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ީ

ީފްީތަޢާރުީ .1
 

ރޯގާީފެތުރުނ19ީީީަީ-ކޮވިޑްވަނަީޖަލްސާގައި،23ީީީީގައިީޭބއްވިީމިއަހަރުގެީފުރަތަމަީދައުރުގ2020ީީީެީއޭޕްރ ލ1ީީީްީީީމިީރިޕޯޓަކ ،

ީއަރައިގަތުމަށް ީަބދަލުތަކުން ީނުރަނގަޅު ީއަންނަ ީއާމްދަނ އަށް ީވިޔަފާރިތަކުގެ ީޢާއިާލތަކާއި ީފިޔަވަޅުތަކުގެީސަަބުބން ީއަޅާ ީނުދިނުމަށް

ށް،ީރައްޔިތުންގެީސަރުކާރުންީހިންގުމަށްީނިންމާފަިއވާީޕްރޮގްރާމްީތަންފ ޒުކުރުމަށްީރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ހުންީދެކޭގޮތްީކަނޑައެޅުމަ

ީ ީގަވާއިދުގެ ީލ ޑަރ179ީީުީމަޖިލ ހުގެ ީގްރޫޕްގެ ީޕާލިމަންޓަރ  ީޕާޓ ގެ ީޑިމޮކްރެޓިކް ީމޯލްޑިވްސް ީދަށުން ީ)ހ(ީގެ ީމާއްދާގެ ވަނަ

ީފޮނުއްވުމާީ ީމައްސަލަ ީއެ ީކޮމިޓ ތަކަްށ ީކަމާގުޅޭ ީަބލައިގަނެ، ީމަޖިލ ހުން ީމައްސަލަ ީހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ީމަޖިލ ހަށް ރައްޔިތުންގެ

ީގޮތުގެީގުޅި ީނިންމި ީދިރާސާކޮށް ީކޮމިޓ ން ީކަންކަން ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީދާއިރާގެ ީކޮމިޓ ގެ ީމި ީހިމެނޭ ީމައްސަލައިގައި ީއެ ގެން،

ީރިޕޯޓެވެ.ީ

ީީީ:ތައްީލިޔުންީީރިީރިޢާޔަތްކުީީރުމުގައިީދިރާސާކުީީމައްސަލަީީންީކޮމިޓ ީ.2ީީ

 ތިރ ގައިވާީލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ.ީނ މިީމައްސަލަީދިރާސާކުރުމުގައިީރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

ީ؛(ީސިޓ 2020ީއޭޕްރ ލ06ީް)B-CB/57/2020/10ީ-195ނަންަބރުީީޖުޑ ޝަލްީސަރވިސްީކޮމިޝަނުގެ.2.1ީ

ީ؛(ީސިޓ 2020ީީއޭޕްރ ލ06ީީް)M/57/2020/11ީީ-198ނަްނަބރީުީީީޑިޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަްލީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ.2.2ީީ

މާރިުޗ18ީީީއިޢުލާންީ)P/2020/85ީީ-198.ީޑިޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެީަނންަބރ2.2.1ީުީ

އާީގުޅިގެންީކޯޓުތަކާއިީއިދާރާތައްީބަންދުީދުވަސްވަރުީކޯޓަށްީދައްކަންޖެހޭީފައިސ19ީީާީ-(ީ"ކޮވިޑ2020ް

ީ؛ދެއްކުންީފަސޭހަކުރުން"

ީ؛(ީސިޓ 2020ީއޭޕްރ ލ6ީް)PGB/57/2020/20ީ-196ނަންަބރުީީޖެނެރަލްގެީއޮފ ހުގެޕްރޮސިކިއުޓަރީ.2.3ީ

ީީ؛(ީސިޓ 2020ީީއޭޕްރ ލ07ީް)L/57/2020/2ީ-200ީނަންަބރުީވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުނަްލގެ.2.4ީ

2.4.1ީ ީނަްނަބރު ީޓްރައިިބުއނަލްގެ ީވަޒ ފާއާެބހޭ .200/CIR/2020/02ީ(17ީީ ީސަރކިއުލަރ2020ީީމާރިޗު )

ީ؛ރޯގާއާީގުޅިގެންީވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުަނލުންީއެޅުމަްށީހަމަޖެހިފައިވާީފިޔަވަޅުތައ19ީް-)ކޮވިޑް



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީ

ީ"ކޮވިޑ2.4.2ް ީޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ީޓްރައިިބއުނަލުން ީވަޒ ފާއާެބހޭ ީދިވެހިރާއްޖޭގައ19ީީި-. ީގުޅިގެން ރޯގާއާ

ީޞިއްޙަ ީޢާއްމު ީޓްރައިިބުއނަލުެގީއިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ީވަޒ ފާއާެބހޭ ީޙާލަތުގައި ީނުރައްކަލުގެ ީކުއްލި ތުގެ

ީ؛މަސައްކަތްތައްީކުރިއަށްގެންދިއުމުގައިީޢަމަލުކުރާނެީޚާއްޞާީއުޞޫލު"

2.5ީ ީސެންޓަރުީއިންޓަރނޭޝަނަލްީމޯލްޑިވްސް. ީއ އާިބޓްރޭަޝން ީފޮނުއްވާފައިވާ 2020ީީއޭޕްރ ލ07ީް)ީމެއިލް-ްނ ގައިީ(

ީ""ކޮވިޑް ީސެންޓަރުެގ ީއެ ީއިންޓަރނޭޝަންްލ19ީ-ހިމަނުއްވާފައިވާ ީމޯލްޑިވްސް ީގޮތުން ީރައްކާތެރިވުމުގެ ީއިން "

ީ؛އާިބޓްރޭޝަންީސެންޓަރުންީޢަމަުލކުރާނޭީގޮތުގެީއުޞޫލު"

ީ؛(ީސިޓ 2020ީއޭޕްރ ލ07ީް)223/57/2020/01ީނަންަބރުީީޓެކްސްީއެޕ ލްީޓްރައިިބއުނަލްގެ.2.6ީ

2.6.1ީ ީ"ކޮވި. ީޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ީވެްބސައިޓުގައި ީޓްރައިިބއުނަލްގެ ީއެޕ ލް ީރައްކާތެރިވުމަށ19ީީް-ޑްޓެކްސް އިން

 ؛ޓްރައިިބއުނަލުންީޢަމަލުކުާރނެީގޮތުގެީއުޞޫލު"

ީ؛(ީސިޓ 2020ީއޭޕްރ ލ07ީް)480/57/2020/06ީނަންަބރުީީދިވެހިރާއްޖޭގެީާބީކައުންސިލުގެ.2.7ީ

ީ؛  (2020ީއޭޕްރ ލ07ީް)A3/57/2020/11ީ-32ނަންަބރުީީކްލެމެންސ ީޯބޑުގެ.2.8ީ

ީ""ކޮވިޑ2.8.1ް ީޯބޑުގެ ީކްލެމެންސ  ީކުއްލ19ީި-. ީޞިއްޙ  ީއިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ީދިެވހިރާއްޖޭގައި ީސަަބުބން ީގެ "

ީީ؛ނުރައްކަލުގެީޙާލަތާީގުޅިގެންީކްލެމެންސ ީޯބޑުންީޢަމަލުކުރާނެީގޮުތގެީއުޞޫލު"

ީ؛(2020އޭޕްރ ލ7ީީްމެއިލްީ)-ފަރާތުންީފޮނުއްވާފައިވާީއ ީ.ީޕެރޯލްީޯބޑުގ2.9ެ

ރޯގާއާއިީގުޅިގެނ19ީީްީ-މެމޯއިންީޙިއްޞާކޮށްފައިވާީކޮވިޑMEMO-J/2020/34ީް.ީރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ހުގެީނަންަބރ2.10ީު

ީމަޖިލ  ީރައްޔިތުންގެ ީމާހިރުންނާއެކު ީފަންނ  ީެބހޭގޮތުން ީފިޔަވަޅުތަކާއިީސިޔާސަތުތަކާ ީއަޅާ ީރައ ސީްީސަރުކާރުން ހުގެ

ީއަދި؛ީޭބއްވެވިީަބއްދަލުވުމާީގުޅިގެންީަމހްމޫދުީރާޒ ީއާއިީމުޙައްމަދުީޝަފ ީފޮނުއްވާފައިވާީރިކޮމެންޑޭޝަްނތައް

2.11ީ ީނަންަބރު ީމަޖިލ ހުގެ ީފޮނުއްވާފައިވMEMO-J/2020/35ީީާ.ީރައްޔިތުންގެ ީއ.ދ.ީއިން ީޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މެމޯއިން

 .ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެީތަރުޖަމާ

ީގޮތްީޔަީކުރިޔަށްީގެންދިީީީމައްސަލަީދިރާސާކުރުމުގެީމަސައްކަތްީ .3

ީ ީގުޅިގެން، ީފޮނުއްުވމާ ީކޮމިޓ އަށް ީމައްސަލަ 4ީީމި ީދުވަހ2020ީީުއޭޕްރ ލް ީއުޞޫލުތަާކީވަނަ ީގަިއދުރުކުރުމުގެ ީއިޖުތިމާޢ  ،

ީއިދާރާގައި ީމަޖިލ ހުގެ ީރައްޔިތުންގެ ީމަތިްނ ީީއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ީކޮމިޓ ގެ ީމައްސަލަާއ13ީީޭބއްވުނު ީމި ީަބއްަދލުވުމުގައި ަވނަ

އެގޮތުން،ީމިފަދަީޙާލަތެއްގަިއީގުޅިގެންީކޮމިޓ ންީޢަމަލުކުރާނެީޮގތަކާމެދުީކޮމިޓ ގެީމެންަބރުންގެީެމދުގައިީމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.ީީ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީކަށަވަރުވާންޖެހޭނެ ީހިނގާކަން ީލޯ ީއޮފް ީރޫލް ީނުވަަތ ީވެރިކަން ީޤާނޫނުގެ ީކަމާވެސް ީހުއްޓުމަކަްށީއި، ީާބރު ީތިން ދައުލަތުެގ

ޚިދުމަތްތައްީީީޝަރުޢ ީދާއިރާގެޓަަކއިީދިވެހިރާއްޖޭގެީކޯޓުތަކާއީިީއައިސްގެންީނުވާނެީކަމާއި،ީޢަދުލުީއިންޞާފުީޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް

19ީީ-.ީޚާއްޞަކޮށްީކޮވިޑްށްީކޮމިޓ ގެީމެންަބރުންީފާހަގަކުރެއްވިެއވެއްމުީކަމެއްީކަމަހިމެދުކެނޑުމެއްނެތިީލިބެމުންީދިުއމަކ ީމު

މުސާރަީނުހިނގާީގޮތަށްީގެީޙާލަތާީގުޅިގެންީއެތައްީމުވައްޒަފުންނެއްީޤާނޫނުތަކާީޚިލާފަށްީވަޒ ފާއިންީވަކިކޮށްީނުވަތީަީޕެންޑެމިކް

ީ ީމަޖުޫބރުކުރުވަމުންޗުއްޓ  ީދަނޑިވަޅުގައިީނެގުމަށް ީމި ީީދާ ީސަަބުބން ީހުރުމުގެ ީބަންދުވެފައި ީއިކޯޓުތައް ންސާފުީއެފަރާތްތަކަށް

ީޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފައިވެއެވެީ. ީމެންަބރުން ީއޮވެގެންނުވާނެކަމަށް ީބަންދުވެފައި ީމަގުތައް ީކޯޓުތައީްީީލިުބމުގެ ީޙާލަތުގައި ީމި އަދި،

ީހުރުމުގެީސަަބުބން ީކަނޑަނޭޅި،ީީބަންދުވެފައި ީމުއްދަތު ީެބހެްއޓުުމގެ ީަބންދުގައި ީފަރާތްތައް ީހައްޔަރުކުރެވޭ ީތުހުމަތުގައި ކުށުގެ

ނުރައްކާތެރިީފަރާތްތަކެއްީމުޖުތަމަޢުގެީތެރެއަށްީދޫވުމުގެީފުރުޞަތުީއޮތުމާއި،ީކުށުގެީތުހުމަތުކުރެވިީޝަރ ޢަތްކޮށްީނިމެންދެްނީ

ީބަންދުކުރެވި ީަޖލުގަިއ ީގޮތަށް ީނެތް ީމުއްދަތުީމުއްދަތެއް ީހޭދަކުރަންޖެހޭ ީޖަލުގައި ީނެތި ީޙުކުމެއް ީޝަރުޢ  ީފަރާތްތަަކްށ ފައިވާ

ީއިތުރުވުމަށްީމެދުވެރިވެގެންދިއުމަކ ީކޮމިޓ ންީކަންޮބޑުވާީކަމެއްީކަމުގައިީފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.ީ

ީމަސްއޫލިއްޔަތަކ  ީކޮމިޓ ގެ ީމައްސަލައިގައި ީމި ީފޮނުއްވިއިރުގައި، ީކޮމިޓ އަށް ީމައްސަލަ ީޙާލަތ19ީު-ީކޮވިޑުމި ގައީިީރޯގާގެ

(rule of lawީދިވެހިރާއްޖޭގެީކޯޓުތަކުގެީމަސައްކަތްީކުރިއަށްީގެންދިއުމަށްީރާވާަފއިވާީގޮތްީދެނެގަނެ،ީާޤނޫނުގެީެވރިކަންީ)

ީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީަބޔާންކޮށްފައިވ ނަަމވެސް، ީކަމުގައި ީކަށަވަރުކުުރން ހުރިާހީދެމެހެއްޓިގެންދާކަން

ީގެންދެ ީކުރިއަށް ީޙާލަތުގައި ީމި ީމަސައްކަތްތައް ީގެންދަވާވާނިންމަީވުމަށްމުއައްސަސާއެއްގެ ީކުރިއަށް ީގޮތާިއ ގޮތްީީފައިވާ

މުއައްސަސާތަކަށީްީީީކޮމިޓ ގެީއިޚްތިޞާޞްގެީތެރޭގައިީހިމެނޭީީތުމާީގުޅިގެން،ފެނިވަޑައިގަީީކޮމިޓ ގެީމެންަބރުންނަށްރުމަށީްީސާފުކު

ީީނިންމައި،ީއެފަދަިއންީޢަމަލުކުރެވުނެވެ.ީރުމަށްއެކަންކަންީސާފުކުީވައިގެންސިޓ ީފޮނު

ސަރުކާރަށީްީީީީހިމެނުނުީކަމުގައިީވ ނަމަވެސް،ީަބންޑާރަީނައިަބކ ކޮމިޓ ގެީއިޚްތިޞާޞްގެީތެރޭގައިީއެޓަރނ ީޖެނެރަލްގެީއޮފ ސް

ީަމޝްވަރާދެއްވުމުގެ ީލަފަޔާއި ީފަރާތްކަމަށްީޤާނޫނ  ީއަދާކުރައްވާ ީއޮފ ްސީވާމަސްއޫލިއްޔަތު ީޖެނެރަލްގެ ީއެޓަރނ  ތ ،

ީކޮމެޓ  ީމެންަބރުންަނށްއިސްތިސްނާކުރެއްވުމަށް ީގޮަތށް،ފެނިވަޑަިއގެންީގެ ީއެީނެވި ީޮފނުވުމުގައި އޮފ ްސީީސިޓ 

ީއިސްތިސްނާކުރެވުނެވެ.

ީމުއައްސަސާތައްީތިރ ގައިީއެވަނ އެވެ.ކޮމިޓ ގެީއިޚްތިޞާޞްގެީތެރޭގައިީހިމެނޭީއަދިީކޮމިޓ ންީލިޔުމުންީދަންނަވާފައިވާީ

 ޖުޑ ޝަލްީސަރވިސްީކޮމިޝަން، .1



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީ

 ޑިޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، .2

 ޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެީއޮފ ސް، .3

 ވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުނަްލ، .4

 ާއިބޓްރޭޝަންީސެންޓަރ،ީއިންޓަރނޭޝަނަލްީމޯލްޑިވްސް .5

 ޓްރައިިބއުނަލް،ޓެކްސްީއެޕ ލްީ .6

 ދިވެހިރާއްޖޭގެީާބީކައުންސިލް، .7

 ކްލެމެންސ ީޯބޑު،ީއަދި .8

ީޕެރޯލްީޯބޑު. .9

ީމުއައްސަސާތަކު ީއެ ީފޮނުއްވެއަދި، ީޖަވާުބތަކުގައިީީވިން ީއެ ީދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ީމެންަބރުން ީކޮމިޓ ގެ ޖަވާުބތައް

މައިކްރޯސޮފްޓްީީގައ2020ީިއޭޕްރ ލ9ީީްަބޔާންކޮށްފައިވާީކަންކަމަށްީރިޢާަޔތްކޮށް،ީކޮމިޓ ންީހުށަހަޅާނެީަކްނކަމާީގުޅޭގޮތުން،ީ

ީވަނަީަބއްދަލުވުމުގަިއީކޮމިޓ ގެީމެންަބރުންގެީމެދުގައިީމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.14ީކޮމިޓ ގެީީޭބއްވުނުޓ މްސްީމެދުވެރިކޮށްީ

ީކޮމިޓ އަށްީފާހަގަކުރެވުނުީކަންކަންީ .4
 

19ީ-ކޮވިޑް ީމުއައްސަސާތަކުން ީހިމެޭނ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީގުޅިގެން ީސިޓ ތަކުންއާ ކޮމިޓ ައްށީީފޮނުއްވާފައިވާ

ީންީތިރ ގައިީއެވަނ އެވެ.ފާހަގަކުރެވުނުީކަންކަ

ީޖުޑ ޝަލްީސަރވިސްީކޮމިޝަންީ

ީޢަލ ގަިއ،ީީ ީފޮނުއްވާފައިވާީސިޓ ގެ ީކޮމިޝަނުން ީކޮމިަޝނުގ2020ީީީެއޭޕްރ ލ1ީީީްީޖުޑ ޝަލްީސަރވިސް ީއެ ީފެށިގެން ީދުވަހުްނ ީވަނަ

ީާފަހގަވެފައިވެއެވެ.ފައިވާކަންީވާފައްޓަީވުމަށްމަސައްކަތްތައްީކުރިއަށްީގެންދެީގިނަ

ރޯގާއާީގުޅިގެންީއިޢުލާންކޮށްފައިވާީޞިއްޙ ީކުއްލިީނުރައްކަލުގެީޙާލަތާީގުޅިގެންީސަރުކާރުގެީއިދާރާތައ19ީީްީ-ކޮވިޑްއެގޮތުން،ީ

ީއޮތަތ ،ީރައްވާަބންދުކު ީފުުރޞަތު ީދިގުދެމިގެންދިއުމުގެ ީއިުތރަށް ީޙާލަތު ީކުރިމަތިވެފައިވާ ީިމހާރު މާރިޗ31ީީުފައިވ ނަމަވެސް،

ީމެދުނުކެނިޑ2020ީީ ީމަސައްކަތްތައް ީކޮމިޝަނުގެ ީޖަލްސާގައި، ީކޮމިޝަނުގެ ީސަރވިސް ީޖުޑ ޝަލް ީޭބއްވުނު ީދުވަހު ވަނަ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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އުޞޫލެއްީީީވޭނެރަސްމ ީމަސައްކަތްީކުރެީީބެގެންންނާއިީމުވައްޒަުފންީގޭގައިީތިކުރިއަށްީގެންދިއުމުގެީގޮތުންީކޮމިޝަނުގެީމެންަބރު

މަްށީއެީކޮމިޝަނުންީނިންާމފައިވާކަވަނަީދުވަހުންީެފށިެގންީޢަމަލުކުރަންީފެށުަމށ2020ީީީްީއޭޕްރ ލ1ީީީްީއެކުލަވާލާީއެީއުޞޫލަށީްީ

ވަނަީދުވަހުންީފެށިގެންީކޮންމެީހަފްތާއެއްގ2020ީީީެލީްީއޭޕްރ 1ީީީީމ ގެީއިތުރުން،.ީީއެީކޮމިޝަނުގެީސިޓ ގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ީކަމަށްީފައިވާއާދ އްތައިންީުބރާސްފަތިދުވަހާީަހމައަށްީއެއ ީކޮމިޝަނުގެީރަސްމ ީމަސައްކަތްީދުވަސްތަކެއްީކަމުގައިީކަނޑައަޅާ

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީސިޓ ގައީިީކޮމިޝަނުގެއެީީވެސް

އިީސަރުކާރުގެީއިދާރާތަކުންީޖުޑ ޝަލްީސަރވިސްީކޮމިޝަނަށްީލިޔެކިޔުންތައްީހުށަހެޅުމުގީެީހަމައެއާއެކު،ީއަމިއްލަީފަރާތްތަކުންނާ

އިީމަޢުލޫމާތުީސާފުކުރެވޭނެީއިންތިޒާމްތަކާއި،ީކޮމިޝަނުންީޮފުނވާީސިޓ ތައްީއިލެކްޓްރޯނިކްީއިންތިޒާމްތަކާއި،ީކޮމިޝަނަށްީުގޅަ

ީހަމަޖައްސާ ީއިންިތޒާމްތައް ީފޮނުވުމުގެ ީފަވަސ ލަތްތަކުން ީކޮމިޝަނުން ީކަމަށްީއެ .ީއަދި،ީކޮމިޝަނުގީެީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެއިވާ

ީގެންދި ީކުރިއަށް ީމެދުކެނޑުމެއްނެތި ީކޮމިޝަނުެގީއުމަސައްކަތްތައް ީަޖލްސާތަކާއި، ީކޮމިޝަނުގެ ީހަފްތާއަކު ީޮކންމެ މަށްޓަކައި،

މުގެީއިންތިޒާމްތައްީއުދުވެރިކޮށްީކުރިއަށްީގެންދިއެކިއެކިީކޮމިޓ ތަކުގެީަބއްދަލުވުންތައްީއޯޑިއޯީނުވަތަީވ ޑިއޯީކޮންފަރެންސްީމެ

ީއިވާީކަމަށްީއެީކޮމިޝަނުންީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ފަހަމަޖައްސާ

ޭވެނީމުގެީގޮތުން،ީއޮންލައިންކޮށްީކޮމިަޝނުގެީތަޙްޤ ުޤތައްީކުރިއަށްީގެންދެމ ގެީއިތުރުން،ީކޮމިަޝނުގެީމަސައްކަތްތައްީފުޅާކުރު

ީދ ފައިވެއެވެ.ފައިވާކަމަށްީއެީކޮމިޝަނުންީމަޢުލޫމާތުއިންތިޒާމްތަކާީގުޅޭގޮތުންީއެސް.އޯ.ޕ ީއެއްީއެކުލަވާލުމުގެީމަސައްކަތްީފައްޓާ

މަކ ީމުހިންމުކަމެއްީކަމުގައިވުމާއެކު،ީޖުޑ ޝަލްީސަރވިސީްީއުީއަދި،ީކޯޓުތަކުގެީމަސައްކަތްތައްީހުއްޓުމެއްނެތިީކުރިއަށްީގެންދި

ީޑި ީާބއްވަުމްނީކޮމިޝަނާއި ީަބއްދަލުވުންތައް ީމަޝްވަރާ ީކޯޓުތަކާއެކު ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ީޖުޑ ޝަލް ީއޮފް ޕާޓްމަންޓް

ީގެންދާ ީކޮމިޝަނުން ީއެ ީހިންގުމަށްީބޭނުންވާނެީވަޞ ަލތްތަކާިއީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެކަމަށް ީކޯޓުތައް ީޙާލަތުގައި .ީއެގޮތުން،ީމި

ީހަަމޖެއްސު ީއިްނތިޒާމްތައް ީފައްޓާީީމުގެއެހެނިހެން ީކޮމިޝަނުން ީއެ ީކޮމިޝަނުންީމަސައްކަތްތައް ީއެ ީަކމަށްވެސް ފައިވާ

ީފައިވެއެވެ.ށްަބޔާންކޮ

ީޑިޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންީ

-ކޮވިޑްޖުޑ ޝަލްީސަރވިސްީކޮމިޝަނުންީފޮނުއްވާފައިވާީސިޓ ެގީޢަލ ަގއި،ީއެީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެީގިނަީމަސައްކަތްތައްީ

ީފައިވެއެވެ.ފާހަގަވެީާވކަންމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްީގެންދަގެީހާލަތުގައިީޕެންޑެމިކ19ީް



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީކު،ީޑިޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންީފޯރުކޮށްދޭީފައިވުމާއެށްއެގޮތުން،ީމިީޙާލަތާީގުޅިގެންީސަރުކާރުީަބންދުކޮ

ގެންީމަސައްކަްތީެބމުގެީގޮތުން،ީކަނޑައެޅިފައިވާީވަކިީމުވައްޒަފުންތަކަކަށްީގޭގައިީތިދިއުޚިދުމަތްތައްީމެދުނުކެނޑިީކުރިއަށްީގެން

ީހަމަޖައްސާ ީއިންތިޒާމްތައް ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުފަކުރެވޭނެ ީއެ ީކަމަށް ީއެކިއެކިީސަަބބުތަކާހުރެީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެނީްީއިވާ ީއަދި، .

ވަނަީދުވަހުންީފެށިގެނ2020ީީްމާރިޗ19ީީުޝަރުޢ ީކޯޓުތަކަށްީދައްކަންޖެހޭީފައިސާީއޮންލައިންކޮށްީދެއްކޭނެީއިންތިޒާމްތައްީ

ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްީުހށަހަާޅީފަިއވެއެވެ.ީމ ގެީއިތުރުން،ީއެީށްފައިވާީކަމަށްީަބޔާންކޮންީހަމަަޖއްސާއެީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނު

ފައިވީާީމެއިލްީމެދުވެރިކޮށްީަބލައިގަނެީޖަވާުބދިނުމުގެީއިންތިޒާމްތައްީވެސްީހަމަޖައްސާ-ލިޔެކިއުންތަކާއިީކުށުގެީރެކޯޑުީފޯމުތައްީއ 

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށްީއެީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންީ

ީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެީއޮފ ސްީ

ީއޮފ ހުގެ ީއެ ީޢަލ ގައި، ީސިޓ ގެ ީފޮނުއްވާފައިވާ ީއޮފ ހުން ީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީީގިނަީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތްތައް

ީދަވާކަންީފާހަގަވެފަިއވެއެވެ.ކުރިއަށްީގެން

ީ ީޕެންޑެމިކ19ީީް-ކޮވިޑްއެގޮތުން، ީއޮންނަ ީަބންދުކޮށްފައި ީސަރުކާރު ީގުޅިގެން ީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެީއާ ދުވަސްތަކުގައި،

ީގެންދާ ީޢަމަލުކުރަމުން ީއުޞޫލަށް ީއެ ީއެކުލަވާލައި، ީއުޞޫލެއް ީގޮތުގެ ީރާވާފައިވާ ީކުރުމަށް ީމަސައްކަތްތައް ކަމަށްީއޮފ ހުގެ

ންީޢަމަލުކުރަންީވަނަީދުވަހުންީފެށިގ2020ީީެމާރިޗ19ީީީުީީީ.ީއެގޮތުން،ގެީއޮފ ހުންީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލް

ީއެއްގޮތްވާގޮތުެގ19ީީ-"ކޮވިޑްީފަށާފައިވާ ީއުޞޫލުތަކާ ީކަނޑައަޅާ ީހެލްތް ީޕަްބލިކް ީއޮފް ީޑިރެކްޓަރީޖެނެރަލް ީގުޅިގެން ރޯގާއާ

ީބަންދު ީސަރުކާރު ީއޮތް ީކުރިއަށް ީމަސައްކަތްތައް ީއޮފ ހުގެ ީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެ ީގޮތުގެީީމަތިން ީކުރާނެ ދުަވސްތަކުގައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެީއޮފ ހުގެީމަސައްކަތްތައްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރެވޭނެީގޮތްތައްީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީއިީއުސޫލު"ީގަ

އޮފ ސްީހުޅުާވނެީގަޑިތަކާއި،ީއޮފ ަހށްީސިޓ ،ީފޯމުީއަދިީއެހެނިެހންީލިޔެކިޔުްނތައްީފަސޭހައިންީުހށަހެޅޭނެީއެީއޭގެީތެރޭގައިީ

މުވައްޒަފުންީއޮފ ހަށްީނުކުންނަީނުކުތުމުގަިއީ،  އްޒަުފންީއޮފ ހަށްީނުުކތުމަށްީހަމަޖެހިަފއިވާީގޮތްތަކާއިއޮފ ހުގެީމުވަީީއެީީގޮތްތަކާއި،

ީސަމާލުކަންދޭންޖެހޭީއޮފ ސްީމާހައުލުގެީރައްކާތެރިކަމާެބހޭީކަންކަްނީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ީޕްރޮސިކިއުޓަރީީޕެންޑަމިކ19ީީް-ކޮވިޑް ީގުޅިގެން، ީޙާލަތާ ީފިޔަވައިީގެ ީަބއްދަލުވުްނތައް ީާބއްަވންެޖހޭ ީކޮންމެެހން ީއޮފ ހުން ޖެނެރަލްގެ

ށްީކަމަށްީއެީއުޞޫލުގައީިީއެހެނިހެންީަބއްދަލުވުްނތައްީޭބއްވުމަށްީހަމަޖެހިފައިވަނ ީފޯނު/އޯޑިއޯ/ވ ޑިއޯީކޮންފަރެންސްީމެދުވެރިކޮ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ

  11    ކޮމިޓ ޖުޑ ޝިައރ ީ 

ީ

ީހެޑްީއޮފ ހުގެ.ީއަދީިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ީކަންކަމުގައީިީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެ ީފަރާތުންީމެޖިސްޓްރޭޓްީކޯޓުތަކަށާއިީއެހެނިހެން

ީއިސްވީެީ ީކަމަށްވެސް ީހުއްޓާލަންވާނެ ީދަތުރުތައް ީރަސްމ  ީކުރާ ީޭބރަށް ީރާއްޖެއިން ީއޮފ ހުން ީދަތުރުތަކާއި، ީކުރާ އަތޮޅުތަކަށް

ގެީއޮފ ހުންީަކނޑައަޅާީއުޞޫލެއްގެީދަށުންީރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާީއުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީއަދި،ީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލް

ީކުރުމަށްީ ީމަސައްކަތްތައް ީއެ ީކަނޑައަޅައި، ީަމސައްކަތްތައް ީކުރެވިދާނެ ީތިބެގެން ީގޭގައި ީމުވައްޒަފުންނަށް ީއޮފ ހުގެ އެ

ީމުވައްޒަފުންނަށްީޙަވާލުކުރެވިދާެނކަމަށްީވެސްީއެީއުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މަށްީބޭނުންާވީއުއިީތާަވލުކުރެވޭީމައްސަލަތައްީވ ޑިއޯީކޮންފަރެންސިންގީމެދުވެރިކޮށްީކުރިއަށްީގެންދިމ ގެީއިތުރުން،ީކޯޓުތަކުގަ

ވަނަީދުވަހުީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެީއޮފ ހުގައިީޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށްީއެީއޮފ ުހްނ2020ީީީމާރިޗ19ީީީުީހުރިހާީއިންތިޒާމެއީްީ

ީކޮވިަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ީގުޅ19ީި-ޑް. ީކޯޓުތަކުގައިީއާ ީޙާލަތުގައި، ީނުރައްކަލުގެ ީކުއްލި ީޞިއްޙ  ީއިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ގެން

ީވަކ ލުންީ ީއޮފ ހުގެ ީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެ ީމައްސަލަތަކުގައި ީގިނަ ީނިންމުމުގެ ީގޮތެއް ީަބްނދާމެުދ ީއަންނަ ތާވަލުކުރަމުން

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ވ ޑިއޯީކޮންފަރަންސްީމެދުވެރިކޮށްކަމަށްީއެީއޮފ ހުންީީނ ަބއިވެރިވަ

ީވަޒ ފާއާބެހޭީޓްރައިބިއުނަލްީ

ވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުނަުލންީޮފނުއްވާފައިވާީސިޓ ގެީޢަލ ގައި،ީެއީޓްރައިިބއުނަލްގެީަބއެއްީމަސަްއކަތްތައްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީ

ީގެން ީއަޑުއެހުންތައްީއީެީ،  އެހެންނަމަވެސްފާހަގަވެފަިއވެއެވެ.ީީީީދަވާކަންކުރިއަށް ީމައްސަލަތަކުގެ ީދުވަސްވަރުގައި ީމި ޓްރައިިބއުނަލުން

ީކަންީސާފުވެފައިުނވެއެވެ.ީވާކުރިއަށްގެންދަ

ީޓްރައިިބުއނަލ19ީް-ކޮވިޑް ީވަޒ ފާއާެބހޭ ީޙާލަތުގައި، ީނުރައްކަލުގެ ީކުއްިލ ީޞިއްޙ  ީއިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ީގުޅިގެން ެގީރޯގާއާ

ީ ީގެންދިމަސައްކަތްތައް ީކުރިއަށް ީކޮއުމެދުކެނޑުމެއްނެތި ީމަސައްކަތްތަެކއް ީޓްރައިިބއުނަލުން ީއެ ީއީެީށްމަށްޓަކައި، ީކަމަށް ފައިވާ

ީަބޔާންކޮ ީާފހަގަކުރަމެވެ.ީއެގޮތުން،ީކޮވިޑްށްސިޓ ގައި ީއެޅުމަްށ19ީީ-ފައިވާކަން ީޓްރައިިބއުނަލުން ީވަޒ ފާއާެބހޭ ީގުޅިގެން ރޯގާއާ

މާރިޗ19ީީީުފައިވާީކަމާއި،ީީކޮށްީކަނޑައެޅުމަށްފަހުީއެީކަންކަންީވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުަނލުންީޢާއްމުފައިވާީފިޔަވަޅުތައީްީހަމަޖައްސާ

ީއީ 2020ީީ ީފެށިގެން ީދުވަހުން ީކަމުގައިވާނަމަ،ީ-ވަނަ ީުހށަހެޅިއްޖެ ީމައްސަލައެއް ީޓްރައިިބއުނަލްއަށް ީވަޒ ފާއާެބޭހ ީމެދުވެރިކޮށް މެއިލް

މެއިލްީފޭސްުބްކީ-ފައިވާީަކމާއި،ީއ ބުނުކަންީމައްސަލަީހުށަހެޅިަފރާތަށްީއެންގުމަށްީނިންމާމެއިލްީމެދުވެރިކޮށްީއެީމައްސަލަީލި-އ 



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީހޯ ީމަޢުލޫމާތު ީމެދުވެރިކޮށް ީވަޞ ލަތެއް ީއިލެކްޓްރޯިނކް ީއެނޫންވެސް ީވެސްީދުނުވަތަ ީޖަވާުބދާރ ވުމަށް ީފަރާތްތަަކށް ީއެދޭ މަށް

ީއިވެއެވެ.ަބޔާންކޮށްފަފައިވާީކަމަށްީއެީޓްރައިިބުއނަލުންީނިންމާ

ީތި ީގޭގައި ީމުވައްޒަފުންަނށް ީޓްރައިިބއުނަލުގެ ީވަޒ ފާއާެބހޭ ީއިންތިޒާމްތަްއީެބއަދި، ީމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގެްނ

ީއިދ ހަމަޖައްސަ ީޓްރައިިބއުނަލުން ީއެ ީުހށަހެޅިފައިވާީަބޔާންކޮށްފަިއވެއެވެފައިވާކަމަށް ީޓްރަިއިބއުނަލަށް ީއެ ީއެގޮތުން، .

ީމައްސަ ީތެރެއިން ީރިޕޯުޓީމައްސަލަތަކުގެ ީގޮތުގެ ީނިމުނު ީމައްސަލަ ީމައްސަލަތަކުގެ ީޭބއްވިފައިވާ ީއަޑުއެހުން ީޚުލާސާ ލައިގެ

ީއިދާރ ީ ީއެހެނިެހން ީމަސައްކަތާއި، ީލިޔުމުގެ ީަބޔާން ީމަޙުޟަރު ީއަޑުއެހުންތަކުގެ ީޭބއްވިފައިވާ ީމަސައްކަތާއި، ތައްޔާރުކުރުމުގެ

އަދި،ީސަރުކާރީުީކަމަށްީަބޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ.ީީއްޒަފުންީުކރަމުންީގެންދާގެންީެއީޓްރައިިބއުނަލްގެީމުވަެބމަސައްކަތްތައްީގޭގައިީތި

ީެބަބންދުކޮށްފައިީއޮްތނަމަވެސް،ީަވޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުނަލުގެީމުވަްއޒަފުންީގޭގައިީތި ީދުވަހަކުީހެނދުނު 9:00ީގެްނ،ީކޮންމެ

ީފޯނުީނަނ13:30ީީްންީމެންދުރީުީ ީފަރާތްތަކަށްީޖަވާުބދެވޭނެީއިންތިޒާމްަތްއީއަށްީވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބއުނަލްގެީރަސްމ  ަބރަށްީގުޅާ

ީފައިވާީކަމަށްީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ވަނަީދުވަހުންީފެށިގެންީހަމަޖައްސ2020ީާއޭޕްރ ލ5ީީް

"ީ ީއިތުރުން، 19ީީ-ކޮވިޑްމ ގެ ީކުއްލި ީޞިއްޙަތުގެ ީޢާއްމު ީއިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ީދިވެހިރާއްޖޭގައި ީގުޅިގެން ނުރައްކަލުގެީރޯގާއާ

އޭޕްރ ްލ06ީީީޙާލަތުގައިީވަޒ ފާއާެބހޭީޓްރައިިބުއނަލްގެީމަސައްކަތްތައްީކުރިއަށްީގެންދިއުމުގައިީޢަމަލުކުރާނެީޚާއްޞަީއުޞޫލު"ީީ

ީޤާއިމުކުރަންޖެހޭީީއިންިތޒާމްތަކާއިީީފުރިހަމަކުރަންޖެހޭމަށީްީރުފައިވާީކަމާއި،ީއެީއުޞޫލާީއެއްގޮތަށްީޢަމަުލކުގައިީއެކުލަވާލ2020ީީާ

ީ ީވަޞ ލަތްތައް ީގެންދާީ މަސައްކަތްތައްހަމަޖެއްސުމުގެ ީަބޔާންކޮކުރަމުން ީއުޞޫލުގައިީށްކަމަށް ީއެ ީއެގޮތުން، ފައިވެއެވެ.

ފަދަީރުމުމައްސަލަތައްީަބލައިގަތުމާއި،ީމަްއސަލަތަކުގެީލިޔެކިއުންީމައްސަލައިގެީޚަސްމުންނަށްީޙިއްޞާކުރުމާއި،ީޙާޟިރުވުމުގެީޢަ

ީމައްސަލަ ީޚަސްމުންނަށްލިޔެކިޔުންތައް ީއ ީއިގެ ީކަމަްށީ-ރައްދުކުރެވޭނ  ީމެދުވެރިކޮށް ީަވޞ ލަތެއް ީއިލެކްޓްޯރނިކް ީނުވަތަ ެމއިލް

ީާބއްވާނ  ީަބއްދަލުވުމާއި،ީއަޑުއެހުންތައް ީއިްބތިދާއ  ީލިންކުގީެީީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީއަދި،ީމައްސަލައިގެ ީވ ޑިއޯ ީނުވަތަ އޯޑިއޯ

ީީޓްރައިިބއުނަލްގައިީާބއްަވއިގެންކަމަށްީއެީއުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ނުވަތަީމައްސަލައިގެީއަޑުއެހުންއެހ ގައިީ

ީއ  ީނުކުތާތައް ީއިުޖރާއ  ީހުށަހެޅޭ ީގުޅިގެން ީމަްއސަލަތަކާ ީޢަމުރާއި، ީވަގުތ  ީނެރޭ ީޓްރައިިބއުނަުލން ީވަޒ ފާއާެބހޭ މެިއްލީ-އަދި

މެދުވެރިކޮށްީމައްސަލައިގެީޚަސްމުންނަށްީއެންގުމަށްީއެީއުޞޫލުގައިީކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ީހަމައެއާއެކު،ީމައްސަލައިގެީޚަސްމުނީްީ

ީއ އުޛުރުވެރިނުވާނަމަ ީަބޔާންތައް ީމައްސަލައިގެ ީއުޞޫލުގައިީ-، ީއެ ީވެސް ީަބދަލުކުރެވޭނެކަމަށް ީމެުދވެރިކޮށް މެއިލް

ީަބއްދަލުވުމެްއީ ީމެދުވެރިކޮށް ީވ ޑިއޯ ީނުވަތަ ީއޯޑިއޯ ީއިއްވުަމށް، ީނިންމުން ީަމއްސަލައިގެ ީއަދި، ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީއ  ީނިންމުން ީމައްސަލައިގެ ީނުވަތަ ީޚަސްމުނީްީމެީ-ާބއްވަންވާނެކަމަށާިއ، ީމައްސަލައިގެ ީފޮނުވުމަްށ ީމެދުވެރިކޮށް އިލް

ީއ  ީނިންމުން ީމައްސަލައިެގ ީއަންގައިފިނަމަ، ީލިޔުމުްނ ީޙިއްޞާކުރަންވާނެކަމަށްީ-އިޢުތިރާޟުނުކުރާކަމަށް ީމެދުވެރިޮކށް މެިއލް

ީީކުރެވެއެވެ.ނުވާކަންީފާހަގަީގެންދަވާފައިކުރިއަށްީީނަމަވެސްީމައްސަލަީެބއްލެވުންީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ީއާބިޓްރޭޝަންީސެންޓަީރއިންޓަރނޭޝަނަލީްީމޯލްޑިވްސީްީ

ީފޮނުއްާވފައިވާީސިޓ ގެީޢަލ ގައި،ީސެންަޓރުގެީމަސައްކަތްތައްީމިހާރުީ މޯލްޑިވްސްީއިންޓަރނޭޝަނަލްީާއިބޓްރޭޝަންީސެންޓަުރން

ީގޮތްީސާފުވެފައިނުވާކަންީފާހަގަކުރަމެވެ.ީވާކުރިއަށްީގެންދަ

17ީީީއެހެންނަމަވެސް، ީޢަމަލުކ2020ީުމާރިޗު ީސެންޓަރުން ީއެ ީދުވަހުގައި ީިނންމާރުވަނަ ީ""ކޮވިޑްމަށް ީއިނ19ީް-ފަިއވާ "

ީ ީއުޞޫލު" ީގޮތުގެ ީޢަމަލުކުރާޭނ ީސެންޓަރުން ީާއބިޓްޭރޝަން ީއިންޓަރނޭޝަނަލް ީމޯލްޑިވްސް ީގޮތުން ެއީރައްކާތެރިވުމުގެ

ީޙިއްޞާކޮށްފައިވެ ީޑިޕާޓްމަންޓްތަުކނީްީ،  އުޞޫލުގައިީީއެއެވެ.ީީސެންޓަރުން ީޙާލަތުތަގ19ީީީެީ-ކޮވިޑްސެންޓަރގެ ކުރަންޖެޭހީީީކުގައިއެކި

ީ ީއެގޮތުން، ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ީކުމަސައްކަތްތައް ީމަސައްކަތް ީގޭގައި ީއީެީމުވައްޒަފުން ީމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ީޙާލަތެއް ރަންޖެހޭ

ީމަސައްކަތް ީހަމަޖެއްސުމުގެ ީގުޅީޭީއިންތިޒާމްތައް ީކަމާ ީކުރުމަށާއި،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުތައް ީހުޅުވާފައިީީން ީޙާލަެތއްގައިީސެންޓަރ ީއެފަދަ

ީޑިޕާޓްމަންޓްތަކުންީ ީގުޅޭ ީަކމާ ީމުވައްޒަފުން ީނުކުންާނނެ ީވަޒ ފާައށް ީވަގުތުތަކުގައި ީއެ ީކަނޑައެޅުމަށާއި ީވުުގތުތައް ހުންނާނެ

ީނަންަބުރީ ީމުވައްޒަފެއްގެ ީގުޅޭެނ ީޢާންުމންނަްށ ީގުޅިގެން ީޚިދުމަްތތަކާ ީފޯރުކޮށްދޭ ީޙާލަތެއްަގއިީސެންޓަރުން ީއެފަދަ ކަނޑައެޅުމަށާއި،

ީޙަވާލުކޮށްފައިވާހަމަޖެއްސުމާ ީޑިޕާޓްމަންޓްތަކަކާ ީވަކި ީމަސައްކަތްވެސް ީޙިއްޞާކުރުމުގެ ީޢާންމުންނަށް ީނަންަބރު ީއެ ީއެީއި ކަން

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ީއުޞޫލުގައި ީގުޅިގެން ީމަސައްކަތްތަކާ ީސެންޓަރުންކުރާ ީއިތުރުން، ީމ ގެ ީއިންޓަރނޭޝަނަްލީ. މޯލްޑިވްސް

ީ ީސެންޓަރުގެ ީކުރަންއާިބޓްރޭޝަން ީމަޝްވަރާތައްކުރުީޯބުޑން ީނިންމުީޖެހޭ ީނިންމަންެޖހޭ ީ"ޒޫމް"ީންތަްއީނިންމުމަށާއި މަށްޓަކައި

ީ ީޯބޑް ީއެއްަފހަރު ީހަފްތާއަކު ީޑިޕާޓްމަންޓްތަާކީީަބއްދަުލވުމެއްމެދުވެރިކޮށް ީކަމާގުޅޭ ީމަސައްކަތްތައްވެސް ޭބއްވުމުގެ

ީ.ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެކަމަށްވެސްީއެީއުޞޫލުގައިީޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ީ

ީ

ީ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ

  14    ކޮމިޓ ޖުޑ ޝިައރ ީ 

ީ

 ޓެކްސްީއެޕ ލްީޓްރައިބިއުނަލްީ

ޓެކްސްީއެޕ ލްީޓްރައިިބއުނަލުންީފޮނުއްވާފައިވާީސިޓ ގެީޢަލ ގައި،ީއެީޓްރައިިބއުނަލްގެީަބއެއްީމަސައްކަތްތައްީމެދުކެނޑުމެއްނެިތީ

ީގެން ީފާހަގަވެފަިއވެއެވެ.ީީދަވާކުރިއަށް ީއަޑުއެހުންތައްީއީެީ،  އެހެންނަމަވެސްކަން ީމައްސަލަތަކުގެ ީދުވަސްވަރުގައި ީމި ޓްރައިިބއުނަލުން

ީީކަންީސާފުވެފައިުނވެއެވެ.ދަވާގެންކުރިއަށް

ީޓްރައިިބއުނަލްގެީޕެންޑެމިކ19ީް-ކޮވިޑް ީއެޕ ލް ީޓެކްސް ީޙާލަތުގައި، ީުނރައްކަލުގެ ީޞިއްޙ  ީއިޢުލާންކޮށްފައިވާ ީގުޅިގެން އާ

ީކު ީނެތި ީމެދުކެނޑުމެއް ީގެންދިމަސައްކަތްތައް ީކަމާގުޅުންހުިރީއުރިއަށް ީމެްނަބރުންނާއި ީޓްރަިއިބއުނަލްގެ ީގޮތުން، މުގެ

ީތި ީގޭގައި ީހަމަޖައްސާީގެންެބމުވައްޒަފުންނަށް ީއިންތިޒާމްތައް ީޓްރައިިބއުނަލުްނީމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފައިވާކަމަށް

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ީޓްރައިިބއުނަލަށް ީއެގޮތުްނ، ީނިމިފައިވާީ. ީއަޑުއެހުންތައް ީތެރެއިން ީމައްސަލަތަކުގެ އިސްތިއުާނފުކޮްށފައިވާ

ީމެންަބރުްނނަްށީީޅޭމައްސަލަތަކާގު ީޓްރައިިބުއނަލްގެ ީއިންތިޒާމް ީމަސައްކަތްކުރެވޭނެ ީލިޔުމުގެ ީރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި

ީހަމަޖައްސާ ީމެދުވެރިކޮށް ީވަންޑްރައިވް ީކަމާއި،މައިކްރޯސޮފްޓް ީއެހުންތަކުގެީީީއުނަލުންޓްރައިިބީީފައިވާ ީއަޑު ކުރިއަށްީެގންޮގސްފައިވާ

ީސެކްޝަނުެގީ ީލ ގަލް ީމަސައްކަްތތައް ީއެހެނިހެން ީޙަާވލުކުރައްވާ ީމެްނަބރުން ީޓްރައިިބއުނަލްގެ ީލިޔުމާއި ީަބޔާންތައް މަޙްޟަރު

ީތި ީގޭގައި ީހަމަޖައްސާެބމުވައްޒަފުންނަށް ީއިންތިޒާމް ީކުރެވޭނެ ީއެޕ ލްެގން ީޓެކްސް ީޓްރައިިބއުނަލުންީފައިވާކަމަށް

-އަދި،ީޖެމްސްީމެދުވެރިކޮށްީޓެކްސްީއެޕ ލްީޓްރައިިބއުނަލަްށީލިޭބީލިޔެކިޔުންތަކާއި،ީޓްރައިިބއުނަލްެގީއ ީފައިވެއެވެ.ށްަބޔާންކޮ

ންނަްށީގެންީކަމާގުޅޭީމުވައްޒަފުެބނެީއިންތިޒާމްތައްީގޭގައިީތިީމެއިލަށްީއަންނަީލިޔެކިޔުންތަކާެމދުީއަޅަންޖެހޭީފިޔަވަޅުތައްީއެޅޭ

ީފައިވެއެވެ.ކޮށްފައިވާީކަމަށްވެސްީއެީޓްރައިިބއުނަލުންީަބޔާންއިންތިޒާމްތައްީހަމަޖައްސާކުރެވޭނެީ

ީލިޔެކިޔުންތަކާއީިީ ީހުށަހަޅަންޖެހޭ ީގުޅިގެން ީމައްސަލަތަކާ ީހުށަހެޅުމާއި، ީމައްސަލަތައް ީޓްރައިިބއުނަލަށް ީއެޕ ލް ީޓެކްސް އަދި،

ީއ  ީހު-ަބޔާންތައް ީމެދުވެރިކޮށް ީއަންގާމެއިލް ީޚަސްމުންނަށް ީމައްސަލަތަކުގެ ީށަހެޅުމަށް .ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެފައިވާކަމަށް

ޞިއްޙ ީކުއްލިީނުރައްކަލުގެީޙާލަތުގައިީދުވަހުންީދުވަހަށްީދައުލަތުގެީހިންގުމުގެީކަންަކންީަބދަލުވަމުންދާީގޮތަކަްށީހަމައެއާއެކު،ީީ

މަްށޓަކައި،ީވައިަބރީއަކ ީޔައުމިއްޔާކުރެވީޭީންތައްީނިންމުޓްރައިިބއުަނލުގެީމެންަބރުންީނިންމަންޖެހޭީިނންމުމަށްފަހު،ީީރިޢާޔަތްކުރު

ީކަނޑައަޅާފައިވީާީ ީއެކަމަށް ީމެންަބރުންގެީމަޝްވަރާތައް ީތެރޭގައި ީމުއްދަތުގެ ީކަނޑައެޅުމަށާއި،ީއެ ީމ ޑިއަމްއެއްކަމުގައި ރަސްމ 

ީފައިވެއެވެ.ށްފައިވާީކަމަށްވެސްީޓެްކސްީއެޕ ލްީޓްރައިިބއުނަލުންީަބޔާންކޮީނިންމާމަށްންދިއުގްރޫޕްތަކުގައިީކުރިއަށްީގެ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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މ ގެީއިތުރުން،ީމިީޙާލަތުީއިތުރަށްީދިގުދެމިގެންދާނަމަ،ީޓެކްސްީއެޕ ލްީޓްރައިިބއުނަލްގެީއަޑުީއެހުންތަކާއިީމ ޓިންގތައްީކުރިއަށްީ

ީމައިކްއުގެންދި ީއާއި ީމ ޓިންގސް ީކްލައުޑް ީޒޫމް ީޭބނުންުކރުމަށްޓަކައި ީވަޞ ލަތްތައް ީޓ މްސްފަދަ ީމަޝްވަރާކުރަމުންީރޯސޮފްޓް މާމެދު

ީީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށްީވެސްީއެީޓްރައިިބއުނަލުންީގެންދާ

ީދިވެހިރާއްޖޭގެީބާީކައުންސިލްީ

ީފޮނުއްވާފައިވާީސިޓ ގެީޢަލ ގައި،ީއެީކައުންސިލުގެީގިނަީ މަސައްކަތްތައްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީދިވެހިރާއްޖޭގެީާބީކައުންސިލުން

ީފާހަގަވެފަިއވެއެވެ.ކަންީވާކުރިއަށްީގެންދަ

މާރިޗ19ީީުގެީސަަބުބންީއިޢުލާންކޮްށފައިވާީޢާންުމީިޞއްޙަތުގެީކުއްލިީނުރައްކަލުގެީޙާަލތާީގުޅިގެން،19ީީ-ކޮވިޑްއެގޮތުން،ީ

ކެޓިވްީކޮމިޓ ގެީަބއްދަލުވުްނތަކާއި،ީސެކްރެޓޭރިއެޓްގެީވަނަީދުވަހުންީެފށިގެންީދިވެހިރާއްޖޭގެީާބީކައުންސިލުގެީއެގްޒ2020ީެ

ީަބއްދަުލވުންތައްީއިންތިޒާމްކޮ ވަނ ީވަރޗުއަލްކޮށްީކަމަށާއި،ީއެީށްފައިަބއްދަލުވުންތައްީއަދިީާބީކައުްނސިލްީހިމެނޭީއެހެނިހެން

ގައީިީސްލެކް"ީއަދިީ"ގޫގުލްީޑްރައިވް"ީ"ޓްރެލޯ"،ީ"ީމުންދަނ އިީކައުންސިލުގެީއެހެނިހެންީމަސައްކަތްތައްީކުރަަބއްދަލުވުންތަކާ

ީީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށްީދިވެހިރާއްޖޭގެީާބީކައުންސިލުންީ

ީކައުންސިލުންީފޯރުކޮށްދޭީމ ގެީއިތުރުން،ީމިީޙާލަތުގައިީދިވެހިރާއްޖޭގެީާބީކައުންސިލުގެީމެންަބރުންަނށާއިީޢާންމުީފަރާތްތަަކށްީ

ީފޯރުކޮށް ީމެދުކެނޑުމެއްނެތި ީއޮންލައިންކޮށް ީަބޔާންކޮދެމުންދާޚިދުމަތްތައް ީކައުންސިލުން ީއެ ީއެގޮތުން،ީށްކަމަށް ފައިވެއެވެ.

ީގެޒެޓުގަ ީޝާއިޢުކޮީސަރުކާރުގެ ީގައީިީށްއި ީ"ސްލެކް" ީއަދި ީ"ޓްރެޯލ" ީނުވަތަ ީޓްވިަޓރީއެކައުންޓުން ީކައުންސިލުގެ ގެންނާއި،

ީމުންދާީކައުންިސލުގެީއެންމެހާީެއންގުންތަކާއިީއިުޢލާނުތައްީާޢންމުކުރަޤާއިމުކޮށްފައިވާީ"ާބީކަުއންސިލުގެީފޯރަމް"ީމެދުވެރިކޮށްީ

ީކައުންސިލުނީްީ ީއެ ީއިންތިޒާމްތައްީވެަބޔާންކޮށްފައިވެއެކަމަށް ީއެދެވޭނެ ީއޮންލައިންކޮށް ީޚިދުމަތްތަކަށް ީއެކިއެކި ީކައުންސިލުގެ ީއަދި، .

ފޯމުަތއްީއޮންލައިންކޮށްީއެޕްރޫވްކުރުމުގެީއިންތިޒާމްތައްީހަމަޖެހި،ީީީފައިވާކަމާއި،ީއަދިީއެީޚިދުމަތްތަކަށްީއެދިީހުށަހަޅާހަމަޖައްސާ

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީވެސްކަމަށްީއެފަދައިންީޢަމަލުކުރަމުންީގެންދާީ

ީ

ީ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީކްލެމެންސ ީބޯޑުީ

ީ""ކޮވިޑް ީކްލެެމންސ ީޯބޑުގެ "ީގެީސަަބުބްނީދިވެހިާރއްޖޭގައިީއިޢުލާނުކޮށްފައިވ19ީާ-ކްލެމެންސ ީޯބޑުންީޮފނުއްވާފައިާވީސިޓ ން،

ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވ ނަމަވެސް،ީޞިއްޙ ީކުއްލިީނުރައްކަލުގެީޙާލަތާީގުޅިގެންީކްލެމެންސ ީޯބޑުންީޢަމަލުކުރާނެީގޮތުގެީއުޞޫލު"ީީ

ީގެންދަވާކަންީސާފުވެފައިނުވެއެވެ.ީކުރިއަށްމިހާރުީީގެީމަސައްކަތްތައްކްލެމެންސ ީޯބޑުވާީގޮތުގެމަިތންީީއެއްގޮތްއެީއުޞޫލާ

ގެީޙާލަތުގައިީކްލެމެންސ ީޯބޑުގެީަމސައްކަތްތައްީމެދުނުކެނިޑ19ީީީ-އެހެންނަމަވެސް،ީއިސްވެީަބޔާންުކރެވުނުީއުޞޫލަކ ީކޮވިޑް

މުގެީގޮތުންީއެކުލަވާާލފައިވާީއުޞޫލެއްކަމަށްީއެީއުޫޞލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީފޯރުކޮށްދިނުމުގެީއިންތިޒާްމތައްީހަމަޖެއްސު

ީގޭގައިީ ީރިޢާޔަތްކޮށް، ީާބވަތަށް ީމަސައްކަތުގެ ީކުރަންޖެހޭ ީމުވައްޒަފުން ީޯބޑުގެ ީކްލެމެންސ  ީޙާލަތުގައި ީއެ އެގޮތުން،

އަދި،ީއެީމަސައްކަތްތައްީކުރިއަށްީގެންދެވޭނެީގޮތްތައްީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީމަސައްކަތްކުރުމުގެީއިންތިޒާމްތައްީހަމަޖައްސައި،ީ

ކްލެމެންސ ީޯބޑަށްީލިޭބީއެންމެަހއިީލިޔެކިޔުންތައްީަބލައިގަނެ،ީއަދިީއެކިއެކިީފަރާތްތަކަށްީފޮނުވަންޖެހޭީލިޔެކިޔުންތައްީޖެމްސީްީ

މ ގެީއިތުރުން،ީކްލެމެންސ ީޯބޑުގެީ"ިއލްތިމާސްތައްީދިރާސާކޮށް،ީީޮފނުވުމަށްީނިންމާފައިވެއެވެ.ީމެއިލްީމެދުވެރިކޮށް-ނުވަތަީއ 

ވަނަީމާއްދާގެީދަށުން،ީއެީއިލްތިމާސްީހުށަހެޅިފައިވާީމައްސަލައ11ީީާގޮތެއްީނިންމުމުގައިީޢަަމލުކުރާެނީގޮތުގެީއުޞޫލު"ީގެީ

ީއިލްތިމާ ީހޯދައި، ީލިޔުންތަްއ ީމަޢުލޫމާތާއި ީސާފުކުރަންޖެހޭ ީއިދާރާތަކުން ީޖެމްސީްީގުޅުންހުރި ީރެކޯޑު ީފަރާތުގެ ީހުށަހެޅި ސް

ީއ  ީނުވަތަ ީމުވައްޒަފުންަންށީ-މެދުވެރިކޮށް ީޯބޑުގެ ީކްލެމެންސ  ީއިންތިޒާމްތައް ީސާފުކުރެވޭނެ ީމެދުވެރިކޮށް މެއިްލ

ީސުޕަވައިޒަރުީމަސައްކަތްކުރަންވާނެކަމަށްީކްލެމެންސ ީޯބޑުގެީއުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީއިދިނުމަށްހަމަޖައްސަ

ީފުލްގާރ19ީޯ-ވިޑްކޮ ީކޮމިޓ ތަކުގެ ީޯބޑުގެ ީކްލެމެންސ  ީަބންދުކޮށްފިނަމަ، ީއޮފ ސްތައް ީސަރުކާރުގެ ީގުޅިގެން ޓައިމްީ-އާ

ީތި ީގޭގައި ީޯބޑުގެީެބމެންަބރުންަނށް ީކްލެމެންސ  ީހަމަޖައްސަންވާނެކަމަށް ީއިންތިޒާމް ީކުރެވޭނެ ީމަސައްކަތް ީކޮމިޓ ތަކުގެ ގެްނ

މެންަބރުންީކޮމިޓ ތަކުގެީަބއްދަލުވުންތައްީކުރިއަްށީގެންީކްލެެމންސ ީޯބޑުގީެީެބއަދި،ީގޭގައިީތިއުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީ

ީ ީއެ ީއިލެކްޓްރޯނިކްީގެންގޮސް ީނިންމުންތަކުގައި ީއެ ީހަމަޖައްސާފައިވަނ  ީފޮނުވުމަްށ ީނިންމުންތައް ީނިންމާ ކޮމިޓ ތަކުން

މަށްފަހުީކުރެވޭީސްކޭންގެީކޮޕ ީކަމުގައިީއެީއުޞޫލުގައީިީސޮއިކުރުީމަށްފަހު،ީނުވަތަީއެީިނންމުންީޕްރިންޓްކޮށްީއޭގައިސޮއިކުރު

ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ީެއީ ީކަމަށް ީޭބއްވޭނެ ީމެދުެވރިކޮށް ީކޮންފަރެންސް ީއޯޑިއޯ ީނުަވތަ ީވ ޑިއޯ ީަބއްދަލުވުންތަްއ ީޯބޑުގެ ީކްލެމެންސ  ީއިތުރުން، މ ގެ

ީޯބޑަށްީހުށަހެޅިފައިވާީއިލްތިމާސްއަކާީގުޅިގެންީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްީީީ އުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީއަދި،ީކްލެމެންސ 



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ދޭީލަފާގައިީަބންޑާރަީނައިުބީސޮއިކުރެއްވުމަށްޓަކައިީފޮނުވާނ ީަބންޑާރަީނައިުބީއަންގަވާީގޮތެއްގެީމަތިންީކްލެމެންސ ީޯބޑުންީ

ީމެއިލްީމެދުވެރިކޮށްީކަމަށްވެސްީއެީއުޞޫލުގައިީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ީ-އ 

ީޕެރޯލްީބޯޑުީ

މެއިލްގެީޢަލ ގައި،ީެއީޯބޑުގެީިގނަީމަސައްކަތްތައްީމެދުކެނޑުމެްއނެތިީކުރިއަށްީގެްނދަވާކަންީ-ޕެރޯލްީޯބޑުންީފޮނުއްވާފައިވާީއީ 

ީފާހަގަވެފައިވެއެވެ.

ީވ ޑިއޯީ ީއިންތިޒާމް ީއިންޓަވިއުުކރުމުގެ ީޯބޑުން ީޕެރޯލް ީމ ުހްނނާ ީހަމަވާ ީޝަރުޠު ީޕެރޯލްއަށް ީތިިބ ީޖަުލތަކުގައި އެގޮތުން،

އ2020ީީާީއޭޕްރ ލ07ީީް.ީއެގޮތުން،ީަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެފައިވާީކަމަށްީޕެރޯލްީޯބޑުންީންފަރެންސްީމެދުވެރިކޮށްީހަމަޖައްސާކޮ

 .ށްފައިވެއެވެވާކަމުގައިީަބޔާންކޮފައިފަރާތަކާީއިންޓަވިުއކޮށް،ީއެީފަރާތްތަކާމެދުީޕެރޯލްީޯބޑުންީގޮތްީނިންމ13ީާހަމައަށްީ

ީހުށަހެޅުންތައްީ:ކޮމިޓ ގީެީ .5
 

19ީީ-ކޮވިޑް ީޙާލަތުގައި، ީކުއްލިނުރައްކަލުގެ ީޑ ޖުޕެންޑެމިކްގެ ީކޮމެޓ ގެ ީހިމެނޭީީއިޚްތިޞާޞްގެޝިއަރ  ތެރޭގައި

ީމުއިޚްތިޞާޞްކޮމެޓ ގީެީމީިީީީގުޅިގެންނާއި،މާކަންކަ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީތިރ ގައީިީއި،ީއަދިީއޭގެީތެރެއިނީްީއްސަސާތަކާއަގެ ޚާއްޞަކޮށް

ީމުށްފައިަބޔާންކޮ ީއްސަސާތަކުގެއައެވާ ީއަދާކުރެއްވުމުގައި ީމިީީމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ީދެއްވަންޖެހޭކަމަށް ީސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަ

 ތިރ ގައިީހުށަހަޅާފައިީއެވަނ އެވެ.ފެންނަީކަންކަންީީއަށްކޮމެޓ 

ީޢާއްމުީހުށަހެޅުންތައްީ:

ީ ީކޮމިީ:1ީހުށަހެޅުން ީމި ީމުީއިޚްތިޞާޞްގެޓ ގެ ީހިމެނޭ ީއަތެރޭގައި ީގޮތުގައި އްސަސާތަކުގީެީއަމުީކަނޑައަޅާފައިވާއްސަސާތަކުގެ

ޝަރުޢ ީދާއިރާއާގުޅޭީއެންމެހައިީކަންކަންީެބލުމަކ ީވެސްީމިީކޮމިޓ ގެީއިޚްތިޞާޞްގެީތެރޭގައިީހިމެޭނީ،ީީއިތުރަށް

ވަނަީނަންަބރުގަިއ11ީީީީ)ހ(ީގީެީވަނަީމާއްދާގ121ީީެއްީކަމަށްީރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ހުގެީގަވާއިދުގީެީމަސްއޫލިއްޔަތެ

ީީަބޔާންކޮށްފައިވ  ީގުޅޭގޮތުންނަމަވެސް، ީދާއިރާއާ ީުހށަހެޅުންތަކަްށީމިކޮީޝަރުޢ  ީހުށަހަޅާފައިމިވާ ޓ ން



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީޙިއްޞާކުރައްވައިީ ީކަންކަން ީޙިއްޞާކުރައްވަންޖެހޭ ީކޯޓުތަކާ ީޙާޞިލުކުރެއްވުމަށް ީއެކަންކަން ރިއާޢަތްކުރައްވައިގެން

ީ.ހުށަހަޅަމެވެީީކޮމިޓ ންީީމުވައްސަސާތަކުންކަމަށްީީމަސްއޫލިއްޔަތުީލިިބެގންވާއެކަމުގެީޤާނޫނ ީީީީމަސައްކަތްކުރައްވާނ 

ީ ީީޕެންޑެމިކްއ19ީާ-ކޮވިޑްީ:2ހުށަހެޅުން ީސަރުކާރުން ީނުރައްކަޞިގުޅިގެން ީކުއްލި ީޙާލަތުއްޙ  ީއަދިީީލުގެ އިޢުލާނުކުރައްވައި

ތެރޭގައިީހިމެނޭީީއިޚްތިޞާޞްގެޓ ގެީކޮމިީޝަރުޢ ީދާއިރާއާއިީސަރުކާރުީބަންދުކުރައްވާފައިމިވާީދަނޑިވަޅުގައިީ

ީހިންގެވުމަްށީއަމު އްސަސާތަކުގެީމަސައްކަތްީއެއްކޮށްީމެދުނުކެނޑިީހިނަގންޖެޭހނޭކަމާއި،ީއެގޮތުންީމަސައްކަތް

ީއިންތިޒާމުތައް ީީވާންވާހަމަޖައްސަވާ ީމުނ  ީަފނޑިޔާރުންނާއި، ީމަސްއޫލިއްޔަތުީއަކޯޓުތަކުގެ އްސަސާތަކުގެ

އްޙ ީީޞިމުވައްޒަފުންނާއި،ީއަދިީޚިދުމަތްީލިިބގަންނަީފަރާތްތަކުގީެީީީ،އަދާކުރެއްވުމަށްީމަތިކުރެވިފައިވާީފަރާތްތަކާއި

ީސަމާލުކަންދެވިގެން ީދަރަޖައަކަށް ީމަތ  ީކުރިއަރައްކާތެރިކަމަށް ީވާޗުައލްކޮށް ީއެީ، ީަފދައިން ީގެންދެވޭނެ ށް

ީހަމަޖެއްސެވުމަށްީނުވަތަ ީހަމަޖައްސަވާނަމައިންތިޒާމްތައް ީއިންތިޒާމްތައް ީގައިދުރުކުރުމުގެީީީީފިޒިކަލްކޮށް ީީއިޖުތިމާޢ 

އަދިީމިީއިންތިޒާމުތަކަކ ީޙާލަަތށްީއަންަނީިއންތިޒާްމތައްީހަމަޖެއްސެވުމަށްީހުށަހަޅަމެެވ.ީީީީއެއްގޮތަށްީީއުޞޫލުތަކާ

ީހުށަހަޅަމެވެ.ީވުމަށްކުރެވޭީއިންތިޒާމުތަކަކަށްޖައާީގުޅިގެންީދޭތެރެީދޭތެެރއިންީމުރާަބދަލުތަކާ

ޝަރުޢ ީދާއިރާގެީމަސައްކަތްތައްީމެދުނުކެނޑިީކުރިއަށްީގެންދިއުމާއިީޤާނޫނުގެީވެރިކަންީކަށަވަރުކުރުމާީގުޅޭގޮތުންީކޮމިޓ ނީްީ

ީހުށަހަޅާީހުށަހެޅުންތައްީ:

ީ 1ީހުށަހެޅުން ީީއާޕެންޑެމިކ19ީް-ކޮވިޑް: ީސަރުކާރުން ީނުރައްކަޞިގުޅިގެން ީކުއްލި ީޙާލަތުއްޙ  ީއަދިީއިީލުގެ ޢުލާނުކުރައްވައި

ީ ީވެސް ީދަނޑިވަޅުގައި ީމިވާ ީަބންދުކުރައްވާފައި ީޓްރައިިބސަރުކާރު ީއުކޯޓުތަކާއި އެއްކޮށްީީހިނުގންނަލްތަކުގެ

ީހުށަ ،ޓިނުހުއް ީފުރުމައްސަލަތައް ީވެސް ީމިހާރު ީޞަހެުޅމަށް ީމަްއސަލަތަކާއިލިިބދ ތު ީފަދައިްނ، ީއޮތް ީފައި

ީީކޮމެޓ ންީހުަށހަޅަމެވެ.ީމަށްށްީެގންދެވުއަކުރިީގޮތަށްމެދުނުކެނޑޭއެއްކޮށްީީއަޑުއެހުންތައްީޝަރ ޢަތުގެ

ީހިންގެވުމަށާއީިީީީކޯޓުތަކުގެީީ:2ހުށަހެޅުނީްީ ީޭބއްވެވުމަށީްީޝަރ ޢަތުގީެީމައްސަލަތައް ީފަދައިްނީށްަބޔާންކޮީީއިސްވެައޑުއެހުންތައް ފައިވާ

ީއިންތިޒާމުތަކެ ީހަމަޖައްސެވުމަށާޚާއްޞަ ީކޯޓުތަކުން ީއް ީއުއި ީޞޫމި ީލުން ކޯޓުތަުކްނީއިންތިޒާމުތައް

ީޝަރ ޢަތުގެީީނުގެއްލޭނޭގޮތަށްލުތައީްީޞޫޢަތެއްގެީމައިގަނޑުީހަމަތަކާއިީއުހަމަޖައްސަވާއިރު،ީއިންސާފުވެރިީޝަރ 

ީހަމަޖެއްސެވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.ީީއަޑުއެހުންތައްީކުރިއަށްީގެންދެވުމުގެީއިންތިޒާމްތައް



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީ

ީ ީީ:3ީހުށަހެޅުން ީމުއައްސަސާތަކުން ީދާއިރާގެ ީޝަރުޢ  ީއުކޯޓުތަކުންނާއި ީދޭތެރެއިންީޞޫމި ީދޭތެރެ ީއިންތިޒާމުތައް ލުތަކާއި

ީއާމުރާޖަ ީރިޙާކުރައްވައި، ީޢާޔަލަތަށް ީތްކުރައްވައި ީއިންތިޒާމްތަކަށް ީއުޞޫލުތަކާއި ީަބދަލުަތްއީއެ އެކަށ ގެންާވ

ީީހުަށހަޅަމެވެ.ީގެންނެވުމަށް

ީ ީީ:4ީހުށަހެޅުން ީޙާލަތުގައި ީޓްރައިިބއާންމު ީއުކޯޓުތަކާއި ީމައްސަލަތައް ީނަލުން ީއެއްފަހަރާ ީގިނަ ްށީކަދަދަޢަކުރިއަށްީގެންދަވާހާ

ފަސޭހަކަމާއެކުީމައްސަލަތައްީކުރިއަށްީގެންދެވުމަށްީމިީދަނޑިވަޅުގައިީގޮންޖެހުންތައްީހުރިކަންީމީިީއެީނުވަތަީ

ީ(ޓ ރިއޮްޕރައިއަވަހަށްީނިންމަންޖެހޭީ)ކޯޓުތަކުންނާއިީޓްރައިިބއުނަްލތަކުންީީވޭހިނދު،ފާހަގަކުރެީއަށްީވެސްކޮމެޓ 

މައްސަލަތަކާއިީީީއެީީގެންދެއްވައިއިސްކަމެއީްީއެންމެީފުރަތަމީަީއެީމައްސަލަތަކަށީްީީީ،މައްސަލަތައްީކަނޑައަޅުއްވައި

ީ ީގެންެދވުމަށާއި، ީކުރިއަށް ީ)އަޑުއެހުންތައް ީނިންމަންޖެޭހ ީއަވަހަށް ީއިސްކަމެއްދ ގެން ީ(ޓ އޮރިޕްރައިއެންމެ

ީކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ީ، މައްސަލަތައް ީނިންމެވުމަށް ީގޮތް ީބަންދާމެދު ީހުށަހެޅޭހައްޔަރުކުރެވިގެން ީކޯޓަށް

ީަބންދުީ ީމ ހުންގެ ީތިޭބ ީހައްޔަރުގައި ީނުލައި ީޙުކުމަކާ ީމ ހުީީގެމައްސަލަތަކާއި، ީއެފަދަ ީމައްސަލަތަކާއި، ންެގީމުއްދަތުގެ

ީ ީއަޑުއެހުންތަކާއި، ީމައްީޝަރ ޢަތުގެ ީެބހޭީޓެރަރިޒަމްގެ ީރައްކާތެރިކުރުމާ ީޙައްޤުތައް ީކުޑަކުދިންގެ ސަލަތަކާއި،

ީގެވެށިީ ީމައްސަލަތަކާއި، ީގޯނާކުރުމުގެ ީިޖންސ  ީކުޑަކުދިންނަށް ީމަްއސަލަތަކާއި، ީހުށަހެޅޭ ީދަުށން ީޤާނޫނުގެ

ީމައްސަލަތަ ީއަވަސްއަނިޔާއާގެ ީީކާއި، ީތެރޭގައި ީމުއްދަތެއްގެ ީވަކި ީމައްސަލަތަކާއި، ނިންމުމަްށީނިޔާގެ

ީމަްއސަލަތަ ީލާޒިމުކޮށްފައިވާ ީާޤޫނނަކުން ީނުވަތަ ީ ކާއި،ޤާނޫނުއަސާސ ން ީމައްސަލަތައްޢަކޯޓު ީމުރުގެ

ީީހިމެނެންވާނޭކަމަށްީުހށަހަޅަމެވެ.

ީީ:5ީހުށަހެޅުންީ ީނަންަބރު ީޤާނޫނު(ީގ2012/7ީީެޤާނޫނު ީރައްކާތެރިކުރުމުގެ ީ)ހ(ީގ33ީީެީ)ޢާންމުީޞިއްޙަތު ީމާއްދާގެ ވަނަ

ލުގެީކުއްިލީނުރައްކަދަށުންީޑިރެކްޓަރީޖެނެރަްލީއޮފްީޕަްބލިކްީހެލްްތީއިޢުލާންކުރައްވާަފއިވާީޢާންމުީޞިއްޙަތުގީެީ

ެއީނުވަތަީދާީދަނޑިވަޅެއްކަމަށްވުމާއި،ީގެންހަނިކުރެވިީޙައްޤުތައްއަސާސ ީރައްޔިތުްނގެީއޭގެީޒާތުގައިީީކ ޙާލަތަ

ީ ީޤާނޫނަޙާލަތުގައި ީސަންސެޓް ީހަނިކޮށްފިނަމަ،ީވިޔަސްކުން ީާޤނޫުނއަސާސ އާީޙައްޤުތައް ީސަަބުބން އީިީއޭގެ

ވަނަީމާއްދާއ3ީީާ)ޢާންމުީޞިއްޙަތުީރައްކާތެރިކުރުމުގެީޤާނޫނު(ީގ2012/7ީީެޤާނޫނުތަކާއިީޤާޫނނުީނަންަބރުީ

ީއާދޭތޯީޚިލާފަށް ީއުނިކަމެއް ީޙައްޤަކަށް ީމައްސަލަތަކާއި،ީއެއްވެސް ީމައްސަލަތަދުީެބލުމުގެ ީެބސްތޫރ  ީލުމުގެއް

ީ ީބޭނުމަށްޓަކައި ީހައިކޯޓުސުދިެވހިރާއްޖޭގެ ީކޯޓާއި ީމަސައްކަތްޕްރ މް ީީމެދުނުކެނޑިީތައްގެ ކުރިޔަށްީކޮންމެެހްނ

ީހުށަހަޅަމެވެ.ީގެންދެވުމަށް



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީ

ީ ީީ:6ީހުށަހެޅުން ީމިހާރު ީކޯޓުން ީކްރިމިނަލް ީހެއްދުމަށް ީކޮޕ  ީަބޔާނުގެ ީގުޅޭގޮތުން ީޞަފްޙާމައްސަލައަކާ ރުފިޔ5ީީާީ/-އަކަށް

ީކޮމި ީމި ީގެންދަވާަކން ީނަންގަވަމުން ީފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ، ީވެސް ީކުރިން ީޓ އަށް ީވިޔަފާރިކުރީާީޢާމިއ  ންމުކޮށް

ީއަ ީނަގައިދޭ ީފޮޓޯކޮޕ  ީފައިދާއާެއކު ީވިޔަފާރ ގެ ީތަންތަުނން ީޮބޑު ީގުނައެއް ީއެތައް ީވެސް ީށްވާތ ،ކަައގަގަށްވުެރ

ީދަށްވެފައިވާީޢާީގުޅިގެންީއާީޕެންޑަމިކ19ީް-ޑްކޮވި ީޮބޑަށް ީވަރަށް ީޙާލަތު ީމާލ  ީރައްޔިތުންގެ ންމު

ީަބޔާންތައްީދަނޑިވަޅެއް ީމައްސަލައިގެ ީކޯޓުތަކުން ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީރިޢާޔަތްކުރައްވައި ީއެކަމަށް ކަމަށްވެފައިވާތ 

ީފޮޓޯކޮޕ ީހެއްދުމުގައިީނަންގަވާީފ ތައްީޑިޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންީމުރާޖަޢާކުރައްވައި،

ީހެއްދެވުމަށް ީޢަދަުދތައްީީފޮޓޯކޮޕ  ީކުޑަކުރެއްވުމަށީްީީނުވަތީަީނުނެންގެވުަމށްީީޮބޑެތި ީައގު ީއެއްވެސްީއެ ީއެކަމަށް ނުވަތަ

ީުހށަހަޅަމެވެ.ީީދުީގޮތެއްީނިންމެވުމަށްމެއަގެއްީމިީދަނޑިވަޅުގައިީނުނެންގެވުމާ

ީހުށަހަޅީާީ ީކޮމިޓ ން ީގުޅޭގޮތުން ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ީޖުޑ ޝަލް ީއޮފް ީޑިޕާޓްމަންޓް ީކޮމިޝަނާއި ީސަރވިސް ޖުޑ ޝަލް

ީީ:ހުށަހެޅުންތައްީ

ީ ީޖުޑ ީ:1ީހުށަހެޅުން ީހިނގަމުންދާއިރު، ީކޯޓުތައް ީކޮމިޝަނާދިވެހިރާއްޖޭގެ ީސަރވިސް ީޝަލް ީއި ީއޮފް ޝަލީްީޖުޑ ޑިޕާޓްމަންޓް

ީގެންދަީގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ީއަދާކުރައްވަމުން ީއެކުއެކ ގައި ީމަސްއޫލިއްޔަތު ީޤާނޫނ  ކޮމިޓ އަްށީވަންޖެހޭކަމަްށ

ގެީމަސައްކަތްީޕާޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑ ޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިީޖުޑ ޝަލްީސަރވިސްީކޮމިޝަނާއި، ފެންނާތ 

މަތ ގަިއީީނުރައްކަލުގެީޙާލަތުގައިީވެސްީއެއްކޮށްީމެދުީނުކެނޑޭގޮތަށް،ީީކުއްލިޞިއްޙ ީގެީޕެންޑެމިކ19ީް-ކޮވިޑް

، އިށްީގެންދެވުމަށާއަކުރިީީމަސައްކަތްީހަމަޖައްސަވައިގެންީަބޔާންކުރެވިފައިވާީފަދައިންީޚާއްޞަީއިންތިޒާމުތަކެއް

ީކޮމިޝަނުންޖުީގޮތުންއެ ީސަރވިސް ީއިންތިޒާމުތަީޑ ޝަލް ޑ ޝަލްީފައިވުމުން،ީޖުހަމަޖައްސަވާީކެއްމިހާރުވެސް

ީކޮމިޝަނަށް ީީހުށަހެޅޭީސަރވިސް ީމަސައްކަތްތައްމައްސަލަތަކާއި ީމެދުނުކެނޑޭނޭެހްނީީތަޙްޤ ޤުތަކުގެ އެއްކޮށް

ީހުށަހަޅަމެެވ.ީކުރިއަށްީގެންދެވުމަށް

ީ ީގުޅޭގޮތުންީ:2ީހުށަހެޅުން ީގެންދިއުމާ ީކުރިއަށް ީމެދުނުކެނޑި ީމަސައްކަތްތައް ީދާއިރާގެ ީހުށަހަޅާފައިވާީީޝަރުޢ  ީކޮމެޓ ން މި

ީޖުޑ  ީކޮމިޝަނާހުށަހެޅުންތަކަށް ީސަރވިސް ީޝަލް ީއި ީއޮފް ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުޖުޑ ޑިޕާޓްމަންޓް ީންޝަލް

ީއެޢާޔަރި ީމިކަމުގަީތްކުރައްވައި، ީދައުރު ީޤާނޫނ  ީއޮީތަންތަުނގެ ީޙިއްޞާކުރައްވައިީއި ީކޯޓުތަކާ ީމިންވަރަކުން ީތް

ީމަގުީތަނަވަސްކޮށްދެއްވަމުްނީގެންދެވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.ކޯޓުަތކަށްީއެގޮތަށްީޢަމަލުކުރެއްވުމަށްީ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ

  21    ކޮމިޓ ޖުޑ ޝިައރ ީ 

ީ

ީޕްރޮސިކިއުޓަރީޖެނެރަލްގެީއޮފ ހާީގުޅޭގޮތުންީކޮމިޓ ންީހުށަހަޅާީހުށަހެޅުންތައްީ:

ީ ީޕްރޮސިކިީޕެންޑެމިކްއ19ީާ-ކޮވިޑްީ:1ހުށަހެޅުން ީމިހާރީުީއުީގުޅިގެން ީމަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ީއޮފ ހުން ީޖެނެރަލްގެ ޓަރ

ީކޯޓުތަކުަގއިީއްސަވާފައިވާހަމަޖަ ީފުޅާކުރައްވައި، ީއެއަށްވުރެ ީީމިންވަރު ީޖިނާޢ  ޝަރ ޢަތުެގީދައުވާކުރެއްވުމާއި،

ީ ީަބއިވެރިވުން ީމެދުނުކެނޑޭނޭގޮތަށް،އަޑުއެހުންތަކުގައި ީއިންތިޒާމްކޯީއެއްކޮށް ީކަނޑައަޅުއްވާ ީތަކާީޓުތަކުން

ީަބޔާންކޮ، ގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮތު ީށްމަތ ގައި ީފަދައިން ީފައިވާ ީއިންތިޒާމުތައް ޓަރީޖެނެރަލްގެީއުސިކިރޮޕްޚާއްޞަ

ީީއްވައިގެންީކުރިއަށްީގެންދެވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.އޮފ ހުގައިީޤާއިމުކުރަ

ީ ީީ:2ހުށަހެޅުން ީޕްރޮސިކިޖިނާޢ  ީެބއްލެވުމަކ  ީހިނގާގޮތް ީތެރޭގައިީއުތަޙްޤ ޤުތައް ީމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ީޖެނެރަލްގެ ޓަރ

ީ ީހިމެނޭކަމަކަށްވުމާއި،ީމި ީނުަބއްލަވައިފިނަަމީޞިއްޙ  ީއެކަން ީވިޔަސް ީޙާލަތުގައި ީނުރައްކަލުގެ ތަޙްޤ ޤުީކުއްލި

ީނުވާ ީދަީ،ފުރިހަމަ ީސާބިތުނުކުރެވިދާނޭޢުނުވަތަ ީފުރުީމައްސަލަތައްީީވާ ީއޮންާނތ ޞައިތުރުވުމުގެ ކުއްލިީީ،ތު

ީީއެީމަސްއޫލިއްޔަތުީފުރިހަމައަށްީއަދާކުރެއްވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.ނުރައްކަލުގެީޙާލަތުގައިީވެސްީ

ީ 19ީީ-ކޮވިޑްީ:3ހުށަހެޅުން ީޙާލަތުގައި ީޖަލުތައްޕެންޑެމިކްގެ ީތޮއްޖެހޭީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީއެކަމުގެީީއިތުރަށް ީވެއްޖެނަމަ ގޮތް

ީއޮވެދާނެތ ،ީ ީނުރައްކަލެއް ީކުރިން، ީހުށަހެޅުމުގެ ީމައްސަލަ ީމ ހުންީޝަރ ަޢތަށް ީހައްޔަރުކުރެވޭ ީދުވަސްވަރު މި

ީމައްސަލައެީ ީަބންދުކުަރންޖެހޭ ީކޮންމެެހން ީބަންދުކުރެވެނ  ީއްޖަލުގައި ީގައި ީަބންުދކުރަންޖެހޭނުވަތަ ީކޮންމެެހން

ީއްލެެބީއޮވެގެންތޯީޙާލަތެއް ީދެއްވައި، ީސަމާލުކަން ީއިތުރަށް ީޙާލަތަށ19ީީް-ކޮވިޑްވުމުގައި ޕެންޑެމިކްގެ

ލިއާކުރެއްވުމާއީިީޠާމުީގައިީަބޔާންކުރާީކަންކަންީވަނަީމާއްދާގެީ)ބ(223ީޤާނޫނުއަސާސ ގެީއަތްކުރައްވައިީޢާރި

ީީމުރާޖަޢާކުރެއްވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.

ީމައްސަލަތަކުގައީިީީީ:4ީހުށަހެޅުނީްީ ީޙުކުމްޖިނާޢ  ީއިއްވަވާ ީޙާލަތ19ީީު-ކޮވިޑްީީތައްނުވަތަީނިންމެވުންީީތައްކޯޓުތަކުން ގައީިީޕެންޑެމިކްގެ

ީއިސްތިއުނާފުކުރެވި، ީއަޑުއެހުންތަކުގައިީވިޔަސް ީއިސްތިއުނާފްގެ ީތަމްސ ުލީއުސިކިޕްރޮީއަދި ީޖެނެރަލް ޓަރ

ީހުށަހަޅަމެވެ.ީކުރެވެންވާނޭކަމަށް

ީީ:5ީހުށަހެޅުންީ ީހުށަހެޅުއްވުމުގައި، ީމައްސަލަތައް ީކޯޓުތަަކްށ ީއޮފ ހުން ީޖެނެރަލްގެ ީނިންަމންޖެހޭީޕްރޮސިކިއުޓަރ އަވަހަށް

(ީ ީކަނޑައަޅުއްވައިީ(ޓ ރިއޮޕްރައިމައްސަލަތައް ީއިސްކަމެއީްީީ،މައްސަލަތައް ީފުރަތަމަ ީއެންމެ ީމައްސަލަތަކަށް އެ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީ

ީ ީގެންދެވުމަށާިއ، ީކުރިއަށް ީިނންމަދެވިގެން ީ)އަވަހަށް ީކަނޑައެޅުއްވުމުގައިީ(ޓ ރިއޮޕްރައިީންޖެހޭ ، މައްސަލަތައް

ީކޯޓަށީްީ ީނިންމެވުމަށް ީގޮތް ީބަންދާމެދު ީއިސްތިއުނާފަށީްީހައްޔަރުކުރެވިގެން ީޙުކުމަކީާީނުވަތަ ީމައްސަލަތަކާިއ، ހުށަހެޅޭ

ީބަންދު ީމ ހުންގެ ީތިޭބ ީހައްޔަރުގައި ީޝަރ ީގެނުލައި ީމ ހުންގެ ީއެފަދަ ީމައްސަލަތަކާއި، ޢަތުެގީމުއްދަތުގެ

ީދަށުްނީ ީޤާނޫނުގެ ީރައްކާތެރިކުރުމާެބހޭ ީޙައްޤުތައް ީމައްސަލަތަކާއި،ީކުޑަކުދިންގެ އަޑުއެހުންތަކާއި،ީޓެރަރިޒަމްގެ

ީމައްސަލަތަކާއި،ީ ީގެވެށިއަނިޔާއާގެ ީމައްސަލަތަކާއި، ީގޯނާކުރުމުގެ ީޖިންސ  ީކުޑަކުދިންނަށް ީމައްސަލަތަކާއި، ހުށަހެޅޭ

ީވަ ީމައްސަލަތަކާއި، ީޤާނޫނަުކްނީއަވަސްނިޔާގެ ީނުވަަތ ީޤާނޫނުއަސާސ ން ީނިްނމުމަށް ީތެރޭގައި ީމުއްދަތެއްގެ ކި

ީކޯޓުީއަމުރުގެީމައްސަލަތައްީހިމެނެންވާނޭކަމަށްީުހށަހަޅަމެވެ.ީ ކާއި،ލާޒިމުކޮށްފައިވާީމައްސަލަތަ

ީ ީޖިީ:6ހުށަހެޅުން ީނާޢ  ީމުއްދަުތތައްވާޢުދަމައްސަލަތަކުގައި ީމައްސަލަތަީތަުކންޤާނޫނުީކުރުމުގެ ީއެީކަނޑައެޅިފައިވާ ކުގައި

ީދަޢުވާ ީއެއްގޮތަށް ީކޮވިީމުއްދަތުތަކާ ީފާހަގަކުރާހިނުދ، ީކޮމެޓ ން ީމި ީޭބނުްނތެރިކަން 19ީ-ޑްއުފުއްލެވުމުގެ

ީއިޢުލާނުޮކށްފައިވާޕެންޑެމިކް ީގުޅިގެން ީޙާލަތާނުރައްކަލުީކުްއލިީތަށްޞިއްޙަޢާންުމީީއާ ފުރިހަމަީީ،ގުޅިގެންީގެ

މަކ ީވެސީްީކުރިމަތިވުީީއުފުއްލެވުމަށްީޮބޑެތިީހުރަސްތައްީީދަޢުވާއެީމުއްދަތުތަކާީއެއްގޮތަށީްީކުރެވިގެން،ީީީީތަޙްޤ ޤެއް

ީކަމަކަށްވާތ އާއި، ީފުރުީއެކަށ ގެންވާ ީއުފުއްލެވުމުގެ ީދަޢުވާ ީސަަބުބން ީގެއްލިގެންީޞައެހެންވުމުގެ ީއެއްކޮށް ތު

ީހިނގައިދާ ީޮބޑެތި ީމައްސަލަތަކުގައި،ނެތ ،ީއެގޮތަށް ީކަނޑައެޅޭ ީމައްސަލަތައްކަމަށް ީކުރިމަތިވާ މިީީހުރަސްތައް

ޓަރީޖެނެރަލަށްީއުޕްރޮސިކިީީޢަމަލުކުރެވޭީގޮތަށްީއިތުރުީމުއްދަތެއްގައިީއެކަނީިީނުރައްކަލުގެީޙާލަތުީީކުއްލިޞިއްޙ ީީ

ނުވަތަީސަންސެޓްީޤާނޫނެއްީީއުމަށްއިސްލާޙެއްީގެނަޚާއްޞަީގޮތަށްީރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ހުންީޤާނޫނަށްީލިިބދެވޭ

ީީރުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.ފާސްކު

ީވަޒ ފާއާބެހޭީޓްރައިބިއުނަލްއާީގުޅޭގޮތުންީކޮމިޓ ންީހުށަހަޅާީހުށަހެޅުންީ:

ީ ީއިޤްތިީޕެންޑެމިކްއ19ީާ-ކޮވިޑްީ:1ީހުށަހެޅުން ީކުރިމަތިވެފައިވާ ީމައްޞާގުޅިގެން ީނުވަަތީސަދ  ީގުޅުވައިގެން،ީޤާނޫނާއި ލަތަކާ

ވަކިޮކށް،ީނުަވތަީޒ ފާއިންީވަަބއެއްީަތންތަނުގައިީވަޒ ފާއަާދކުރާީފަރާތްތައްީީޚިލާަފށްީވަޒ ފާގެީއެއްަބސްވުންތަކާ

ީމުަވއްޒަފުންނަްށީީމިހާރު ީއެގޮަތށް ީއަންގައި ީެބލުމަށް ީޗުއްޓ ކަމަށް ީއަހަރ  ީވ ްއލުމަކ  ީވ އްލާ ވަޒ ފާއިން

ީޚާއްޞަކޮށްީމަޖުޫބރުކު ީދަނޑިވަޅުގައި ީމި ީއަދި ީފެންމަތިވެފައިވުމާއި، ީޝަކުވާ ީމައްސަލަތަކުގެ ރުވަމުންދާ

ީފަރާތްތަ ީވަޒ ފާއަދާކުރާ ީޙައްޤު ީވ ހިނދު،ީމައްސަލަތައްީގެއްލިދިއުމުގެކުގެ ީއެކަށ ގެންވާކަމަކަށް ީއިތުރުވުމަކ 



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީޓްރައިިބ ީއުވަޒ ފާއާެބހޭ ީމައްސަލަތައް ީފުރުނަަލށް ީނަމަވެސް،ީޞަހުށަހެޅުމުގެ ީއޮްތ ީފަހިކޮށްދެއްވާފައި ތު

ީ ީެބއްލެުވްނ ީމައްސަލަތައް ީާފހަގަކުރެވޭތ ، ީނުދާކަން ީކުިރއަށް ީެބއްލެވުން އެއްކޮށްީމައްސަލަތައް

ީ ީަބޔާންކޮށްފަިއވާމެދުނުކެނޑޭނޭގޮތަްށ، ީއިސްވެ ީރިޕޯޓުގައި ީއިންިތޒާމުތަކެއްީީފަދައިންީމި ޚާއްޞަ

ީީީީީީމައްސަލަތައްީަބއްލަވަމުންީގެންދެވުމަށްީުހަށހަޅަމެވެ.ން،ީޤާއިމުކުރައްވައިގެ

ީކްލެމެންސ ީބޯޑާއިީޕެރޯލްީބޯޑާީގުޅޭގޮތުންީކޮމިޓ ންީހުށަހަޅާީހުށަހެޅުންީ:

ީ ީޙާލ19ީަ-ކޮވިޑްީ:1ީހުށަހެޅުން ީނުރައްކަލުގެ ީކުއްލި ީވެސްޕެންޑެމިކްގެ ީީތުގައި ީޯބޑުގެ ީޕެރޯލް ީޯބޑާއި މަސައްކަތީްީކްލެމެންސ 

ޤާނޫުނީއަސާސ ނީްީީދަށުންީމަސައްަކތްކުރިއަށްީގެންދެވުމަށާއި،ީީތަކެއްގެމެދުނުކެނޑޭނޭގޮތަށްީޚާއްޞަީިއންތިޒާމު

ީެބލެންވާެނީ ީމެދުނުކެނޑި ީމައްސަލަތަކަކ  ީާބަވތުގެ ީ)ިލބަޓ (ީގެއްލޭ ީިމނިވަންކަން ީމ ހުންގެ ކަށަވަރުކޮށްދ ފައިވާ

ީވ ހިނދު، ީޙާލަތ19ީީު-ކޮވިޑްީއަދިީމައްސަލަތަކެއްކަމުގައި ީނުރައްކަލުގެ ީވަގުތެއްގައިީޕެންޑެމިކްގެީކުއްލި އޮތް

،ީއެކަމުގެީސަަބުބންީއެކަމުގެީނުރައްކާީޮބޑުވެީވާސިލުވެއްޖެނަމަީޖަލަށްީއެީވައިރަސްީއަދިީޖަލުތައްީތޮއްޖެހި،ީ

ީމައްސަލަތަީީދެން ީއިތުރު ީވެސީްީދިމާވާ ީކުޑަކުރުމުގީެީޤަޫބލުުކރެވޭހިނދު،ީީޮބޑެވެގެންދާނޭކަމަށީްީއް ީތޮއްޖެުހން ޖަލުތައް

ީކްލެމެންސ  ީފަރާތްތަީއާއިގޮތުން ީޙައްޤުވާ ީުކރިޕެރޯލް ީދެނެަގތުން ީރަނގަުޅކުރައްވައި،ީއައް ީހަރުދަނާކޮށް ށްވުރެ

ީަމއްސަލަތަކުގެީ ީހުރި ީނިޒާމުގައި ީޢަދުލުގެ ީވެސް ީފަރާތްތައް ީތިެބންނުޖެހޭ ީޒަމާްނތަކަކަށް ީގިނަ ީބަންދުގަިއ ީޖަލު އަދި

ވުމުގެީސަަބުބންީބަންދުގަިއީޤާއިމުީނުކުރެވިީއެންމެީފުރިހަމައަށްީއިންސާފުއެީފަރާތްތަކުގެީމައްޗަށްީސަަބުބންީ

ީ ީޙަޤ ަޤތެއްކަމަށްވާއިރު،ޤަޫބލުކުރަންހޭދަކުރަންޖެހިފައިވާކަމ ވެސް ީވެްސީީޖެހޭ ީކަންކަަމށް އެފަދަ

ފަރާތްތަކުގެީމައްސަލަތައްީލަސްނުކުރައްވައިީނިންމަވައިީކްލެމެންސ ީނުވަތަީޕެރޯލްީޙައްޤުވީާީީީރިއާޢަތްކުރައްވައި،

ީއްދެވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.ީތުީހަމަޖެހޭޭނީގޮތްީހެޞައެީފަރާތްތަކަށްީކްލެމެންސ ީނުަވތަީޕެރޯލްގެީފުރު

ީދިވެހިރާއްޖޭގެީބާީކައުންސިލާީގުޅޭގޮތުންީކޮމިޓ ންީހުށަހަޅާީހުށަހެޅުންތައްީ:

ވުމަށްީމައްސަލަތަކާއިީއަޑުއެހުންތައްީޭބއްވެީންޕެންޑެމިކްގެީކުއްލިީނުރައްކަލުގެީޙާލަތުގައިީކޯޓުތަކ19ީު-ކޮވިޑްީ:1ހުށަހެޅުންީ

ީތްހާީފަސޭހަނޫންީއިންތިޒާމަކަށްވުމ ީއެކަށ ގެންވާީގޮތަކ ީޢާންމުީޙާލަތުގައިީއެކަންީހިނގާގޮީީއިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ

ީިހންގުމުގައިީީކަމަކަށްވ ހިނދު، ީޝަރ ޢަތް ީނުވަތަ ީމައްސަލަ ީތަމްސ ލުކުރާ ީވަކ ލެއް ީއެ ީވަކ ލަުކވެސް ކޮންމެ



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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ީ

ީއެއްާބރުލު ީފޯރުކޮށްދިނުކޯޓަށް ީއެހ ތެރިކަން ީހިފަހަމާއި ީވަކ ލުން ީސުމުގައި ީމިންގަނޑުީއްޓަންޖެހޭ ލޫކ 

ީަވކ ލުންނަށްީއްޓެވުމަށްހެހިފެ ީީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީާބީކައުންސިލުން ީއެކަމަށް ީާބރުއެޅުއްވުމަށްއިްލތިމާސްކުރައްވައި

ީހުށަހަޅަމެވެ.

ސަަބުބްނީީތަކުގެއްސަސާތަކުންީހަމަޖައްސަވާީއިންތިޒާމުއަހަމަީއެފަދައިންީކޯޓުތަކުންނާއިީދައުލަތުގެީއެހެންީމުީ:2ީހުށަހެޅުންީ

ީ ީކުރިމަތިވާ ީވަކ ލުންނަށް ީޙައްލުއުނދަޫގތަކާއި ީއެކަމަށް ީފާހަގަކުަރއްވައި ހޯއްދަވައިދެއްވުމަްށީީގޮންޖެހުންތައް

ީާބރުއެޅުއްވުމަށްީހުށަހަޅަމެވެ.

ީ ީީ:3ހުށަހެޅުން ީވަކ ލުންގެ ީދަނޑިވަޅުގައި ީޞިމި ީއިރުޝާދުދެއްވައި، ީރައްކާތެރިކަމަށް ީޚިދުމަތްީވަކ ލުންއްޙ  ީޤާނޫނ 

ީ ީމަސައްކަތްކުރުމުގައި ީޞިީއެމ ހުންގެފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ީކަށަވަރުވާގޮތަްށ ީރައްކާތެރިކަން ދައުލަތުެގީއްޙ 

ީީހުށަހަޅަމެވެ.ީގެްނދެވުމަށްހިފައިވޭތޯީަބއްލަވަުމންީއިންތިޒާމުތައްީހަމަޖެމުއައްސަސާތަކުގެީ

ީީ:ކުގެީއަމާޒުީކޮމިޓ ގެީހުށަހެޅުންތަީ .6
 

ކުރިމަތިލުމުގައިީމުޅިީީީށްީނުރައްކަލުގެީޙާލަތަީީކުއްލިޞިއްޙ ީީޕެންޑެމިކްގ19ީީީެީ-މިީކޮމެޓ ގެީހުަށހެޅުންތަކުގެީއަާމޒަކ ީކޮވިޑް

ކާއިީނަލްތައުމަސައްކަތްކުރެވޭނޭީގޮތްވުމާއި،ީމިގޮތުންީކޯޓުތަކާއިީޓްރައިިބއްސަސާތަކެއްީއެކުގައީިީއައިީއެންމެހައިީމުދައުލަތާ

ީދާއިރާ ީމުޝަރުޢ  ީއެންމެހައި ީހިމެނޭ ީމިއްސަސާތަކެއްއަގައި ީމަސައްކަތްތައް ީނުހުއްޓިީީގައިލަތުޙާީގެ އެއްކޮށް

ީގޮތްވުމާއި،ީީ ީޙައްޤުތަކުމަސައްކަތްކުރާއިރީުީީީއެގޮތުންމަސައްކަތްކުރެވޭނޭ ީމައިންސާނ  ީނެތިނުދާޭނހެްނީގެ ީމަްބދައުތައް އިގަނޑު

ހިނގާކަންީކަށަވަރުކުރުމާއި،ީއިްނސާފަށްީވާސިލުވުމުގެީީީ(rule of law)ީީާޤނޫުނގެީވެރިކަންއެކަންކަންީނެގެހެއްޓުމާއި،ީީ

ޮބޑެތިީކުރިމަތިވާނީޭީދެނީްީކަށަވަރުކުރުމާއި،ީދިގުީމައްދަތަަކށްީމިީނިޒާމުީހުއްޓިއްޖެނަމީަީ(access to justiceީީ)ޙައްޤީުީ

ީކުޑަކުރުމެވެ.ީގޮތްވުންގެއްލުންތަކާއިީގޮންޖެހުްނތައްީކުޑަކުރުމާއި،ީމައްސަލަތައްީނުެބލިީޮތއްޖެހޭ

ީ

 



ީމުއައްސަސާތަކުގެީީީޕެންޑެމިކްއ19ީީާީ-ކޮވިޑްީ ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީއިޚްތިޞާޞްގެ ީކޮމިޓ ގެ ީސަބަބުން ީފިޔަވަޅުތަކުގެ ީއަޅުއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ގުޅިގެން
 ދިރާސާކޮށްީނިންމިީގޮތުގެީރިޕޯޓްީމަސައްކަތްތަރްީމެދުކެނޑުމެއްނެތިީކުރިއަށްދާކަންީކަށަވަރުކުރުމުގެީމައްސަލަީ
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 ކޮމިޓ ގެީނިންމުންީ .7

ފިޔަވަޅުތަކުގެީސަަބުބްނީޢާއިލާތަކާއިީވިޔަފާރިތަކުގެީއާމްދަނ އަށްީއަންނަީނުރަނގަުޅީރޯގާީފެތުރުނަީނުދިނުމަށްީއަޅ19ީީީާީ-ކޮވިޑް

ަބދަލުތަކުްނީއަރައިގަތުމަށްީސަުރކާރުންީހިންގުމަށްީނިންމާފައިވާީްޕރޮގްރާމްީތަންފ ޒުކުރުމަށްީރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ުހންީދެކޭގޮްތީ

ީ ީގަވާއިދުގެ ީަމޖިލ ހުގެ ީރައްޔިތުންގެ ީޕާޓ ގ179ީީެީކަނޑައެޅުމަށް، ީޑިމޮކްރެޓިކް ީޯމލްޑިވްސް ީދަށުން ީގެ ީ)ހ( ީމާއްދާގެ ވަަނ

ީޕާލިމަންޓަރ ީގްރޫޕްގެީލ ޑަރުީރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ހަށްީުހށަހަޅުއްވާަފއިވާީމައްސަލަީމަޖިލ ހުންީަބލައިަގނެ،ީކަމާގުޅޭީކޮމިޓ ތަކަށްީ

ީކޮމިޓ  ީމި ީހިމެނޭ ީމައްސަލައިގައި ީއެ ީގުޅިގެން، ީފޮނުއްވުމާ ީމައްސަލަ ީކޮމިޓ ްނީއެ ީކަންކަން ީހިމެނޭ ީތެރޭގައި ީދާއިރާގެ ގެ

ީދިރާސާކޮށް ީއަދި، ީހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. ީރިޕޯޓުގައި ީމި ީހުށަހެޅުންތަކެއް ީކޮމިޓ ން ީމައްޗަށް ީކަންކަމުގެ ީފާހަގަކުރެވުނު ،19ީ
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