ހޯދޭނެ 

ގޮތްތައް މަގުފަހިކޮށްިދނުން ކަުމގައިވާތީ، ދަނޑުވެރިކަމަްށ 



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
 

 10 
 ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

ދޫކުރާ ބިންތަކާއި ރަްށތަކުގަިއ އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ 

 ؛ންކުރުންޤީދިވެހިންކަން ކައުންސިލްތައް މެުދވެރިކޮށް ޔަ

 މުވައްޒަފުންގެ  ގެއްލޭ ވަޒީފާ ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް .3

 ބެލުމަށް މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

 ދަށުން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އޮތޯރިޓީން ރިލޭަޝންސް ޭލަބރ ހިންގަމުންދާ

 .މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

ރަށެއްގައި  އެ އްގެ ރަށު ކައުންސިލުންކޮންމެ ރަށެ •

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ  

އޭއާ ހިއްސާކުރުމާއި،  .ޖީ.މީހުންގެ ތަފާސްހިސާެބއް ހަދައި އެލް

 ނިންމާފައިވާ  ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ވަޒީފާ

މީހުްނ ރަށްރަށުގައި އުޅޭ  ތަކަށްޢިނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު

ފައިސާ  މި ކަށަވަުރކުރުމާއެކު  ންއަހުލުވެރިވެފައިވާކަ

ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ރަށްރަށުގަިއ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން ހަމަޖެހިފައިާވކަންދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް 

މާލޭގެ މާރުކޭޓުގެ ހާލަުތ ރަނގަޅުކުރުމަށް  .4

 ތައްތްސަރުކާރުންކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަ

ތިންަވަނ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން  •

ކުއްޔަށް ދީގެން ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ގޮޅިތައް އެފަދަ    ފަރާތަކަށް

 އަދި  ؛ފަރާތްތަކުން އަތުލުން 

މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ތިންވަަނ ަފރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ  •

އިޒު މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު އެއް ސަަބަބކީ ގޮޅިތަކުގެ ސަ

ކުޑަވުމުގެ ސަަބުބން ެދ ގޮޅި އެއްކޮށްލައިގެްނ 

ވިޔަފާރިކުރުންކަމުގައިވާތީ، އަލަްށ އިއުލާންކޮށްގެން ގޮޅިތަްއ 

ދޫކުރާއިރު އެ ގޮޅިތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސައިޒްތަކެއްގެ 

 .ގޮޅިތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

 

ސަރުކާރުން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ަބއެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަތީގައި ަބޔާކޮށްފައިވާ ގުޅިގެން    މައްސަލައާމި  

 މެންަބރުން ާފހަަގކޮށްފައިވެއެވެ.  ކަންކަންއަްނަނނިވި ހުށަހެޅުންތަކުގެ އިތުރުން 



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
 

 11 
 ކޮމިޓީ  ލާމަރުކަޒީ

 ލިިބފައިވާ ާބރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނެވުނު އިޞްލާޚުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް •

 ؛ީވހާވެސް އަވަހަކަށް ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުން  ދިނުމަށްފަހުއޭއިން ލަފާ.ޖީ.ކައުންސިލްތަކަށް  އެލް

ގެ  ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުގެ ސާރވޭއެއް ހަދައި ވަކި ޕްލޭނެއް ރަށްރަށުގައި މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް •

 ؛ދަށުން މަސްވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ިބްނ ދޫކުރުން

ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް އެ ބިންތައް ދޫޮކްށފައިވާ ބޭނުމަްށ  އެކިއެކި އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތައް •

 ؛އެއްަބސްވުން ބާތިލުކުރުންބޭނުންކުރަމުންުނދާނަމަ އެފަދަ ަފރާތްތަކާއެކު ހަދާފައިވާ 

ކައުންސިލްގެ  ލަތުގައި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަންދީގެން ޙާގެ ސަަބުބން ދިމާވެފައިވާ މި 19ކޮވިޑް •

ަކއުންސިލްތަކުގައި އިންތިޒާމް  ަބއްދަލުވުންތައް ާބއްވައި، ކަުއންސިލްގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ

 ؛ ކަށަވަރުކުރުންއިން .ޖީއޭ.އެލްހަމަޖެހިފައިވާކަން 

ލަތުގައި އެތައް ރައްޔިތުންނަކަށް ނަފްސާނީގޮުތން އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު، ޙާގެ ސަަބުބން ދިމާވެފައިވާ މި 19ކޮވިޑް •

އިންތިޒާްމ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަުއންސެލިން ޭބުނންވާ ފަރާތްތަަކށް ރަށުގައި ތިެބގެން އެ ޚިދުމަތް ޯހދޭނެ 

 އަދި  ؛ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަުކން ކަށަވަރުކުރުން

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިަލކުންވެސް އެ ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ިބދޭސީންގެ ަދފްތަެރއް އެ ިބދޭސީއަކު  •

 އޭއަށް ފޮނުވުން. .ޖީ.ކުލަވާލައި އެލްމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދާއިރާ ސާފުވާނެގޮތަށް އެ

 

 އަމާޒު   ޅުންތަކުގެ ހެ ހުށަ   ކޮމިޓީ .4
ރޯގާގެ ސަަބުބްނ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ިއޤްތިޞާދީ ގޮުތން ޮބޑެތި  19-ކޮވިޑްދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފަިއވާ 

މިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައިއެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެކި  ،ގެއްލުންތަކެއްވެ

މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވިނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް ޒަރޫރީ    އި މުސްތަޤްަބލްގައި ދުިނޔެއަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން އަރައިގަތުމަށާ

  ދިވެހިރާއްޖެއިންދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ފިޔަވަޅުތަކެއް ހަރު ޭބނުންތައް ފުއްދައިގެން ދިރިއުޅެވޭނެކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި

 އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެެމވެ.

އުމަކަށްވާއިރު، ޤަމުތަކަށް އިންތިހާައށް ަބރޯސާވެފައިވާ އުޤަ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަރޫރީ ޭބނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ޭބރުގެ 

 ޮބޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން  ހީވެސްނުކުރާފަދަސްތަކެއް ވެއްޖެނަމަ ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެއިން ޭބރަށް ދަތުރުނުކުރެިވ ގިނަ ދުވަ



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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ންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރިކަމަށް އިސްކަންދީގެން ޤީޖެހޭނެއެވެ. ވީމާ، މި ދަނޑިވަޅަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ޔަ

ވީހާވެސް އަވަހަށް   މުގެ މަސައްކަތްތައް ރަށްރަށުގައިނޑުވެރިކަދަމަސައްކަތްކުރުމަށް މަޖުޫބރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. އަދި 

ކުރަްނ   ދޫކުރުމަީކ ކޮންމެހެނުންފަށައިގަތުމަށްޓަކައި ރޭވުްނތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިވެގެން ބިންތައް

 ޖެހިފައިވާކަމެކެވެ. 

ރުވުމަކީ މި އިޤްތިސާދު ަފތުރުވެރިކަމަށް ަބރޯސާވާ މިންަވރުކުޑަކުރުމަށް އިތުރު ސިނާއަތްތައް ކުރިއެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެމަގަށް އަދި  ދަނޑިވަޅުގައި ކޮންމެހެން މުހިއްުމ ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޓީގެ މެމްަބުރން ފާހަގަކުރެއެވެ.  

  އެވެ.މިސްރާުބ ކުރަންޖެހޭކަމަށް ދެކެ

 ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް އެހެންކަމުން މި ކަމުގައި ކޮިމީޓން ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުންތަކުެގ ަމއިގަނޑު އަމާޒަކީ، ސަރުކާރުން

އެހެން   އިތުރުކުރުމަށް ާބރުއަޅައި،ލަ އުފެއްދުންތައް  ތަންފީޒުކުރުމުގައި، ދިވެހިންެގ އަމިއް  އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ޕްރޮގްރާމް

، މި ަބލީގެ ސަަބުބްނ މި ަބލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ ޅައި،ޤައުމުތަކަށް ދިވެހިން ަބރޯސާވެަފއިވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ާބރު އަ

 ފުޅާކުރުމެވެ.   ދައުރު  ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް

 

 ނިންމުން  .5
 

ސިއްޚީގޮތުން   ށްޓަކައިނަ ުނދިނުމަރުރާއްޖެއަށް ފެތު  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެން ފެށުމާއެުކ މި ަބލި  ރޯގާ  19ކޮވިޑް

ިމ ަބލިމަޑުކަން ރަށްރަަށްށ  ފައިވެއެވެ.ކޮށްސަރުކާރުން ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަ

  ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު  ރަށު މަލުކުރަން ރާވާފައިވާ ރޭވުންތަކުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ،ޢަފެތުރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި 

 އެވެ.ފާހަގަކުރި ކޮމިޓީން އިވާ ކަންެވސްފަވާަބއިވެރިކޮށް ކަްނކަން ހިންގުމަށް ރާ ށްތަކައުންސިލް

މުސްތަޤްަބލެއްގައި ޤައުމީ   އަވަސް  ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް  ސާދަށް އައިސްފައިވާތިޤްއި  ޭޖގެމި ަބލީގެ ސަަބުބން ދިވެހިރާއް

  އް ތަކެކުރެވޭ މަސައްކަތް ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތަކީ ހޭ ކަމާއި، އެކުރަންޖެ ތަެކއްމަސައްކަތް ތިޮބޑެ ވަރުގެފެން

  ރިއެވެ.މެންަބުރން ފާހަގަކު ވާންޖެހޭކަމަށް ކަމަށް

ހުށަހަޅަްނ ކޮމިޓީން    ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ވަރަށްމި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި  

ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން މެދު ނިންމެވި ހުަށހެޅުންތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި، އެ ުހށަެހޅުންތަކާ



  ބަދަލުތަކުން ނުރަނގަޅު އަންނަ  އާމްދަނީއަށް ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ 19ކޮވިޑް
  ރައްޔިތުންގެ ގުޅޭގޮތުން  ކަނޑައެޅުމާ  ދެކޭގޮތް  މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޯޕޓު  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ކޮމިޓީއާ  ލާމަރުކަޒީ  ގުޅިގެން ލައާމައްސަ ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް
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  09ގެ މި އަހަރުގެ ކޮމިޓީ ލާމަރުކަޒީ އޮތް  ގައި 2020 އެޕްރީލް 15 މަްށ،ފޮނުވުމަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެމި ރިޕޯޓު  ،އެދި

 ފައިއެވެ.ވަނީ ނިްނމާ އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ ަބއިވެރިވި ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ އަށްވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީ

 ޒިރީގެ ތަފްޞީލުހާގޭނެ  ަބތް ެއނޞްނި  ހާޒިރުވިގެ ަބއްދަލުވުމަށް މެންަބރުން  މަށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީދިރާސާކުރު  މި މައްސަލަ

  އެވަނީއެވެ.ހިމަނާފައި " ގެ ގޮތުގައި 1-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު މި
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 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް 

 މުޤައްރިރު   ކޮމިޓީގެ   

 ގައި  2020އެޕްރީލް  15 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރިޕޯޓްގައި މި •

 



 1-ޖަދުަވލު

 
ްްނުރަނގަޅުްްްއަނ ނަްްްއ މ ދަނީއަށ ްްްވިޔަފ ރިތަކުގެްްްއ އިލ ތަކ އިްްްސަބަބުނ ްްްފިޔަވަޅުތަކުގެްްްއަޅ ްްްނުދިނުމަށ ްްްފެތުރުނަްްްރޯގ 19ްްްކޮވިޑ ް

ްްކަނޑައެޅުމ ްްްދެކޭގޮތ ްްްމަޖިލީހުނ ްްްތަނ ފީޒުކުރުމަށ ްްްޕ ރޮގ ރ މ ްްްނިނ މ ފައިވ ްްްހިނ ގުމަށ ްްްސަރުކ ރުނ ްްްއަރައިގަތުމަށ ް،ްްބަދަލުތަކުނ ް
ްްކޮމިޓީނ ްްްމަސައ ކަތ ްްްޙަވ ލުވިްްްކޮމިޓީއ ްްްލ މަރުކަޒީްްްގުޅިގެނ ްްްމައ ސަލައ ްްްހުށަހެޅިްްްމަޖިލީހަށ ްްްރައ ޔިތުނ ގެްްްނ ްގުޅޭގޮތުް

 ސ ބަތ ްވިްގޮތުގެްނިްވަޑައިގެނ ނެްމެނ ބަރުނ ްްްްގެްއެްކޮމިޓީްބައ ދަލުވުނ ތަކަށ ްްރެއ ވްިްކުްސ ްރ ްދިް
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