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 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

ރައްޔިތުންގެ ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19، ބޭއްވިގައި  2019 ޖޫން 11 އުފައްދާފައިވަނީމި ކޮމިޓީ 

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި، މި ކޮމިޓީގެ މަްސއޫލިއްޔަތަކީ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  123މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާާސކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފެމިލީ ، ޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއިޖެން

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި ިމޫނންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް، ޖެްނޑަރ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ 

ކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ތް ބެލުމާއި، ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޢަްއޔަންއިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮ

 މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. 

 

 ގެ ނައިބު މިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
  

 ޖީހާން މަޙްމޫދު 
 ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 
 

 

 ން ޒިޔާދު އި ޙުސަ 
 ދާއިރާ  ވައިކަރަދޫ

 

 ންބަރުން ކޮމިޓީގެ މެ 
 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 
 ދާއިރާ މާފަންނު އުތުރު

  

 މުޙައްމަދު ރާޢީ 
 ދާއިރާ މަކުނުދޫ

 

 ޔޫނުސް ޢަލީ 
 ދާއިރާ ހޮޅުދޫ

 
 މުޙައްމަދު ނާޒިމް 

 ދާއިރާ ދަނގެތި

 

 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 
 ދާއިރާ  ނިލަންދޫ

 

 ސަނީފް هللا ޢަބްދު 
 ދާއިރާ  ތިނަދޫ ދެކުނު

 

 މުޙައްމަދު މުމްތާޒް 
 ދާއިރާދެކުނު  ފުވައްމުލަކު

 
 ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ދާއިރާ  އައްޑޫ މީދޫ

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ފިހުރިސްތު 
 4ޞަފްޙާ  ..............................................................................................ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް 

 10ޞަފްޙާ  ...........................................................................................................ތަޢާރަފް  .1

 10ޞަފްޙާ  ...................................................................ގޮތް އަކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދި .2

 22ޞަފްޙާ  ..................................................................... ކޮމިޓީން ެދކޭގޮތްކޮމިޓީގެ ހޯދުންތަކާއި  .3

އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތުގައި މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދާގޮތާއި، ޒިންމާތަކާއި 19-ކޮވިޑް 3.1

 22ޞަފްޙާ       ........................................................... މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާ ގޮތް

 27ޞަފްޙާ  ................................. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 3.2

 ގެ ޙާަލތާ ގުޅިގެން އަންހެނުންަނށް 19-ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީ ގެއްލިފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކޮވިޑް 3.3

 30ޞަފްޙާ  ....................................................................................... ހުރި ގޮންޖެހުންތައް

 34ޞަފްޙާ  .............................................................. ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެންެޖހޭ ރައްކާތެރިކަން 3.4

 35ޞަފްޙާ  ......................... ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ިތޭބ ކުޑަކުދިންނާއި އެހެނިހެން ފަާރތްތައް 3.5

 36ޞަފްޙާ  ...................... ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ނުަރއްކާތައް 3.6

 37ޞަފްޙާ  ........ މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޭދންޖެހޭ އަޅާލުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތައްޢު 3.7

 38ޞަފްޙާ  .......... ފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައްތްތެރިންނާއި، ިއންސާނީ ވަގުބިދޭސީ މަސައްކަ 3.8

 40ޞަފްޙާ  .................................................................... އެސެސްމަންޓްސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް   3.9

 40ޞަފްޙާ  .......................................... ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން  3.10

 42ޞަފްޙާ  ......................... ޙައްޤުތައް އެންމެކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ  3.11

 44ޞަފްޙާ  .............................................................................................. ބޯހިޔާވަހިކަން  3.12

 46ޞަފްޙާ  ......................................................................... ޖަލު ބަންދުގައި ތިބި ފަރާްތތައް   3.13

 47ޞަފްޙާ  ބަޖެޓު ........................................................................................................  3.14

 48ޞަފްޙާ  ..................................................................................................... ނިންމުން  .4
 

  1-ޖަދުވަލު  ....................................................................... ޒިރީ ހާންތަކުގެ ގެ ބައްދަލުވުކޮމިޓީ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް 
 

 ލްއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެގެ ކޮންމެ އެލަރޓް ލެވ19ެ-ވިޑްއްސަސާއަކުންވެސް ކޮހުރިހާ މުއަ :1ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

)ނޯޓް: މިމޭރުމުން ޖުވެނައިލް ؛ ންމުކުރުންއެކުލަވާލާ ޢާ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރާނެއްއަދި މަސްއޫލި

 (27ޞަފްޙާ ) ން ފާހަގަކުރެއެވެ.(އެކުލަވާލާފައިވާ މޮޑެލް ކޮމިޓީޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން 

ގައިދުރުކަމުގެ ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް ދަަމހައްޓަމުންވެސް ރައްޔިތުންނާއި ގާތް، ޚަރަދުކުޑަ، ޑިޖިޓަްލ  :2ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ާއ 19-ކޮވިޑް، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީަލތްތަކަްށ ބަޯރސާވާ، ލާމަރުކަޒީ އިޖްތިމާޢީ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. މިގޮތުން

 އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި މިހާރު އެކުލަވާލާފަިއވާ ރަށުފެންވަރުގެ އޭޖެންީސ ގުޅިގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ

ފެމިލީ  ،ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމިޓީތަކުގައި

ން ޢާއިލާތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންާވ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ލަފާގެމަތިން މި ޔުނިޓްގެ ޒަރިއްޔާއި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން. ހަމަ  އްލުކޮށްދެވޭނެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ގަވާއިދުން ަބލައި، ލަސްނުވެ މައްސަލަތައް ޙަ 

ޚާއްސަކޮށް، ރެފަރަލް ނިޒާމެއްގެ  ނަންބަރެއް މިމޭރުމުން މިފަދަ ކޮންމެ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓަކަށް ގުޅޭނެ

ދަށުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރާ ކޯލް ސެންޓަރާ ގުޅުވާލުން. މިގޮތުން ޤާއިމްކުރެވޭ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް 

ރަށްރަށުގައި ޔުނިޓްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ބައިވެރިކުރުން އަދި އެފަދަ ކޮމިޓީތައް ނެތް 

 (27ޞަފްޙާ ) ސްކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މަަދނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްޞީލުކުރުްނ؛ 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް  ،އޮފް ޖެންޑަރނިސްޓްރީ މި :3ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ކުރަމުންދާ ކޯލް ސެންޓަރަކީ ރެފަރަލް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ލާމަރުކަޒީކޮށް ރަށްރަށުގެ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް 

ޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތަކާ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން ސެންޓަރުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް 

 (29ޞަފްޙާ ) ؛ގުޅުވާލާފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން

ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަނިޔާއަްށ ހުށަހެޅޭ އަންހެނުންނާިއ މި ޙާލަތުގައި  :4ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ދުވަސްވީމީހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ިމހާރު ުމރުން ޢު، ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންަނ ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންނާއި

 (29ޞަފްޙާ ) ؛ޅޭގޮތުން އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުންޙާލަތާ ގު، ކޮށްތަކާއި ރެފަރަލް ނިޒާމް މުޠާލިޢާއިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 5 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ބެލެނިވެރިކަމާ ޙަވާލުވާނޭ އަށް ފައްސިވެ ވަގުތީގޮތުން 19-ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ކޮވިޑްބެލެނިވެރިޔާ  :5ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އި އިންތިޒާމްތަްއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހންނަ ފަާރތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަްނ ދޭނެ ުއސޫލުތަކާ، ފަރާތެއް ނެތް ކުޑަކުދިްނނާއި

 (30ޞަފްޙާ ) ؛ހަމަޖެއްސުން

ގެ މައިންބަފައިން ނުވަަތ ފައްސިވެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ޭބތިއްބޭ ކުިދން  އަށް 19-ކޮވިޑް :6ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ބެލެނިވެރިންގެ ޙާލު ދެރަވެ އެުކދިންނަށް އަޅާނުލެޭވފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިަފދަ ސެންޓަރުތަކުން އެފަަދ 

ޞަފްޙާ ) ން؛ވެ، އިންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ުއސޫލުތައް އެކުލަވާލާ، މިފަދަ ޙާލަތުތަކަށް ތައްޔާރު

30) 

އި އިންތިޒާމްތައް ފައްސިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އުސޫލާއަށް  19-ކޮވިޑް :7ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 (30ޞަފްޙާ ) ހަމަޖެއްސުން؛

އިންޓަރެނޓްގެ ޚިދުމަތާއި ޑިޖިޓަްލ ޙާލަތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މިފަދަ  :8ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ޚަރަދުކޮޑަގޮތެއްގައި ، ކަނެކްޓިވިޓީއަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމް ޚިދުމަތެއްކަމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ފަސޭަހކަމާއި

ޓުގެ ޚިދުމަތެކޭ ފެނާއި ކަރަން، މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަރނެޓަކީ، ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުން. އަދި

 (30ޞަފްޙާ ) ؛ސީ ޚިދުމަތެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުންއެއްގޮތަށް އަސާ

ކުރާ އަނިޔާއާއި ގެެވށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ުހށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކުޑަކުދިންނަށް  :9ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް މިހާރަްށވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން އަލަށް ހަމަޖެޭހ ޚާއްސަ އިންތިޒާމްތަކުގެ ، އިންތިޒާމްތަކާއި

 (30ޞަފްޙާ ) ؛ރުވުމަށް މަސައްކަތްަތއް ރޭވުންހޭލުންތެރިކު

ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ  ދަނީއާއި ވަޒިފާ އަދި އާމްދަނީމި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އާމް :10ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ން. މިގޮުތްނ ގެންދިއުށްކުރިއަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވާ ޚާއްސަ އަންހެނުން ެދނެގަތުމަށް  ހިެމނޭތެރޭގައި ފަރާތްތަކަގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ޔަމަސައްކަތާއި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދި  ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ އަމިއްލަ

ިލބެމުންދާ އަްނހެނުން ެދނެގަނެ ިމފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުންޭދ ގެއްުލން ، ބިވިޔަފާިރތަކަށް ގެއްލުން ލި، އާމްދަނީ ލިުބން ހުއްޓި

ސްޓިމިއުލަސް އަދި ރިލީފް ޕެކޭޖްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަުރކުރުން. އަދި ސަރުކަރުންދޭ ސްޓިމިއުލަސް އަދި ރިލީފް 

 (33ޞަފްޙާ ) ؛ކަނޑައެޅުންޕެކޭޖްތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާީނ ކޮން ތާރީޚަކުން ފެށިގެންކަން ސާފުކޮށް 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ޔިތުންގެ މެދުގައި އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތުވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ގެއްލުންތަކުގެ ސަަބުބން ރައ19ް-ކޮވިޑް :11ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އިލާތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް ޢާ ފަީޤރުކަމުގެ ޙާލަތަށް ވެއްޓިދާނެ ، އިޤްސާދީ އަދި އިޖްތިމާއި ފަރަޤު ކުޑަކޮށް ފުޅާވެގެންދާނެ

  (33ޞަފްޙާ ) ؛ސާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ފެށުންތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާ އެއް ''ޔުނިވަރސަލް ބޭސިކް އިންކަމް

 ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެ، އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓް ތަޢާރަްފކޮށް :12ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 (33ޞަފްޙާ )؛ ބެނެފިޓް ިދނުން

މުރުން ދުވަްސވީ މައިންބަފައިން ހުރިާހ ޢު، ވާލުވެފައިވާ ކުދިންނާއިބެލެނިވެރިކަްނ ޙަ، ދަރިންނާއި :13ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ޒިންމާތަކާިއ  ރޭގެބުރަވުން އެކށީެގންވީިހނދު ގޭތެއިތުރަށް ޙާލަތުގައި އަންހެނުްނނަށް  ވަގުތެއްގައި ބަލަހައްަޓންޖެހިފައިާވ މި

ގޮތެއްގައި ޢާއިލާތަކުްނ  ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަަމހަމަބަރުންއިލާގެ ެމންވާ ޢާއަށް ފައްސ19ި-ެޖހޭ އަދި ކޮވިޑްބަލަހައްޓަން

  (33ޞަފްޙާ ) ؛ހޭުލންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް، އަޅާވުމަށް ބާރުބައިވެރި

ބޭނުންތަކުގެ  ލަތްތަކާއި އާލާތްތަކަކީ އަސާސީއަދި އަސާސީ ވަޞީ، ޚާއްސަ ސިއްޙީ އަންހެނުންނަށް :14ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (33ޞަފްޙާ ) ؛ތައް ލިބޭނޭ ގޮތް ކަށަވަރުކުރުންމެދުނުކެނޑި މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކާއި އާލާތް ،ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި

މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ، ކަށަވަރުކޮށްދީ ުއނގެނުމުގެ ޙައްޤުހުރިހާ ކުދިންނަށް މެދުެކނޑުމެއްނެތި  :15ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (35ޞަފްޙާ )؛ ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަޢުީލމު ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދިއުންވަޞީ'ޓެލިކިލާސް'ގެ ނިޒާމާއި ޑިޖިޓަލް 

 ދަރިވަރުންނާއި  ،ދުން ބަލާނޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިވާއިދަރިވަރުންގެ ާޙލު ގަޓީޗަރުން މެދުވެރިކޮށް  :16ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

މެދުުނކެނޑި ޤާއިމްކޮށް އޮންނާޭނ  ގުޅުން ފޯރަމްތައް ާޤއިމްކޮށް ކުދިންނާކުރާނެ އޮންލައިން މުދައްރިސުން އެކުގައި މަޝްވަރާ 

ޢުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ދެރަ ޙާލަތުގައި މަޒަރިއްޔާއިން މުޖުތަ ރޮގްރާމްތަކުގެ އަދި މިފަދަ ޕް ން.ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއު

  (35ޞަފްޙާ ) ؛ކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެްނދިއުންނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅެމުންދާ ކުދިން ދެނެގަނެ އެހީތެރި، ކުދިންނާއި ދިރިއުޅޭ

އެކު ދައުލަތުގެ ންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ގެނައުމާއިވާ ގޮތަށް ގެމަސައްކުރަންޖެހިފަ ،މި ޙާލަތުގައި :17ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ޞަފްޙާ ) ؛ންބަލާ ޮމނިޓަރކުރަުމން ގެންދިއުއިދުން ގަވާބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ޙާލަތު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން 

36)  

ކޮށް ދިގު މުއްދަތައް ބޭހާއި ވަކިން ޚާއްޞަ އްޞަނަ ފަރާތްތަަކށް ޭބނުންވާ ޚާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުން :18ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ޙާލަތުގައި ހުއްޓިފައިވާ އެކިބާވަތުގެ ތެރަޕީތަކާއި  ޖެއްުސމާއި މިނޑި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަބޭނުން ކުރާބޭސް މެދުނުކެ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ންވާނޭ އިރުޝާދުތަކާއި ނުއިލާތަކަށް ބޭއޮންލައިން ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮްށ ފޯރުކޮށްދީ އެފަދަ ޢާ ފަރުވާތައް

  (37ޞަފްޙާ ) ؛އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުން ލަފާދޭނެ

 ހަމަޖެހިފައިވާ  މިހާރު ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ފަރުވާ ބޭހާއި ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް ން ދުވަސްވީޢުމުރު  :19ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ޝަލް ސޯގައި ބަޔާންކުރާ  2ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން ލްވާނޭހެން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ވާޞި މަޢުލޫމާތު ގުޅޭއިންތިޒާމްތަކާ

ޙާލަތުގައި  ތަކަށް މިތްންދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެފަރާޢުމުރުތައް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓް

  (38ޞަފްޙާ )؛ އްސުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުމު

ގުޅިގެން 'ސްޓިގްމަޓައިޒޭޝަން' އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަުބްނ  ގެ ޙާލަތ19ާ-ކޮވިޑް :20ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އަޅަންޖެހޭ ނިޒާމީ  އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މަޙްރޫމްވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ފަރުވާއާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި

ބިދޭސީންނަށް ަބލިްނ ، މާއިގެންދިއުށްތައް ކުރިއަކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްމުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރި، އެޅުމާއި ފިޔަވަޅުތައް

  (39ޞަފްޙާ ) ؛ނެތި ފޯރުކޮްށދެމުން ގެންދިއުންރައްކާތެރިވެތިބުމަށް ޭބނުންވާ މަުޢލޫމާތު މެދުކެނޑުމެއް

އާދަޔާ ، ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ސިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިނޫން :21ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ދާ މީހުންނަށް މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުންޚިލާފާށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންަތނާިއ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށިގެންނުވާ ތަންަތނުގައި 

ދިރިއުޅެމުންދާ ޙާލަތު ބަދަލުރުކުރުްނ އަދި  އި،އެފަރާތްތަކަްށ ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތްތައް ޒިންާމދާރުކުރުވަ ،ވާންޖެހޭޒިންމާ

؛ އުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންރައްކާތެރި ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ދިރި ފާދީފައިވާ ފަރާތްތައް ނުހޯދޭ ޙާލަތްތަކުގައިވަޒީ

  (39ޞަފްޙާ )

 ތެރިން ދެނެގަނެ އެކަތްއުމަށް އަނބުރާ ދާންބޭނުންވާ ބިދޭސީ މަސައްލަ ޤަމި ޙާލަތުގައި އަމިއް :22ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (39ޞަފްޙާ ) ؛މަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންދިއު ޤައުމުތަކުގެ އެހީގައި އަނބުރާ

ނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަމަށާއި އިންސ19ާ-ކޮވިޑް :23ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ގުޅިގެން ނިޒާމަށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެަގތުމަށް   ބަަދލުތަކާއި އަދި މިކަްނކަމާކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާއި ައންނާނޭ

  (40ފްޙާ ޞަ) ؛ހެދުން ޓް އެސެސްމަންޓެއްކްސޯޝަލް އިމްޕެ

މެުދ މީުހންނާއި އެފަދަ ަތންތާންގަިއ ބައިތިއްބާ ެދނެގަތުމަށާކަރަންޓީން މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތު  :24ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 މިފަދަ ހުރިހާ، ޢަމަލުކުރާގޮތް ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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ނެޓް ހިލޭ ލިބެން ހުރުމާއިއެކު ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓިވިޓީގެ ޒަރިއްޔާއިން މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރއިންޓަ އްގައިމަރުކަޒެ

  (42ޞަފްޙާ ) ؛ގުޅައިގެން ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންފޯންކޯލް މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ 

ފައިވާ ވަންަކން ެގއްލޭގޮތަށް ބައިތިްއބާދައުަލތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދަތިވެފައިވާ  :25ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (42ޞަފްޙާ ) ؛ކޮމިޝަނަށް ވާޞިލްވެޭވނޭ ގޮތް ހަަމޖެއްސުންހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ ޒަރިްއޔާއިން ނިޒާމެއް ފަރާތްތަކަށް އާ

ވަކިން ، ފަރާތްތަކާއި އެހީއަށް ބޭނުންވާޚާއްޞަ، ށުގައިވާ ކުޑަކުދިންނާއިދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަ :26ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ؛ންވާިއދުން ބަލަމުްނ ގެންދިއުގާތުން އަދި ގަ، ެމއްގެ ތެރެއިންއިންތިޒާ ން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އާޢުމުރުކޮށް ޚާއްޞަ

  (42ޞަފްޙާ )

ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް ޢާންމުކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ތަކުގައި ހުރި މައްސަލަސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންއިން :27ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (42ޞަފްޙާ ) ؛ލާތުގައި އަރުވަމުން ގެންިދއުންމާއި ސަރުކާރަށް މިމޭރުމުން އަރުވަންޖެހޭ ލަފާ މުޢާހާމަކުރަމުން ގެންދިއު

ކެނޑި ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓު މެދުނު :28ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (43ޞަފްޙާ )؛ ހަމަޖެއްސުންއިންތިޒާމެއް 

ކުރީސަފުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ދަތި ނުާވނޭހެން މަދުނުވެ  :29ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (43ޞަފްޙާ ) ؛ވާ ވަޞީަލތްަތއް ފޯރުކޮށްދިނުންސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޭބނުން، އިކުއިޕްމަންޓާއި

އާ ގުޅިގެން ދިމާވާ 19-ިވޑްއި އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިާލތައް ކޮކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ  :30ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ؛ހިޔާަވހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިުނންގުޅިގެން ކުއްޔަށް އުޅެމުންދާ ގެއިން ނުުކންނަން މަްޖބޫުރވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ބޯ ސަބަބަކާ

  (43ޞަފްޙާ )

ގުޅިގެން މާލޭގައި ދިރުއުޅެން ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭ ނޫން  ޙާލަތާގެ 19-ކޮވިޑް :31ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އިންތިޒާމްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި  ވެފައިވާ ފަރާްތތަކަށް އެކަމުގެއެހެން ރަށްރަށަށް ދިރިއުޅުން ަބދަލުކުރަން ބޭނުން

 ،ހިކަމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިއްޖެނަމަ ވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބޯހިޔާވަރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުން އްޞަން ޚާސަބަބު ގ19ެ-ދިނުން. ކޮވިޑް

ޚާއްސަކޮށް  ،ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ހިނދުހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މުޖްތަމަޢުގައި ބޯހިޔާވައެފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ 

 ހިކަން ކަމުގައިވީންމު އެއް ޙައްޤަީކ ބޯހިޔާވަހިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ މުއ19ި-ފުރަބަންދުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅުތަކުަގއި ކޮވިޑް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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ފިޔަވަޅުތަްއ ައދި އެހެނިހެން ، އިދާރީ، ޤާނޫނީ، ކަމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިތުގައި އެންމެންެގ ބޯހިޔާވަހިލަޙާ މި، ހިނދު

  (45ޞަފްޙާ ) ؛ންއަޅާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސު

، ޖަލުގައި ތޮއްޖެހުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން. މިގޮތުން ޕެރޯލްއާއި :32ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (47ޞަފްޙާ ) ؛ސަތު ލަސްނުކޮށް ފަހިކޮށްދިނުންކްލެމެންސީ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރު

، ތަށާއިއްޙަސިޖެޓަށް ގެްނނަ ބަަދލުތަކުގައި އާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ދައުލަތުގެ ބ19ަ-ކޮވިޑް :33ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  (48ޞަފްޙާ ) .ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދިނުންއިޖްތިމާޢީ ، ކުރުަމށާއިވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހި

 

  



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ތަޢާރަފް  .1

ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ދައުލަތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކަށާިއ  ރޯގާ 19-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްމި ރިޕޯޓަކީ، 

ރާމް  ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން

ވަނަ  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލުހގެ ގަވާއިދުގެ ެގ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ތަންފީޒުކުރުމުގައި، ރައްޔިތުން

މް ރައްޔިތުންގެ ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމެދުހެން ،ންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެ

މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮްށ، އެ ަމއްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަމާއި އަދި މަޖިލީހުގަިއ ފައިވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅާ

ދިރާސާކޮށް، މަޖިލީހުގެ   ބަހުސްގައި ފާހަގަކުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްމެންބަރުން ކުރި

އި ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ވަނަ ޖަލްސާގަ 23 އޮތް ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ގައި 2020އެޕްރީލް  1ތަޅުމަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުވުމަށް، 

ގޮތުގެ ސާކޮށް ނިންމިދިރާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 ރިޕޯޓެވެ.

 

  ގޮތް ގެންދިއަ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  .2

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަންކަަމށް ރިޢާޔަްތކޮށް، މި މަސައްކަތް ކޮމިީޓން ިދރާސާކުރުމަށް ފޮނުވުމާއެކު، 

ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ،ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި 16ޓީގެ ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމި 2020އެޕްރީލް  4

، ބައިވެރިވުމާއި ައންހެނުންގެގެ ޙާލަތުގައި 19-ކޮވިޑް، ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވެފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 ސަރުކާރަށް  ލަފާ އިންތިޒާމްތަކެއްގެ ކަށަވަރުކުރާނެ ޢަމަލުކުރުމަށް ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ ޢާންމު  ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ

 ރާވާ  ހިންގުމަށް ކަންކަން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ  އަދި ބޮޑުކޮށް ބައިވެިރކުރުން ދިނުމާއި، އަންހެުނންގެ

 އަންހެނުންގެ  ބެލުމާއި، ސަރުާކރުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ުކޑަކުދިންނާއި މިންވަރު އެހީެތރިވާ ސަރުކާރުން ކުންފުނިތަކަށް

ދެނަގަނެ، ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަންކަން އެގޮތުގެމަތިން ހިންގާނެ ުއސޫލުތަކެއްގެ ލަފާ ސަރުކާރަށް  މިންވަރު ތްވާމާޔަޙި ޙައްޤުތައް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ  ދިނުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޮކމިޓީން ނިންމާފައިަވނީ، ުހށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް

 ކޮމިޓީގެ ިއޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ މަށާިއ، ކަންކަން މި ޙާލަތުގައި އޮތްޮގތް ދެނެގަތު

 މުންދާގޮތާިއ، ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ރާވާފައިވާގޮތާއި، އެަކމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައްގެންދަކަތްތައް މި ޙާލަތުގައި ކުރިއަށްމަސައް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ރާގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އިދާރާތަކުން ލިޔުުމން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިގޮތުން މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިސާފުކުރުމަށެވެ. 

 ށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވެއެވެ.ނިންމައި، ތިރީގައިއެވާ އިދާރާތަކަ 

 

 ފޮނުވި ސިޓީގެ ޚުލާސާ ސިޓީ ފޮނުވި އިދާރާ 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 1

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކޮޕީ:

 

 2020މާރިޗު  17ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

21/2020/32/F/HG-57 
 

 LAD/2020/125-32   ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020ރީލް އެޕް 12 ތާރީޚް:

 

 

 

 

 

ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް  19-ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް
ފެނިފައިވާތީ، ރޯގާގެ ޢަލާމަތްތަކާއި، މި ބަލީގެ ޢަލާމަތްތައް ހުންނަ 

ޢާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުނިކުމެ އެކަހެރިވުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތައް 
އިރު، ގިނަ މީހުންނަކީ ވަޒީފާގައި ންދާގެ  މުންދެ އިދާރާތަކުން އިރުޝާދު

އުޅޭ މީހުންނަށް ވީހިނދު، އެ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ތިބެން 
މަޖުބޫރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެކަހެރިކޮށް ހުންނަންޖެހޭ 

ގެ ( ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ތަކުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ދުވަސް
ޢާއިލީ ، ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި

ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާ، ސަލާމުން އެ ދުވަސްތައް ކަނޑަމުންގެންދާ 
، ިި މިފަދަ ޚައްޞާސް ދަނޑިވަޅެއްގައ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން،

އެފަރާތްތަކަށް ވެދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން 
ދުވަސްތައް އެކަހެރިކޮށް ހުންނަންޖެހޭ  ޙައްޤުވާ އެފަދަ ޗުއްޓީތަކުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ،  އުނިކުރުމަކީ 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 

ގެ ( އޯ.އެލް.އައި)ރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން އިންޓަ
ތީ، ވަޒިފާދޭ ކޮމިޓީން ދެކޭ މުޢާހަދާތަކާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަމަށް

މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ، ހުރިހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލްވާގޮތަށް
 ،ދި ގޮތަކާގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފައަކަށް ކޮމިޓީން އެ

މީހަކު އެކަހެރިކުރަން ޖެހިއްޖެ ، ގާގެ ޢަލާމާތްތައް ހުރެ އަދި ރޯ
ޙާލަތެއްގައި، އެފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

 މަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.ރާތްތަކަށް ބާރުއަޅައިދިނު ވަޒީފާ ދެއްވާ ފަ

 

އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  ްރީމިނިސްޓ 2

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 2020މާރިޗު  17ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެންޑް އިންކަމް ހައުސްހޯލްޑް އަހަރުގެ ވަނަ 2016
 ނޭޝަނަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން ގެ (HIES) ސަރވޭ

 ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގައި ޢާއިލާތަކަކީ  ދިރިއުޅޭ ދަށުގައި  ޕަވަރޓީލައިންގެ
 ވަރަށްވުރެ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މިހާރު ސަބަބުން ގެ 19-ވިޑްކޮ ފެތުރެމުންދާ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 32F/HG/459/2020/-57  

 

 PP/57/2020/45-459    ސިޓިީ ނަންބަރު:

 2020 އެޕްރީލް 12ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން  އިޖްތިމާޢީ  އްޙީސި، އިތުރަށް
 ޢާއިލާތަކަށް އެ  ދެނެގަނެ ޢާއިލާތައް އެފަދަ  ބައެއްކަމަށްވުމާއެކު

 އަޅަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީން  އެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ރައްކާތެރިކަން
 ވަރަށް އެޅުމަކީ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވެވުނު ފިޔަވަޅުތައް 

ތީ، ނޭޝަނަލް ޕަވަރޓީލައިންގެ ދެކޭ ކޮމިޓީން ންމުކަމެއްކަމަށްމުހި
ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ ދަށުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާތައް ދެނެގަނެ، އެ ޢާއިލާތަކަށް 

މުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެވޭނެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު
ފައިވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ކަންކަމާއި، ކުރުމަށް ނިންމާ

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 3

 2020އެޕްރީލް  2ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 F/JD/195/2020/4-57 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 

  ސިޓިީ ނަންބަރު:

 ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 

އްޙަތާއި ތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ސިފެ 19-ކޮވިޑް
ން ތިބުމަށް ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި އެކަހެރިވެގެ 

ފައި އޮތްއިރު، ރައްކާތެރި ނޫން ގެތަކާއި ޢާއިލީ ސަރުކާރުން އަންގާ
ޙާލަތުތަކުގައި ބައެއް އަންހެނުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ 
ބިރުވެރިކަމުގައި ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، އަދި، 
އެފަދަ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އެފަރާތްތަކުން ވަރިވުމަށް ކޯޓަށް 

ށް ނުދާތީ، ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ޢާއިލާއާބެހޭ ކޯޓުގައި މިވަގުތު ކުރިޔަ
ޙާލަތުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ހިނގާނަމަ، މިފަދަ  މިކަމުގައި އަދި މި 

އަންހެނުން އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން، ޢާއިލާއާބެހޭ 
ދަ ނިޒާމެއް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެފަ

 އިވާ ސިޓީ.ފޮނުވާފަ  ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ކޯޓުގައި އެދުމަށް 

 ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް 4

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 2020އެޕްރީލް  2ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 57-F/HG/198/2020/17 

 

 M_57_2020_10-198 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 2020އެޕްރީލް  8 ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް:

 

އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  ްރީމިނިސްޓ 5

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 2020އެޕްރީލް  2ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

އްޙަތާއި ތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ސިފެ 19-ކޮވިޑް
 ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ބޭރަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުގެ

ރައްކާތެރި ނޫން ޢާއިލާތަކާއި  ފައި އޮތްއިރު،ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން އަންގާ 
ގޭބިސީތަކުގައި އެކަހެރިވާން މަޖްބޫރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ކުޑަކުދިންނަްށ 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

F/HG/459/2020/36-57  

 

  PP/57/2020/37-459ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  6ޖަވާބު ލިިބުނު ތާރީޚް: 

 

ނިޔާއާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ގެވެށި އަ
އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުން 

ނިންމަވާފައިވާ ޚާއްޞަ  އެ އިދާރާތަކުން އަޅަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި
 ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 

 އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ 6

 2020އެޕްރީލް  2ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 F/HG/450/2020/4-57 ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 

  Br/57/2020/4-450ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  7ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 

އްޙަތާއި ތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ސިފެ 19-ކޮވިޑް
ސަރުކާރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ބޭރަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި ތިބުމަށް 

ރައްކާތެރި ނޫން  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން އަންގަވާފައި އޮތްއިރު،
ޢާއިލާތަކާއި ގޭބިސީތަކުގައި އެކަހެރިވާން މަޖްބޫރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 
ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ގެވެށި އަނިޔާތަކުން 

ރިޓީން އޮތޯ ށްޓަކައި އެ ން ރައްކާތެރިކުރުމަކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނު
ފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް އެޅުމަށް ނިންމާ

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.
 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 7

 2020އެޕްރީލް  2ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

  58-F/HG/171/2020/42 

 

 A(a)/57/2020/35-171ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީޅް  8ޖަވާބު ލިިބުނު ތާރީޚް: 

 

އްޙަތާއި ތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ސިފެ 19-ކޮވިޑް
ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ބޭރަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުގެ 

ރައްކާތެރި ނޫން  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން އަންގަވާފައި އޮތްއިރު،
އެކަހެރިވާން މަޖްބޫރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކާއި ގޭބިސީތަކުގައި 

ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ގެވެށި އަނިޔާއާއި 
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި، 

ން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރވިސްއިން އެޅުމަްށ އަންހެނު 
ވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަނިންމާ

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.
 

 ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން 8

 މޯލްޑިވްސް

 2020އެޕްރީލް  4ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 57-F/HG/168/2020/26 

 

 I(E2)/57/2020/37-168ސިޓިީ ނަންބަރު:

ންގެ ޙައްޤުތައް، ވަކިން މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައްޔިތު .1
ގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަ

ން ދުވަސްވީ ޢުމުރުތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، 
މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް އަދި ބިދޭސީ 
 މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ 

 ކަންތައްތައް؛ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް  .2

 ކަންތައްތައް؛ ކުރަމުންގެންދާކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 14 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 2020އެޕްރީލް  7ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 

 

 

 

ކޮމިޝަނުން  ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެމި ދަނޑިވަޅުގައި،  .3
ރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުކުރާގޮތާއި، ވަޒީފާގެ ޙައްޤުން މަޙް

ގޮތުގެ ތަފްޞީލް؛  ކޮށްފައިވާޝަކުވާތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު
ފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަދަދު، ބާވަތް އަދި ، އެމިގޮތުން

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ލައަކާމެދު އެ ކޮމިޝަނުން އެއިން ކޮންމެ މައްސަ
 ގޮތާއި އޭގެ ޓައިމްލައިން؛

މި ޙާލަތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށް   .4
 ދީފައިވާ ލަފައަކީ ސަރުކާރަށާއި ދައުލަތަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 

 އަދި ؛ ކޮބައިކަން 
ތް ތުންނަށް ޚިދުމަމި ދަނޑިވަޅުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ރައްޔި .5

އްކަތްތައް މަށްޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސަފޯރުކޮށްދިނު
 ވާ ގޮތާއި، މި ކަންކަން ނިންމި ފައިކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާ
 .ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  9

 )އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ(

 2020އެޕްރީލް  5ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 F/HG/171/2020/44-57  

 

-171 ސިޓިީ ނަންބަރު: 

A(a)/57/2020/35 

 2020އެޕްރީލް  8ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

ސަރވިސްގެ  ވެހިރާއްޖެ މިއޮތް ޙާލަތުގައި، އެއާ ގުޅިގެން ދ19ި-ކޮވިޑް
ޚިދުމަތްތައް  ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްއިން

އްކަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، އެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސަ 
މަސައްކަތް  ފައިވާ ގޮތާއި، މިހާރުކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާ

ގޮތާއި، މި ޙާލަތުގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން ކުރަމުންގެންދާ
ކުރުމަށް  ދައިދިނުމަށްދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯ

ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ރާވާފައިވާ
ގޮތް ސާފުކުރުމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގުޅޭގޮތުން އެ

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  10

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 

 2020އެޕްރީލް  5ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 F/HG/459/2020/37-57 

 

 PP/57/2020/40-459 ސިޓިީ ނަންބަރު:

އް މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތަ  ތުގައި، އެޙާލަމި އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް
އްކަތްތައް މިނިސްޓްރީގެ މަސަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، އެ 

މިހާރު މަސައްކަތް ، ފައިވާ ގޮތާއިނިންމާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 
ގޮތާއި، މި ޙާލަތުގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން ގެންދާކުރަމުން

ކުރުމަށް  ށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަ
ކަންބޮޑުވުންތަކާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެފަދަ ރާވާފައިވާ 
ށާއި، ނިސްޓްރީން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތް ސާފުކުރުމަމި ގުޅޭގޮތުން އެ

 ޖެ މިއޮތް ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއް 19-ކޮވިޑް
އެސެސްމަންޓެއް  މިނިސްޓްރީން ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 2020އެޕްރީލް  8ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 

 

މަށް ފައިވޭތޯއާއި، ވާނަމަ އެ އެސެސްމެންޓްގެ ކޮޕީއެއް ހޯދު ތައްޔާރުކޮށް
 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 11

 2020އެޕްރީލް  5ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

    F/HG/10/2020/18-57  

 

 ICS/57/2020/16-10 ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  8ސިޓީ ލިބުނު ތާރީޚް: 

 

 ޙާލަތުގައި، އެހިރާއްޖެ މިއޮތް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެ 19-ކޮވިޑް
މިނިސްޓްރީގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، އެމިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް 

 ގޮތާއި، މިހާރު އަށްގެންދެވުމަށް ނިންމާފައިވާމަސައްކަތްތައް ކުރި
ގޮތާއި، މި ޙާލަތުގައި އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ 

ޙައްލެއް  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ
އަދި އެފަދަ ، ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި މށް ރާވާފައިވާ ކުރުހޯދައިދިނުމަށް 

 ކުރަމުންގެންދާގޮތްމިނިސްޓްރީން ޢަމަލު އެކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް 12

 2020އެޕްރީލް  5ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ނަންބަރު:ސިޓިީ 

    F/HG/212/2020/12-57  

 

 212/57/2020/4 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 2020އެޕްރީލް  7ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

ޔުނިޓްގެ  އެ ހިރާއްޖެ މިއޮތް ޙާލަތުގައި، ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެ 19-ކޮވިޑް
އްކަތްތައް ޔުނިޓްގެ މަސަ  އެޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، 

މަސައްކަްތ  ގޮތާއި، މިހާރުފައިވާނިންމާ ދިއުމަށް ކުރިއަށްގެން 
ގޮތާއި، މި ޙާލަތުގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން މުންގެންދާކުރަ

ދައިދިނުމަށް ކުރުމަށް ންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދިމާވެފައިވާ ކަ 
ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ރާވާފައިވާ
މަްށ ސާފުކުރު މުންގެންދާގޮތް ޔުނިޓްއިން ޢަމަލުކުރަ އެން ގުޅޭގޮތު 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  13

 2020އެޕްރީލް  5ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

  F/HG/450/2020/5-57ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 

 Br/57/2020/5-450ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  7ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

އޮތޯރިޓީގެ  ހިރާއްޖެ މިއޮތް ޙާލަތުގައި، އެރޯގާއާ ގުޅިގެން ދިވެ 19-ކޮވިޑް
އްކަތްތައް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، އެ އޮތޯރިޓީގެ މަސަ

ގޮތާއި، މިހާރު މަސައްކަްތ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ
މި ޙާލަތުގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން  ރަމުންގެންދާގޮތާއި،ކު

ކުރުމަށް  ށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަ
ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ރާވާފައިވާ

ސާފުކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާގޮތް ގުޅޭގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީން 
 ޓީ.ފޮނުވާފައިވާ ސި

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 14

 2020އެޕްރީލް  5ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   F/HG/28/2020/19-57   

 

 AD-1/57-2020/18-28 ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  7ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

ނަންބުަރ  އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތް ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނ19ު-ކޮވިޑް
ގެ ދަށުން  (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) 12/2013

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ޓްރެފިކްކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން 
ފައިވާ ންމާމަށް ނި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއު ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

ގައި ގޮތާއި، މި ޙާލަތުމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ގޮތާއި، މިހާރު
ކަންބޮޑުވުންތަކަށް  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ 

ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި،  ރުމަށް ރާވާފައިވާކުޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް 
ތުން އެ މިނިސްޓްރީން އަދި އެފަދަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮ

 ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތް 

 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ 15

 2020އެޕްރީލް  8ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   F/HG/PMC/2020/78-57   

 

  

ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން 19-ކޮވިޑް
 ކަނޑައެޅި  ކުޑަކޮށް، އެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން

 ލިބިގެންދާނެ ނަށް ންއަންހެނު  ސަބަބުން ޕެކޭޖްގެ  ސްޓިމިއުލަސް 
 އިދާރާތަކުން މާލީ  ލިބޭ މަންފާ ދަށުން ޕެކޭޖްގެ މި، ކޮބައިކަމާއި ފައިދާއަކީ

 ޙައްޤުތަކާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ  މިދަނޑިވަޅުގައި 
 ކަށަވަރުކުރުމަކީ ވިޔަފާރިތަކެއްކަން އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން އެއްގޮތަށް

ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު، އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ންމު މުހި ވަރަށް
ންފުނިތަކުން ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކު

ންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އަ އިސްވެބުނެވުނު
ކަށް ނެ ފަދަ ގޮތަ ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވާ ކަށަވަރު

އެދި  ކުންފުނިތަކުގައި އެދުމަށްއެ  ،މަށްމަސައްކަތްތައް ރާވައިދިނު 
 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 15

 2020އެޕްރީލް  9ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   F/HG/PMC/2020/79-57   

 

  

ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް 19-ކޮވިޑް
 ކަނޑައެޅި  ކުޑަކޮށް، އެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން

 ފައިދާއަކީ ލިބިގެންދާނެ އަންހެނުނަށް ސަބަބުން ޕެކޭޖްގެ ސްޓިމިއުލަސް
 އިދާރާތަކުން  މާލީ ލިބޭ މަންފާ ދަށުން  ޕެކޭޖްގެ މި، ކޮބައިކަމާއި

 ޙައްޤުތަކާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ  މިދަނޑިވަޅުގައި 
 ކަށަވަރުކުރުމަކީ ވިޔަފާރިތަކެއްކަން އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން އެއްގޮތަށް

ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު، އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ންމު މުހި ވަރަށް
މަސައްކަތްތައް  ކުން އިސްވެބުނެވުނުދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަ 

ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ޤުތައް ކަށަވަރުންހެނުންގެ ޙައްކުރުމުގައި އަ
އެ  ރާވައިދިނުމަށް ބައިވެރިވުން އިތުރުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް 

 އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.އެދުމަށް އިދާރާތަކުގައި 

 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 16

 2020އެޕްރީލް  9ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   F/HG/PMC/2020/80-57   

  

ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން 19-ކޮވިޑް
 ކަނޑައެޅި  ކުޑަކޮށް، އެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން

 ފައިދާއަކީ ލިބިގެންދާނެ އަންހެނުނަށް ސަބަބުން ޕެކޭޖްގެ ސްޓިމިއުލަސް
 އިދާރާތަކުން  މާލީ ލިބޭ މަންފާ ދަށުން  ޕެކޭޖްގެ މި، ކޮބައިކަމާއި

 ޙައްޤުތަކާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ  މިދަނޑިވަޅުގައި 
 ކަށަވަރުކުރުމަކީ ވިޔަފާރިތަކެއްކަން އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން އެއްގޮތަށް

ކަމެއްކަމުގައިވާއިރު، އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  ންމު މުހި ވަރަށް
މަސައްކަތްތައް  ނެވުނުކުން އިސްވެބުދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަ 

ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި އަ
މަށް އެ ކަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައިދިނުބައިވެރިވުން އިތުރުވާނެ ފަދަ ގޮތަ 

 އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.ތަކުގައި އެދުމަށް އިދާރާ

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 18 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 17

 2020އެޕްރީލް  14ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   202020//10F/HG/-57   

 

 2020 އެޕްރީލް 16 ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް:

ފައިވާ ޚާއްޞަ އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާރޯގާ  19-ކޮވިޑް
ފައިވާ ހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެ

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
މަށް އެދި ސާފުކުރުގޮތާއި، އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ދެކޭ

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  18

 ސޯޝަލް ސަރވިސް

 2020އެޕްރީލް  14ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ނަންބަރު:ސިޓިީ 

   F/HG/459/2020/39-57   
 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

 482-IRS/57/2020/1000 

 2020އެޕްރީލް  19ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 ކަރަންޓީނުކުރެވޭ  ފެސިލިޓީތަކުގައި ގުޅިގެން ރޯގާއާ 19-ކޮވިޑް
 އެ  މައްސަލައެއް އެއްވެސް ފުރައްސާރަކުރާކަމުގެ ޖިންސީ ފަރާތްތަކަށް

 ސަމާލުކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އެ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައި މިނިސްޓްރީއަށް
 ލުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.ބެ އައިސްފައިވޭތޯ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 19

 2020އެޕްރީލް  14ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   452020//171F/HG/-57   

 ކަރަންޓީނުކުރެވޭ  ފެސިލިޓީތަކުގައި ގުޅިގެން ރޯގާއާ 19-ކޮވިޑް
 އެ  މައްސަލައެއް އެއްވެސް ފުރައްސާރަކުރާކަމުގެ ޖިންސީ ފަރާތްތަކަށް

 ސަމާލުކަމަށް ސަރވިސްގެ އެ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައި ސަރވިސްއަށް
 ލުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.ބެ އައިސްފައިވޭތޯ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 19 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް: 20

 2020އެޕްރީލް  19ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   122020//167F/HG/-57   

  

ކުއްލި  އްޙަތަށް ންކޮށްފައިމިވާ ޢާންމު ސިދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢްލާ 
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، 

ންތަކެއްގެ އަދުަބ ޤައިދީ  ގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިއަޖަލު
އެފަރާތްތައް ޖަލުން  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލުއިކޮށްދެއްވައި 

މިނިވަންވެފައިވާއިރު، ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން އެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް 
 ބަޔަކު ތިބިކަމުގެ މައްސަލައާ ރަށްރަށަށް ނުދެވި، ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި 

އިންތިޒާމްތައް އިރު، ބޯހިޔާވެވޭނެ އެފަރާތްތައް ދޫކުރި ގުޅޭގޮތުން،
ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއާއި، އެފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ ރަށަށް ދެވޭނެފަދަ 

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 

 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް: 21

 2020އެޕްރީލް  19ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   152020//425F/HG/-57   

 

 ލިބުން ފައިސާ ނުވަތަ ގެއްލިގެން ވަޒީފާ  ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް
 ކުލި  ތަންތަނުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ ކުއްޔަށް ޢާއިލާތަކުން ދަތިވެފައިވާ
 ގޭގެ ބައެއް ނިކުތުމަށް ގެއިން ޢާއިލާތައް އެ ސަބަބުން  ނުދެއްކުމުގެ

 ގޮތެއް ދެއްކޭނެ ކުލި ، މަޖުބޫރުކުރަމުންގެންދާތީއާއި ވެރިފަރާތްތަކުން
 ގިނަ ޙާލަތުގައި ބަންދު ނުނިކުމެ ކޮޓަރިތަކުން ދިރިއުޅޭ ވުމުން ނެތިފައި

ކޮމިޓީއަށް  ބަޔާންކޮށް  ވޭތުކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ދުވަސްތަކެއް 
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، ހުށަހެޅިފައިވާ

ކަން ތެރެއިން މިފަދަ ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރި 
ފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމާކައުންސިލުން  އެފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

  ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް: 22

 2020އެޕްރީލް  19ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 ސިޓިީ ނަންބަރު:

   252020//32F/HG/-57   

ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދު 19-ކޮވިޑް
މީހުން ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުން އެ ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި 

އެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާތައް ، ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
ހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނުނެރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެ

ލީގަލް ކްލިނިކްގެ  ގައި ފެމިލީ 2020އެޕްރީލް  17މަށް އެދި އަޅައިދިނު 
މިކަންކަމަށް ގޮތުން، ގުޅޭ  މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައާފަރާތުން 

 ގެގޮތުން އެމަރޖެންސީ ޤާނޫނުތަކެއްއަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމު
މި  ކޮމިޓީން ދެކޭތީ،ންމުކަމެއްކަމަށް ހެދުމަކީ މިވަގުތަށް ވަރަށް މުހި

 އިވޭތޯއާއި،ފަދަ ބިލެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފަ ން އެމައްސަލައާ ގުޅިގެ 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 20 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ  ދެކޭގޮތަކީއޮފީހުން  މިކަމުގައި އެ 
 ސިޓީ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް: 23

 2020އެޕްރީލް  19ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 57-ސިޓީި ނަންބަރު:

   F/HG/101/2020/34  

 

 EP/57/2020/27-101ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  26ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 EP/57/2020/28-101ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  27ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް: 

 ،ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި  ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް
ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފައިވާ ޖޮބް އެ މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށް

ޝަކުވާތަކުން، އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުލި ދައްކައިގެން 
ދިރިއުޅުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތައް އެނގެންއޮތްނަމަ، އެ ޢަދަދާއި، އެކަމުގައި 
އެފަރާތްތަކަށް ހުރި ގެއްލުންތައް ފާހަގަވާނަމަ، އެކަންކަމާއި، އެއީ ކިތައް 

 ތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެމީހުންކަމާއި، މި މައްސަލަ
ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން މިނިސްޓްރީން 

ސްޓިމިއުލަސް ނުވަތަ ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރެއިން،  މަށާއި،ސާފުކުރު
ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލޭ ފަރާތްތަކާއި، ކުލި ދެއްކުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ 

ށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމަވާ ދަތިތައް ފަރާތްތަކާއި، ކުލި ހޯދުމަ
ޙައްލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއާއި 
އެފަރާތްތަކަށް ހުރި ލުއިތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ 

 ސިޓީ.
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން  24

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް:

 2020އެޕްރީލް  19ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 57-ސިޓީި ނަންބަރު:

   F/HG/138/2020/15  

 

 AS7/57/2020/9-138ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  21 ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް:

 ލިބުން ފައިސާ ނުވަތަ ގެއްލިގެން ވަޒީފާ  ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް
 ކުލި  ތަންތަނުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ ކުއްޔަށް ޢާއިލާތަކުން ދަތިވެފައިވާ
 ގޭގެ ބައެއް ނިކުތުމަށް ގެއިން ޢާއިލާތައް އެ ސަބަބުން  ނުދެއްކުމުގެ

 ގޮތެއް ދެއްކޭނެ ކުލި މަޖުބޫރުކުރަމުންގެންދާތީއާއި ވެރިފަރާތްތަކުން
 ޙާލަތުގައި ބަންދު  ނުނިކުމެ  ކޮޓަރިތަކުން ދިރިއުޅޭ ސަބަބުން  ނެތުމުގެ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ވޭތުކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް  ދުވަސްތަކެއް ގިނަ
މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެމިފަދަ 
ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ލުއިތަކަކީ ނިންމާފައިވާ 

 ޓީ.ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސި
 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  25

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް:

 2020އެޕްރީލް  19ސިޓީ ފޮނުވި ތާރީޚް: 

 57-ސިޓީި ނަންބަރު:

  F/HG/PMC/2020/41  

 

 HR/57/2020/47-459ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  21 ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް:

 HR/57/2020/49-459ސިޓިީ ނަންބަރު: 

 2020އެޕްރީލް  21 ޖަވާބު ލިބުނު ތާރީޚް:

 

 ލިބުން ފައިސާ ނުވަތަ ގެއްލިގެން ވަޒީފާ  ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް
 ކުލި  ތަންތަނުގެ ދިރިއުޅެމުންދާ ކުއްޔަށް ޢާއިލާތަކުން ދަތިވެފައިވާ
 ގޭގެ ބައެއް ނިކުތުމަށް ގެއިން ޢާއިލާތައް އެ ސަބަބުން  ނުދެއްކުމުގެ

 ގޮތެއް ދެއްކޭނެ  ކުލި  އަދި ، މަޖުބޫރުކުރަމުންގެންދާތީ ވެރިފަރާތްތަކުން
 ގިނަ ޙާލަތުގައި ބަންދު ނުނިކުމެ ކޮޓަރިތަކުން ދިރިއުޅޭ ވުމުން ނެތިފައި

ކޮމިޓީއަށް  ބަޔާންކޮށް  ވޭތުކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށް ދުވަސްތަކެއް 
އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލައަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ
 ގުޅޭގޮތުން އެ  އިވާތީ، އެކަމާސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފަ އްކަމަށްމައްސަލައެ

 ފައިވާގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ.މިނިސްޓްރީން ޢަމަލުކޮށް 

 

ގައި މި  2020މާރިޗް  16، އިސްނެގުމަކަށްކުރިން މުޤައްރިރުގެ  ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށް މި މަސައްކަތް

ވެދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން  މި ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ،ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި 14ކޮމިޓީގެ 

ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން، ގޭގައި މަޑުކުރާ ނުވަތަ ކަރަންޓީނުކުރާ ފަރާތްތަަކށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، ޢާއިީލ 

ލުކަމަށްގެނެސް ން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާއެކަހެރިކޮށް ހުންނަންޖެހޭ ދުވަސްތައް އުނިކުރުމުންދާތީ މިކަޒިންމާގެ ޗުއްޓީތަކުން 

މައްސަލައިގައި ސިވިލް  އެދި ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި ޅައިދިނުމަށްޅެން ހުރި ފިޔަަވޅުތައް އަގޮތުން އެޤާނޫނީ

ާވންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤުވާ އަހަީރ  ދެނެަގނެ ކަރަންީޓނުސަރވަންޓުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަުމންދާގޮތް

ސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެްއ ސަރވި  ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިވިލްވާނެޗުއްޓީއާއި، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީތަކުން ދުވަސްތައް އުނިނު

 ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. 

 ދަށުން  ގެ (HIES) ސަރވޭ އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެންޑް އިންކަމް އުސްހޯލްޑްހަ އަހަރުގެ ވަނަ 2016ހަމަ އެހެންމެ 

-ވިޑްކޮ ފެތުރެމުންދާ ހަލުވިކަާމއެކު ދުނިޔޭގައި ޢާއިލާތަކަކީ ދިރިއުޅޭ ދަށުގައި ޕަަވރޓީލައިންގެ ނޭޝަނަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކަން އިޖްތިމާޢީ އްޙީސި، އިތުރަށް ވަރަށްވުރެ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މިހާރު ސަބަބުން ގ19ެ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް  ރައްކާތެރިކަން ޢާއިލާތަކަށް  އެ ދެނެގަނެ ޢާއިލާތައް އެފަދަ ބައެއްކަމަށްވުމާއެކު

 މިކަމާގުޅޭގޮުތން  ނިންމީވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  14ގައި މި ޮކމިޓީގެ  2020މާރިޗް  16އަޅަންޖެހޭކަމަށް މުޤައްރިރަށް ފެިނ، 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަ

 ފޮނުވުމަށް ނިންމާފަިއވާނެއެވެ. އަށް ސިޓީ

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  އި، މި މައްސަލައާވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ 17ގައި އޮތް މި ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ  2020އެޕްރީލް  9އަދި، 

ގައި އޮތް މި  2020އެޕްރީލް  11އެވެ. އަދި ޅުންނާ ކޮމިީޓން ބައްދަލުކުރިސާފުކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފު

، ހެލްތުގެ ބޭފުޅަކާއިވަނަ ބައްދަލުވުމުގަިއ، މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަުޢލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް، ިމނިސްޓްރީ އޮފް  18ކޮމިޓީގެ 

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ބޭފުޅަކާއި، އަދި ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ޑޮކްޓަރަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

އާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން 19-މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ އެދުމަކަށް، ކޮވިޑް

ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު  2020އެޕްރީލް  15މުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަ

 ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. 

 އާ ގުޅިގެން މާލެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ މި ޙާލަތުގައި ބައެއް ގޭގެ ވެރިފަރާތްތަކުން އެގޭގޭގައ19ި-ކޮވިޑް

ފަރާތްތަކެއް ގެއިން ނިކުތުމަށް އެންގުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތިވާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ދިރިއުޅެމުންދިއަ 

ގެނައުމުގެގޮތުން ފެމިީލ ލީގަލް ކްލިނިކްއާއި، ޕަބްލިކް އިްނޓްެރސްޓް ލޯ ސެންޓަރގެ ފަރާުތްނ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެ 

  އިވެއެވެ.މައްސަލަ ގެނެސްފަ

 

 ދެކޭގޮތް ހޯދުންތަކާއި ކޮމިޓީން ކޮމިޓީގެ  .3
 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ކަންކަންސައްކަތް ދިރާސާކުރުމުގައި ބަލާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީން މި މަ

 

ންދާގޮތާއި، ޒިންމާތަކާއި އްސަސާތަކުން ޚިދުމަތްތައް ދެމު ވެފައިވާ ޙާލަތުގައި މުއަ ކުރިމަތި އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް  3.1

 ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާ ގޮތް.މަސްއޫ 

މި ކޮމިީޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތް ޙާލަތުގައި، 19-ކޮވިޑް

ން ހޯދާފައިވާ އެ އިދާރާތަކުސާފުކުރުމުގެގޮތުން  ލިއްޔަތުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދާގޮތްއި، މަސްއޫރޭވިފައިވާގޮތާމަސައްކަތްތައް 

 މި ޙާލަތުގައިވެސް ގިނަ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން،މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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-މައްސަލަތައް އޯޑިއޯޢާއިލާއާބެހޭ ކޯުޓގެ  ޙިއްޞާކޮށްފައިވާގޮތުގައި،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެގޮތަށް ޝަރީޢަތްކުރާ އެއް މާލަމުގައި ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވި، 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ތާވަލެއްގެ މަތީން  ފެށިފައިވާކަމާއި، ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތައްވަޞީލަތްއެފަދަ  މާލަމުގައި  2އިތުރު 

ވެއެވެ. އަިދ މުންދެރުކޮށްދެ ޚިދުމަތް ފޯ އިން ފެށިގެން އެ ކޯޓުގެ 2020އެޕްރީލް  5ފުން ނެރެ، ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަ

 ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓަށް އެ  ސަބަބުތަކާހުރެ އެކި ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި، އިންތިޒާމް ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލައޮންލައިންކޮށް އެ ކޯޓަށް 

 ޙައްޤުވެރި  ފައިސާގެ އެ، ހަމަެޖހިފައިވާކަާމއި ފެށިގެން އިން 2020 މާރިޗް 19 އިންތިޒާމްތައް ދެއްކޭނެ އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ

  ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށްވެސް ގެންދާ މުންޤާއިމުކުރަ ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ ޓްާރންސްފަރ އޮންލައިންޮކށް ފަރާތްތަކަށް

އާ ގުޅިގެން 19-ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮވިޑް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުްނ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެންނެވުމާ އެއްގޮތަށް  ސަރުކާރުން އަޅާ

ތަކާއި، ދަުއލަތުގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި މީހުންަންށ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން  މަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޚިދުމަތްދެމުންދާކަމެދުނުކެނޑި 

ކޮށް ވަުގތީ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއް ކަށް ޚާއްޞަތައެފަރާތްމިނިސްޓްރީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުްނ 

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި، ވަގުތީގޮތުން ޑިޓޮކްސް ކުރެޭވނެ ސެންޓަރެއް މާލޭގަިއ 

އްދަލުވުމުގައި ެއ ބަވަނަ  19އެޕްރީްލގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީެގ  14ޤާއިމުކުރުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް، 

މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެެވ. އަދި ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާ ރަށްށުގަިއ، ަމސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރާ 

 ގޮތެއް ހޯދަމުންދާކަމަށާއި، އެފަދަ ރަށްަތކުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ޓޮކްސިފިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޑި

 މެދުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަންވަނީ ފާަހގަކޮށްފައެވެ. 

ުފލުހުން އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ހުަށހެޅޭ ގެވެށި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ިރސްކް މައްސަލަތައް ގޭގައި -ހައިއިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފާއިވާކަމާއި، އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ 

މި ޙާލަތުގައި އެ އޮތޯރިީޓން ކޮންމެހެްނ ކުރަންެޖޭހ ޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމާއި، ކުރެވޭނެ އިްނތިނިޓަރތިބެގެން މޮ 

ކުރެވޭެނ އި، ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްމާއުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަ ޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެމަސައްކަތްތައް މުވައް

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމާިއ، އަދި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރަމުންދާކަން

 މުއައްސަސާތަކާއި  ،ގައި )އެން.އީ.އޯ.ސީ( ރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުނޭޝަނަލް އެމަފާހަގަވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 24 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ޔާތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ނަްފސާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އެީހތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުިާގުޅޭ ޖަމްޢިއް

 ރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވެއެވެ.ކްލަސްޓަރގައި އެ އޮތޯ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް )އެފް.ސީ.ޕީ.ޑީ( ގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

ފައިވާކަމާއި، މި ޕީގައި ކަނޑައަޅާ.އޯ.މި ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުާރނެ އުސޫލުތައް މިރޯގާއާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ އެސްބަލާއިރު، 

ޙާލަތުގައިވެސް، ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާނެކަމާއި،  ށް ގޯސްވެދާނެރޯގާގެ ޙާލަތު އިތުރަ

މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު 

 .މަސައްކަތްކުރާނެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮމިަޝންގެ އިދާރާ ބަންދުކޮށްފައިީވނަމަވެސް، 

ނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަ 1058 އެ ކޮމިޝަނުގެ އެ ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް

ގޭގައި ތިބެގެން، ކޮމިޝަަނށް އަންނަ މައްސަލަތަކަށް ެއޓެންޑްކުރެވޭނެފަދަ ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުްނ ވާކަމާއި، ނިންމާފައި

ންމު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ވާނަމަ، ކުރަންޖެހޭ މުހިއުސޫލުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، ސަރުކާރު ބަންދުވެ ގިނަ ދުވަސް

  ގޮތަްށ ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ.އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރާ ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަފުން

އާ ގުޅިގެން އެކި އެލަރޓް ލެވެލްތަކުގައި އެ ޔުނިޓްެގ 19-ކޮވިޑް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، 

ފައިވާކަން ކަނޑައަޅާތަކެއް ގޮތުގެ އުސޫލުމަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެފަދަ ޮގތަކަށް ަމސައްކަތްކުރާނެ

 ސެކްޝަންގެ  ރީއިންޓަރގްރޭޝަން އެންޑް މިގޮތުން، ޔެލޯ އަދި އޮރެންޖް އެލަރޓްގައި ރިހެބިލިޓޭަޝން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އަށް  14:00 ން 10:00 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ފެށިގެން އިން އާދިއްތަ  ކޮންމެ އޮފިސަރުން ބައެއް  ޖަސްޓިސްގެ ޖުވެނައިލް

 އޮފީހަށް ،މުވައްޒަފަކު އެއް ސެކްޝަންގެ އިދާރީނިންމަވާަފއިވާކަމާއި،  ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓުގައި ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް

 މަސައްކަތް  އައިސް އޮފީހަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންޓްރީ އަދި އަމުރު ކޯޓު ސިޓީާއއި ފޮނުވަންޖެހޭ އަދި އަންނަ

 އެ  ގަޑިތަކުގައިވެސް ނޫން ރަސްމީ  ދުވަސްތަކާއި ބަންދު އިތުރުން ދުވަސްތަކުގެ  ރަސްމީހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި،  ގޮތަށް ކުރާ

ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަކޮށްފައިވެއެވެ. އަިދ،  މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑިއުޓީގައި އޮންކޯލް އޮިފސަރުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާއެއްގައިޙަފް

ދަށަށް ގެނެވޭ ކުދިންެގ ގެ ބެލުުމގެރކަރ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެ ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންޑިއުޓީގައި ހުންނަ ކޭސް ވޯ

ކުއްޖާއާއެކު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށާއި، މާޔަތްކޮށް އެކުދިންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްތު ޙިމަސްލަޙަ

 ބައިވެރިވުމާއި، ފޯނުން އްސަސާތަކުން ބާއްވާ ކޭސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައިމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުއަ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 25 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ކުމް ޑިއަލް އަދި އައްސޭރި ޖަލުގައި ޙުޕޮލިސް ކަސްޓޯ ،މީގެ އިތުރުން. މަލާތްކުރަމުންދާނެއެވެތަކާއެކު މުޢާމުއައްސަސާ

ގެންދާނެކަމާއި، ޝަްނަތއް ކުރިއަށްކުދިންނާއެކު ފޯނުން ސެތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުދިންނާ ަޝރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބޭ 

 މާބަނޑު ތެރެއިން އޮފިސަރުންގެ ފައިވާހަމަޖައްސާ ޔުނިޓުންއެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިކުމެ އޮފީހަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި

 އެންޑް ފެމިލީ ދިއްދޫ .ހއއިވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްފަ ހަމަޖެހިަފއިވާކަން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހުރެގެން  ގޭގައި ނަމަމުވައްޒަފެއް

 އަހަރުން 18 ޚިލާފުވެފައިވާ ޤާޫނނާ ެގންދާ ބަލަހައްޓަމުން ޔުނިޓުންއެ  ޝެލްޓަރގައި ސެންޓަރުގެ ސަރވިސް ޗިލްޑްރަން

 ކޮންމެ އޮފިސަރުން ފައިވާކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ޔުނިޓުގެ ދިުނމަށް އެހީތެރިކަން ނަފްސާނީ އިޖްިތމާޢީ ބޭނުންވާ ކުއްޖާއަށް ދަށުގެ

ގެ ފަރާތުްނ ލަްތތަކުގައި ޕޮލިހުގެންދާނެކަމަށާއި، ދަތުރުކުރެވެން ނެތް ޙާ މަސައްކަތްކުރަމުން އުސޫލުން ޑިއުޓީ ހަފްތާއަކުން 2

 އެކުލަވާލާ  ލިސްޓެއް ކުިދންގެ ވަލްނަަރބަލް އެންމެ އަދި ރިސްކް-ހައިށްދިނުމަްށ ހަަމޖެހިފައިވާކަމާއި، ކޮކުއްޖާ މޮނިޓަރ

 މަޖްލިސް މުއްދަތް ރުކޮށްހައްޔަ ކުއްޖަކު ތެރޭގައި އަތޮޅުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮްށފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް މުގެނިޓަރކުރުމޮ

 ޕޮއިންޓް  ފޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ގުޅިގެން ސުޕަރވައިޒަރ އަދި ސްޓާފް  ޑިއުޓީ ހުންނަ އޮންކޯލްގައި  ގެންދާނަމަ ކުރިއަށް

 އެހީތެރިކަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ަސރވިސަސްގެ ހޯދުާމއި އެހީތެރިކަން މެދުވެރިކޮށް

 ފިޔަވަޅުތައް  އެކުލަވާލާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ގައި 2020 މާރިޗު 16ހޯދަމުންދާނެކަމަށާިއ، 

 ޚިދުމަތް އެ، ވާތީ މުއައްސަސާއެއްކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ  ގުޅިގެން  ނިޒާމާ ޝަރުޢީ ނަަމވެސް ނެކަމަށް ވީތަންފީޒްކުރަމުންދާ

  އެކަށީގެންވަކަން ފާހަގަކޮށްފަިއވެއެވެ. އައުން ބަދަލު އުސޫލުތަކަށްވެސް މި ގުޅިގެން ބަދަލަކާ ކޮންމެ އަންނަ

 އޮންކޯލް އަދި ޮއންކޯލުގައި ތިބެެގން ގޭގައި މުަވއްޒަފުންތަކެއް ވަކި ކަނޑައަޅާފައިވާ ( ގައި ުޔނިޓުނ4ްރަތް އެލާޓް )ލެެވލް 

 ސެޝަން  ފޯނުން ހުށަެހޅުމުން އޮންކޯލްއަށް ކޭސްއެއް މައްސަލަތަކާގުޅޭ ގެންގުޅޭ ކޭސްވޯކަރެއް އެ އިތުރުން ޑިއުޓީގެ

 ޒިރުވާންޖެހިއްޖެޙާ ކޯޓަށް ނުވަތަ ޕޮލިހަށް މަްއސަލަތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަމަޖެހިފަިއވާނެކަމަށާއި، މަށްކުރިއަށްގެންދިއު

 ކުރިއަށްގެންދާނަމަ މަޖިލިސް މުއްދަތު ހައްޔަރުކޮށް ކުއްޖަކު އަތޮޅުތެރޭގައިހިމެނޭކަމަށާއި،  ޒިރުވުންޙާ ގައިލަތުޙާ

 ހޯދުމާއި  އެހީތެރުކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ އެހީތެރިކަމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ

 ތިބޭ  ބަންދުގައި ރިޢާަޔތްކުރުމާއި ބަދަުލތަކަށް އަންނަ  އުސޫލުތަކަށް ަމލުކުރާޢަ ކޯޓުތަކުން މުއްަދތުތަުކގައި ކާއިޝަރީޢަތްތަ އަދި

މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް  ވޯކްގެ ކޭސް ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ ކަމާގުޅޭ މާއިކުރިއަށްގެންދިއު ސެޝަން ފޯނުން ކުދިންނާއެކު

ދޫ ފެމިލީ ދިއް.ލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ހއދިއްދޫ ލޮކްޑައުންކުރަންޖެހޭ ޙާ. ރަތް އެލާޓް ލެވެލްގައި ހއފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

 އަހަރުން ދަށުގެ ޤާނޫނާ  18ސް ސެންޓަރުގެ ޝެލްޓަރގައި މި ޔުނިޓުން ބަލަހައްޓަުމންގެންދާ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވި



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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ައހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ބެލެހެްއުޓމަށްޓަކައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީެގ  16ޚިލާފުވާ ކުއްޖެއް ނުވަތަ ދައުލަުތގެ ރައްކާތެރިކަންބޭނުންވާ 

 ފައިވާކަމާިއ،ދޭނެޮގތަށް ހަމަޖެހިބަދަލުގައި އެއް ކޭސް ވަރކަރ ކުއްޖާ ގާތު މަޑުކޮށް، ބެލެހެއްުޓމާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް 

ރެވޭނެގޮތަށް ހަމަޖެހިަފއިވާކަމަށް އެ ޔުނިޓުްނ ލަތުގަިއ ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ކުއްޖާ މޮނިޓަރކުން ނެތް ޙާދަތުރުކުރެވެ

  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިުރ، އެ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައްވެސް މެދުކެނޑިމެއްނެތި 

ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ އާ 19-އާޒުން މަޢުލޫާމތު ީދފައިވެއެވެ. ކޮވިޑްޓްރީ އޮްފ ހޯމް އެފެކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސް

 ލެވެލްތަކުގައި  އެލަރޓް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާއިރު، އެކި

ސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް .އީ.އޯ.ޕީއެއް އެން.އޯ.އެސް ޑްރާފްޓް ކަންކުރެވޭނެގޮތުގެ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމާއި، އިން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް )އެމް.ސީ.އެސް( 

ސީގެ ހެލްތް ކްލަސްޓަރއާ .އޯ.އީ.ޓަށާއި، އެންގައި އެ ޑްރާފްޓަށް ކޮމެންޓް ހޯދުަމށް ިއންސްޕެކްޓަރޭ 2020އެޕްރީލް  15

އިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފެތުރުން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްެލވެއެވެ. އަދި ބަލި

އި، ޖަލަށް ަވންނަ ހުރިާހ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންފަށާފައިވާކަމާއި، އެގޮތުްނ، ކޮންމެ ަޖލެއްގައި ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމާ 

ފަރާތެއްގެ ހުން ބެލުމާއި، އަތް ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމާއި، ޖަލުތަކުގެ ފާރުގައި އެކި ބަސްބަހުން ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާ ބެހޭގޮތުްނ 

 މަޢުލޫމާތު ހަރުކުރުމާއި، ޢާްނމުކޮށްދޭ މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ސައިބޯނިއާއި ގޮޅި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި، އެ ތަްއޔާރީތައް ބަލާލުމަށް އިންސްޕެކްޓަރާއި ސްޓާފުން މާރިޗްމަހު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަްނ 

 ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދުނުކެނޑި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތުގައި، އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

އެކަށީގެންާވ އެހެން އިދާރާތަކުން މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެޭނ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ިފޔަވައި 

ކާިއ އްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަމާއި، ލިެބންހުރި މަދު ވަީޞލަތްތަކާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގަިއ ހުރި ގޮންޖެހުްނތަމަސަ

އިޖްތިމާޢީ  އުނދަގޫކަމާއެކުވެސް މި ޙާލަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެކަށީގެންާވގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް ޮކމިޓީން ދެކެއެވެ.

ގައިދުރުކަމުގެ އުސޫލުތައް ދަމަހައްޓަމުންވެސް މިހާރަށްވުރެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީެގ 

މާއެކު، ޚަރަދުކުޑަ، ލާމަރުކަޒުކުރެވިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ވުޖޫދުކުރަން ޖެހިފައިވާކަންވެސް މި އެހީތެރިކަ

  ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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ގެ ކޮންމެ އެލަރޓް ލެވެްލއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް 19-ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ކޮވިޑް : 1ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

)ނޯޓް: މިމޭރުމުން  ންމުކުރުން.އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ ޢާފޯރުކޮށްދޭނެ 

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން އެކުލަވާލާފައިވާ މޮޑެލް ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއެވެ.(

ދަމަހައްޓަމުންވެސް ރައްޔިތުންނާއި ގާތް، ޚަރަދުކުޑަ، ޑިޖިޓަލް ގައިދުރުކަމުގެ ހުރިހާ އުސޫލުތަކެއް : 2ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

-ކޮވިޑް، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަްތތަކަށް ބަޯރސާވާ، ލާމަރުކަޒީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. މިގޮތުން

 މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ އާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިރުޝާދުެގ ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްގައ19ި

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކޮށް،  ،ރަށުފެންވަރުގެ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމިޓީތަކުގައި

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ލަފާގެމަތިން މި ޔުނިޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޢާއިލާތަކާއި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

ކަން ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ގަވާއިދުން ބަލައި، ލަސްނުވެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދެވޭނޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން. ހަމަ މިމޭރުމުން މިފަަދ ކޮންމެ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަޕޯޓް ޔުނިޓަކަށް 

ން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރާ ކޯލް ސެންޓަރާއި ގުޅުވާލުން. ގުޅޭނޭ ނަންބަރެއް ޚާއްސަކޮށް، ރެފަރަލް ނިޒާމެއްގެ ދަށު

މިގޮތުން ޤާއިމްކުރެވޭ ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް 

ންޓާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ބައިވެރިކުރުން އަދި އެފަދަ ކޮމިޓީތައް ނެތް ރަށްރަށުގައި ސްކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމަ

 ތަމްޞީލުކުރުން.

 އެވަނީއެވެ. ގައި 40ހުށަހެޅުންތައް ަޞފްޙާ  ސް ކޮމިޝަނަށް ޚާއްޞަހިއުމަން ރައިޓް ނޯޓް:

 

 ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް  3.2

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ބޭރަށް ުނިނކުމެ ގޭގައި އެކަހެރިވެގެން އްޙަތާއި ޢާންމު ސިރޯގާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް،  19-ކޮވިޑް

އަންހެނުްނ ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރި ނޫން ގެތަކާިއ ޢާއިލީ ޙާލަތުތަކުގައި ބައެއް ، ިއވާއިރުބުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފަތި

އަިދ، އެފަދަ އަނިޔާތަުކން  ،ިލބިފައިވާތީނުރައްކަލަށް ހުަށހެޅުމުގެ ބިރުެވރިކަމުގައި ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫާމުތ ކޮމިޓީއަށް 

ސަލާމަތްވުމަށް، އެފަރާްތތަކުން ވަރިވުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ޢާއިލާއާބެޭހ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ނުދާތީ، މިކަމުގަިއ 

ތު އޮތުމުން، ޢާއިލާާއބެޭހ ޙާލަތުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ހިނގާނަމަ، މިފަދަ އަންެހނުން އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ އަދި މި



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އޮންލަިއންކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭެނފަދަ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް އެ ކޯޓުގައި ދެންނެވުމަށްއެދި 

 ނިސްޓްރޭޝަންއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އަދި،ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި، ޑި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެިމލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ އިތުރުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮތޯރިޓީއަްށ ސިީޓ 

ފުލުހުްނ ައދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތެރިްނނަްށ ހުށަހެޅޭ ގެވެށި ައނިޔާގެ  ގޮތުން،ފުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިފޮނުވައި، މަޢުލޫާމތު ސާ

ރިސްކް -މައްސަލަތައް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފާއިވާކަމާއި، ޭގގައި ތިބެގެން ހައި

-މީގެއިތުރުން ހައިރިޓީން ާފހަގަކޮށްފައިެވއެވެ. އެ އޮތޯއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަްށ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތަމައްސަލަތައް މޮނިޓަރ

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޢާއިލާތަކަށް ރިސްކް 

 އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތން އެނގެއެެވ. 

ރވިސަސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދުަވހުން ދުވަހަށް ދިރާސާކޮްށ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ، އެންޑް ސޯޝަލް ސަމިނިސްޓްރީ 

އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުެގ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަިއ  ،އަނިޔާކުރާ ފަރާތް ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެއް ގޭބިސީއެއްގައިތޯ ބަލައި

 19-ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެޮގތުން މިހާރު ބޭުނންކުރާ ހެލްޕްލަިއންގެ އިތުރުން ކޮވިޑްރިޕޯޓިންގ މެކޭނިޒަމް ހަރުދަނާކޮށް

 މިރުމުގެ ަމސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ކުރުމަށް ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކުއާއިގުޅިގެން ދިމާވާ މިފަދަ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު

  ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ.

ސަލަތަްއ ކުރުމަށާއި މިފަދަ މައްުގޅޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުްނތެރި އިލީ އެހެނިެހން މައްސަލަތަކާއަނިޔާއާއި ޢާ ގެވެށި ،މީގެއިތުރުން

ފަރާތުން ސްގެ ސަރވިގުޅޭގޮތުްނ ޢާންމުްނ ޭހލުންތެރިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާގޭގައި ތިބެގެްނ ޙައްލު

އް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތަން ރިޕޯޓްއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފަސޭހައި ދާކަމާއި، ގެވެށިމަސައްކަތްކުރަމުން

ކުރެވެއެވެ. މި ޙާލަތު އިޢުލާންކުރެވުނުފަހުން ހުށަހެޅެމުންދާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ހަފްތާއަކު ފާހަގަ

ން ސްއިމޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވި ދިރާސާކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ހިނގަމުންޭދތޯ  ،އިއެއްފަހަރު ބަލަ

 ކުެރވިފައިވެއެވެ.މޮނިޓަރކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ެފމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް 

 26މައްސަލަ އަދި މާރިޗު މަހު  39ފެބުރުވަރީ މަހު  އަކާއި،މައްސަލަ 34ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު ގެވެށި އަނިޔާގެ 

މައްސަލަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި، ކުޑަކުދިްނނަށް ކުރާ އެކި ބާަވތްތަކުގެ ައިނޔާގެގޮތުގައި ޖަނަވަރީމަހު 

 މީގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 101މައްސަލަ އަދި މާރިޗު މަހު  169ފެބުރުވަރީ މަހު ، މައްސަލައަކާއި 121



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން މިހާރު ކުއްލި ނުރައްކާތަކާއި ކާރިސާތަކުގައި ސައިކޯ 

ގެ އިތުރުން ކޮމިއުނިކޭަޝން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  1412ހެލްޕްލައިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރަމުްނ ެގންދާ ޗައިލްޑް 

މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ކޯލް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ  ،ހަމަޖައްސާ 1421އާއި ގުޅިގެން ހޮޓްލައިން ނަްނަބރެއްގެ ގޮތުގައި 

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެޕްރީލުގައި ފަށާފައި 8މަސައްކަތް 

ޙާލަތުގައި،  އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގެތަކުގައި ތިބެންޖެހިފައިވާގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑްކޭގޮތް: ކޮމިޓީން ދެ 

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާިއ، ގެވެިށ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަީކ ރައްކާތެރިނޫން ގެތަކުގައި އެފަަދ ޢާއިލާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

ފަދަ މައްސަިަލަތަްއ ގުޅިގެން އުފެދިާދނެ އައު މައްސަލަތައް ހުންާނނެކަމަާށއި، އެއާމިގެން ހިނގައިާދނެކަމެއްކަމަށާއި، އިތުރުވެ

ންމުކަމެއްކަމަށާއި، ވެޭވނެ ގޮތްތަކެއް ޤާއިމުވެފައިހުރުަމކީ މުހިސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފަސޭހައިން ވާޞިލުރިޕޯޓުކުރުމަށް 

އަދި ތަކުރާރުކޮށް ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން، އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަށް އިތުރަށް ނުހޯދިއްޖެއަވަސް ޙައްލެއް  މައްސަލަތަކަށްއެފަދަ 

  އިތުރު ފަރާްތތަތައްިހމެނޭ ފަދަ ޢާއިިިާލތަކުގައިއި، އެކާފަރާތްތަ ފުރުަޞުތ އޮންނާނެކަމާއި، އެއީ އެއަށް ހުށަހެޅުމުގެ އަނިޔާ

ހުށަހެޅުމުގަިއ  ތައްަމއްސަލައެފަދަ  އަިދ، ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. ރަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް ށް ހުަށހެޅިގެންދާނެކަުމގެ ބިނުރައްކަލަ

ގޮސްފައިވާކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަދުވެގެންމި ޙާލަތުގައި ގޮްތތައް  ވެވޭނެވާޞިލް ފަސޭހައިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް

ނިޒާމެއް ބޭނުންވާނެަކްނ  އާެއކަންކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް  ހަނިވެފައިވާހިނދުކަމަށާއި،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ޓިންގ މެކޭނިޒަމެއް ބޭނުންާވކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.ރިޕޯ އާޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މި އެހެންކަމުން ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. 

 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް  ،ޖެންޑަރއޮފް މިނިސްޓްރީ : 3ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ކުރަމުންދާ ކޯލް ސެންޓަރަކީ ރެފަރަލް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ލާމަރުކަޒީކޮށް ރަށްރަށުގެ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް 

ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތަކާއި ސޯޝަލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން ސެންޓަރުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް 

 ؛ގުޅުވާލާފައިވާ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން

ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހުރި ދަިތތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ައނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭ އަންހެުނންނާިއ މި ޙާލަތުގައި  :4ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ދުވަސްވީމީހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ން ޢުމުރުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި، ، ކުޑަކުދިންނާއި

 ކޮށް، ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން؛ތަކާއި ރެފަރަލް ނިޒާމް މުޠާލިޢާއިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ޙަވާލުވާނޭ އަށް ފައްސިވެ ވަގުތީގޮތުން ބެލެނިވެރިކަމާ 19-ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ކޮވިޑްބެލެނިވެރިޔާ  :5ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ފަރާތެއް ނެތް ކުޑަކުދިންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާްތތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭނެ އުސޫލުތަކާއި އިންތިޒާމްތައް 

 ހަމަޖެއްސުން؛

ފައްސިވެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ބޭތިއްބޭ ކުދިންެގ މައިންބަފައިން ނުވަަތ  އަށް 19-ކޮވިޑް :6ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ލެނިވެރިންގެ ޙާލު ދެރަވެ އެކުިދންނަށް އަޅާނުލެވޭ ފަދަ ގޮތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިފަދަ ސެންޓަރުތަކުން އެފަަދ ބެ

 ކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލާ، މިފަދަ ޙާލަތުތަކަށް ތައްޔާރުވެ، އިންތިޒާްމތައް ހަމަޖެއްސުން؛

ފައްސިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އުސޫލާއި އިންތިޒާމްތައް އަށް  19-ކޮވިޑް :7ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ހަމަޖެއްސުން؛

ޙާލަތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޓަރެނޓްގެ ޚިދުމަތާއި ޑިޖިޓަލް މިފަދަ  :8ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ލާިޒމް ޚިދުމަތެއްކަމުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއި، ޚަރަދުކޮޑަގޮތެއްގައި  ކަނެކްޓިވިޓީއަކީ ކޮންމެހެން

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުން. އަދި، މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަރނެޓަކީ، ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތެކޭ 

 ؛އެއްގޮތަށް އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅުން

ކުރާ އަނިޔާއާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް  :9ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އިންތިޒާމްތަކާއި، އަލަްށ ހަމަެޖހޭ ޚާއްސަ އިންތިޒާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް މިހާރަްށވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން 

 މަސައްކަތްަތއް ރޭވުން.ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް 

 

 

 ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 19-ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީ ގެއްލިފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކޮވިޑް  3.3

 

ށް ބަލާއިރު، ޓަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަފައިވާ ޖޮބް ސެންށްޤާއިމުކޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން

އަންހެނުންނެވެ. މިގޮުތްނ  313އާ ހަމައަށް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖުމްލަ  2020އެޕްރީލް  25

ހުށަހެޅިފައިވަނީ، މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެންނާއި، ވަޒީާފ ގެއްލިގެންނާިއ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ޗުއްޓީއަްށ ފޮނުވާފައިވާތީއާއި، 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

މިނިސްޓްރީ  އިވާތީއާއި، އަމިއްލަ ނުވަތަ ެއހެނިހެްނ ޝަކުާވގެ ގޮތުގައި ހުަށހަޅާފައިވާ ޝަުކވާތަކެވެ.ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖޮބް ސެންަޓރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކަްށ އިތުރަށް ބަލާއިުރ، 

މިގޮތުން، މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެން  ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. 1826އާ ހަމައަށް މުޅި ޖުމްލަ  2020އެޕްރީލް  25

 110ފިރިހެުނންެނވެ. ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ޝަކުވާ ުހށަހަޅާފައިވަނީ  426ައންހެނުންނާިއ  49ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 96ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ފިރިހެނުްނނެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް  357އަންހެނުންނާއި 

 114އަންހެނުންނާއި  17ފިރިހެނުްނނެވެ. ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  464އަންހެނުންނާއި 

އަންހެނުންނާިއ  41ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ނުވަތަ އެހެނިހެން ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 ހެނުންނެވެ.ފިރި 152

 

 

މުންދާ ގެއްުލން ކުޑަކޮށް އެ ގެއްލުންތަކުްނ ވިޔަފާރިތަށް އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޔަފާރިތަކަށް ލިބެވި

ޕެކޭޖްގެ އެ ސަރުކާރުން ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ކުންފުިނތަކަށް މާލީ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިްނމާފައިވާތީ، 

ނަށް ިލބިެގންދާނެ ފައިދާއަކީ ކޮބައިކަމާއި، މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން މަންފާ ލިބޭ މާލީ އިދާރާތަކުން ންއަންހެނު ސަބަބުން 

ނަ ވިޔަފާރިތަކެއްކަން މިދަނޑިވަޅުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަންހެުނންގެ ޙައްޤުތަކާިއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުްނ އަން 

0

100

200

300

400

500

600

ންޓަރަށް  އާ ހަމައަށް އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޖޮބް ސ2020ެއެޕްރީލް 25
ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ

އަންހެން ފިރިހެން



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށްފެނި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއާއި، ސްޓޭްޓ ންމު ވަރަށް މުހި ކުރުމަކީކަށަވަރު

އިދާރާތަކާއި، ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއާއި، އިޤްޠިޞާދީ

ކުރުމާއި ންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި އަ މަސައްކަތްތައް ކުންފުނިތަކުން އިސްވެދެންނެވި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ 

ކުންފުނިތަކުގައި އިދާރާތަކާއި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިުވން އިތުުރވާނެފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތަްއ ރާވައިދެއްވުމަށް އެ 

  ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާެނއެވެ. އެ ކޮމިޓީތަކަށްދަންނަވަިއ،  އެދިލެއްވުމަށް،

 

އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގަިއ، ގިނަ އޮފީސްތަކާއި، 19-ކޮވިޑްތް: ކޮމިޓީން ދެކޭގޮ 

ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ބަންދުކޮށްފައިވުމުެގ ސަބަބުްނ، އެތައް ައންހެނުްނނަްށ އާމްދަނީ ހޯދޭނެޮގްތ ، ކުންފުނިތަކާއި

ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް ބަންދުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުްނނާއި، ބައެއް 

 ށް ދާންޖެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުްނނާއި، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީލިބުމުގެޗުއްޓީއަ

 ންޖެހިފައިވާކަން ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.ތަކާ ކުރިމަތިލާއެަތއް އަންހެނުންނަކަށް އެކި ކަހަލަ ދަތި ދޮރު ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން،

މިގޮތުން، އޭގެތެރެއިން ބައެއް އަންހެނުންނަކީ ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވެފައި، އާމްދަނީ ިލބުމުެގ ދޮރު ބަންދުވުމުގެ 

ޓީން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި، ސަބަބުން، ުކލި ދެއްކޭނެގޮތެއް ެނތި، އަސާސީ ބޭނުްނތައް ފުއްދޭެނގޮތެއްނެތިފައި ިތބިކަން ކޮމި 

ޢާންމުގޮތެއްގައި އަންހެުނންނަކީ ގޭތެރޭގެ ކަންކަންކުރުމުގައި އެްނމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތެރިވާންޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށްވެފައި، 

އަްނހެނުްނނަށް ކަމަށްާވތީއާއި، ގިަނފަހަރަްށ ޢުމުރުން ދުވަސްީވ އޮްނނަނީ ބޮޑަށް  އެްނމެދަރިންބެލުމުގެ ޒިންމާވެސް 

މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާކުރުމުެގ  ޒިންމާއެއްކަމަށް އެކަނި  އިންބަފައިންގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމަކީ އަންހެނުންގެމަ

ހާ ނާއި، ކުދިން ސްކޫްލތަކުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައްވެސް މިހާރު ހޭދަކުރަނީ ގޭގައިކަމަށްވުމުން، ހުރިސަބަބުން

 އޮންނަނީ އަްނުހންނަށްކަމަށްވެފަިއ، ދަރިން ބެުލމުގެ ޒިންމާ އިތުރަށް ހަްއޓުމުގެ ޒިންމާވަގުތެއްގައިވެސް ދަރިން ބެލެ

ބުރަތަކާއެކުގައިކަްނ  ދަތިތަކާއިތުރު އުޅެންޖެހިފައިވަީނ ވަރަށް ގިނަ  ނެއްމިދަނޑިވަޅުގައި އެތައް އަންހެނުންބޮޑުވެ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ ލިބުމުގެ ދޮުރ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން އަމިއްަލ ، އަދިކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ބަންދުވެފައިވާއިރު، އެފަދަ ޝަުކވާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާފައިވީނަމަވެސް، ގޭގައި ތިބެގެން 

ރިޕޯޓުކުރުން އް ނުން އެފަދަ މައްސަލަތަތްކުރާ އަންހެފެހުމާއި، ކޭކުއެޅުމާއި، ހެދިކާ ހެދުން ފަދަ އަމިއްލަ މަސައްކަ 

 ނަށް ދިމާވެފައިވާ މި ރޯގާގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ އަންހެނުން ފާހަަގކުރެވެއެވެ. ނިޞްބަުތން މަދުވާނެކަން



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ވީ އެންމެ މިފަދަ މައްސަލަތައް އެދެވޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިނުވާކަމާއި، އެންމެ މައްސަލަތަކަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން 

 ޙައްލުކުރުމަކީ އިތުރު މައްސަލަތައް ދިމާވުން ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.އަވަހަކަށް 

 
 

މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ އާއި ވަޒިފާ އަދި އާމްދަނީހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިާވ  :10ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ން. މިގޮުތްނ ގެންދިއުށްކުރިއަފަރާތްތަކަގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ައންހެނުން ެދނެގަތުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވާ 

ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  މަަސއްކަތާއި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިއަ އަމިއްލަކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

އާމްދަނީ ލިބުން ހުއްިޓ، ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުން ލިބި، ގެއްުލން ލިބެމުންދާ އަންެހނުން ދެެނގަނެ މިފަރާތްތަަކްށ 

އަދި ސަރުކަރުންދޭ ސްޓިމިއުލަްސ  ސަރުކާރުންދޭ ސްޓިމިއުލަސް އަދި ރިލީފް ޕެކޭޖްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.

  ؛އަދި ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނީ ކޮން ތާރީޚަކުން ފެށިގެންކަން ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅުން

ވަމުންދާ އިޤްތިސާދީ ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންެގ  ގުޅިގެން ކުރިމަތިއ19ާ-ކޮވިޑް :11ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ދީ އަދި އިޖްތިމާއި ފަރަޤު ކުޑަކޮށް، ފަޤީރުކަމުގެ ޙާލަތަށް ވެއްޓިދާނެ ޢާއިލާތަްއ ތިޞާންދާނެ އިޤްމެދުގައި ފުޅާވެގެ

ސަލާމަތްކުރުމަށް 'ޔުނިވަރސަލް ބޭސިކް އިންކަމް' އެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި މަސައްކަތްތައް 

 ފެށުން؛

ބެނެފިޓް ަތޢާރަފްކޮްށ، ވަޒީފާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަްށ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް  :12ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ދިުނން.އެ ބެނެފިޓް 

ން ދުވަްސވީ މައިންބަފައިްނ ޢުމުރުވާލުވެފައިވާ ކުދިންނާއި، ދަރިންނާއި، ބެެލނިވެރިކަން ޙަ :13ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ށީގެްނވީހިނދު ގޭތެޭރެގ ޙާލަތުގައި އަްނހެނުްނނަށް އިތުރަްށ ބުރަވުްނ އެކަ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ަބލަހައްޓަންެޖހިފައިވާ މި

އަށް ފައްސިވާ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަމަހަމަ ގޮެތއްގައި ޢާއިލާތަކުްނ 19-އަދި ކޮވިޑް ،ޒިންމާތަކާއި

 ؛ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއަޅާ، އެކަމަްށ ހިތްވަރުދިނުމަށް ހޭލުްނތެރިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

 ވަޞީލަތްތަކާއި އާލާތްތަކަކީ އަސާސީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ސިއްޙީ، އަދި އަސާސީ :14ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ބޭނުންތަކުގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅައި، މެދުނުކެނޑި މިފަދަ ޚިދުމަތްަތކާއި އާލާތްތައް ލިބޭނޭ ގޮތް ކަަށވަރުކުރުން.

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން  3.4

 ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ރުކުރުމުގެކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަ

ކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން  ހަރުދަނާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަހުށަހެޅޭ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުރުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓިންގެ މެކޭނިޒަމް

ޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އި ،ގެ އިތުރުން  1412މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ެހލްޕްލައިން 

އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް ކުރެވެއެވެ.ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަހޮޓްަލއިނެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ރިޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި 

ޓެއްގެ ނަމުގަިއ ހާލުގައިޖެހޭ ޢާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ޢާއިލާތަކަށް ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޗައިލްޑް ގްރާން

ވަަނ  19ގައި ބޭއްިވ މި ކޮމިޓީގެ  2020އެޕްރީލް  14މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަްށ، 

  ބައްދަލުވުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީްނ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ،ސަރވިސްގައި ހުރި ރިކޯޑްތަކަށް ބަލައިވަރުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށައަދި، 

ސައްކަތް ލަތު ދެނެގަތުމަށް މަޙާވަލްނަރަބަލް ޢާއިލާތަކާއި ކުދިްނ ދެނެގަނެ މެޕްކުރެވި ވަލްނަރަބަލް ޢާއިލާތަކާއި ކުދިންގެ 

ރިސޯސް  ،ގެންނާއިކުރެވޭ ވަލްނަރަބަލް ފަރާތްތަކަށް ފޯނުކޮށްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އެ ސަރވިސްއަށް ފާހަގަ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. މޮނިޓަރކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގައުލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޙަހުރި މިންވަރަކުން ދިރިއުޅޭ މާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު  ،ލުންތެރިަކމާގުޅޭ ކުރު މެސެޖުތަކާއިޙޭކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ަކށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

މެސެޖާއި އީމެއިލް ދާކަމާއި، ސްގެ ފަރާތުން މީސްމީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ޙިއްޞާކުރަމުން ލިސް ސަރވިސް ޕޮމޯލްޑިވް

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުުމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ނަންބަުރތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ރެވެއެވެ.ޢާންމުންނާ ޙިއްޞާކުރަމުންދާކަްނ ފާހަގަކު

ދިމާވާ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކަމެއްގެ ނުރައްކާ ނުވަތަ އަސަރު  ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް:

އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނެ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިންނެވެ. އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކުިުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަްށ 

ވުނު އެންމެ އަވަހަކަށް އަޅަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލްތައް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް ވެ

ވުމަކީ އެކަމުގެ ރޫމްޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުން މަޙްބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރެްއކަމަށްވާތީ، އެކުދިންަނށް ލިބެންެޖހޭ ތަ

އަދި މިއީ، ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި ތިބުމަށް އަންގާފައިވާ ކެވެ. އިއާދަ ނުކުރެވޭނެފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމެ ސަބަބުން

 ދުވަސްކޮޅަކަށް ވުމާއެކު، ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައްވެސް ގިނަވެދާނެކަމަށްޓަކައި 

 ވަރަށް ގިނަ ޢާއިލާތައް އުޅޭއިރު، ފާރަވެރިވާންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަވަރޓީލައިންގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

އެފަދަ ޢާއިލާތައް ދެނެގަެނ، އެ ާޢއިލާތަކަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ނޭެދވޭ އަސަރުތައްކުރާނެ އަދި އިތުރު ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން 

ސް ބެމުންދޭތޯ ބެލުމަކީވެބޭނުންވާނޭ ބައެއްކަމަށްވާީތ، އެ ޢާއިލާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުިުދިްނނަށް ބޭުނންވާ އަސާސީ ކަންކަން ލި

ގައިޯތ ންމުކަމެކެވެ. އަދި، ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ސިއްޙީގޮތުން އެންމެ އެކަށޭނެ މާޙައުލުތަކެއްމި ދަނޑިވަޅުގައި ވަރަށް މުހި

ދިންގެ ޙައްޤުތައް މިގޮތުން، ކުޑަކު ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެންޖެހޭަކމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. ބަލައި، އެކުިުދިންަނށް ސިއްޙީ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ިމ ޙާލަތުގައި ކުޑަކުދިންނަްށ 

ރިސްކް -ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ނިޒާމެއް އޮތުމާއި، ޚާއްޞަކޮށް ހައި ދެނެގަނެ، އެކަންކަަމށް އަވަސް އްދިމާވެދާނެ ތަފާތު މައްސަލަތަ

  ންމުކަެމއްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.ލުމަކީ މިވަގުތުގައި ވަރަށް މުހިޢާއިލާތަކުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ގާތުން ބެ

ޙާލަތަށްފަހު، އެތައް ޢާއިލާތަކެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ގެ މި 19-ކުރިން ރިސްކަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ޢާއިލާތައް ކޮވިޑް

ގެ ސަބަބުން ަޕވަރޓީލައިންގެ ދަށަށް އެ ޢާއިލާަތއް ވެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު 19-ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަަމށާއި، ކޮވިޑް

  ވާންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. ރީތައްއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ތައްޔާރުކާރުން ދުރާލާ މިކަންކަމަށް ޚާއޮތްކަމަށްވާތީ، ސަ

 

މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ، ހުރިހާ ކުދިންނަށް މެދުކެނޑުމެއްެނތި ުއނގެނުމުގެ ޙައްޤުކަށަވަރުކޮށްދީ :15ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

  ގެންދިއުން.'ޓެލިކިލާސް'ގެ ނިޒާމާއި ޑިޖިޓަލް ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަޢުީލމު ފޯރުކޮށްދެމުން 

ޓީޗަރުން މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ ޙާލު ގަވާއިދުން ބަލާނޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި، ދަރިވަރުންނާއި  :16ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ންނާނޭ މުދައްރިސުން އެކުގައި މަޝްވަރާކުރާނެ އޮންލައިން ފޯރަމްތައް ޤާިއމްކޮށް ކުދިންނާ ގުޅުން މެދުނުކެނޑި ޤާއިމްކޮށް އޮ

ން. އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ދެރަ ޙާލަތުގައި ންދިއުގެށްރާމްތައް ކުރިއަޕްރޮގް

 ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާއި، ނުރައްކަލަްށ ހުށަހެޅެމުންދާ ކުދިން ދެނެގަނެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެްނދިއުން.

 

 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި  3.5

ރވިސަސްގެ ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަިމނިސްޓްރީ އޮފް  އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތް ޙާލަތުގައިވެސް،19-ކޮވިޑް

ލިބެންޖެހޭ ޚިުދމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ފަރާތްތަކަށްއެހެނިހެން  ކުޑަކުދިންނާއި ތިބޭ ދަށުަގއި ބެލުމުގެ ދައުލަތުގެ ދަށުން

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ،އިދީންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިޤަޖަލުގައި ތިބޭ  ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ.

ދުމަތްތައް ފުރިހަމަވެަފއިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިދީންނަށް ފުރިހަމަވެފައި ުހްނނަންޖެހޭ ޚިޤަފާހަގަކޮށް އަދި މި ޙާލަތުގައިވެސް 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 36 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

އިދީންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަްއ ޤަ ޖަލުގައި ތިބި  ،މީގެ އިތުރުން. ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އިދީންގެ ޤަ ،މި ޙާލަތުގައި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލެވިފައިވާތީ ،ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން

ކޯލުެގ ދުވަހަކުން ދެވޭ ފޯން 15ޢާއިލާއަށް ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުރިހާ ޖަލެއްގައި ހަމަެޖހިފައިވުމާއެކު ކުރިން ކޮންމެ 

ތު މެދުކެނޑުމެއްނެިތ ޞަހަކުން ފޯނުކުރެވޭގޮތަށް އެ މުއްދަތު ކުރުކޮށް އެ ފުރުދުވަ 7މިހާރު ކޮންމެ  ،ތުފުރުޞަ

 ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަްށ މުރުންދުވަސްވީ މީުހންާނއި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަޢުދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ިތބި ކުޑަކުދިްނނާއި، ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

ވެ. ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ޙިމާޔްކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަން ކޮމިޓީން ދެކެއެ

އިތުރަށް ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭކަމަށް  ޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައްއަދި މި ދަނޑިވަޅުގައި، މިފަދަ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވާން

  ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.

 

ކުރަންޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ގެނައުމާއެކު ދައުލަތުގެ ކަތްމަސައް ،މި ޙާލަތުގައި :17ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ން.ަބލާ މޮނިަޓރކުރަމުން ގެންދިއުން ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޤަވައިދު

 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތައް  3.6

މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް، އެަފރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ެބލުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކާިއ ގެ ންތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާތްަތކުނުޅެދު

ތެރިކަްނ ނުކުޅެދުންތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާކަމާއި، ބެލެނިވެރިންަނށް ގުޅައި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކައެފަރާތްތަކުގެ 

އޯ ފާމަސީ މެދުވެރިކޮށް .ޓީ.ދިގުމުއްަދަތކަށް ކާންޖެހޭ ބޭސް އަދި ރާއްޖެއިން ލިބެްނ ނެްތ ބޭސް، އެސް ހުންނަ ފަރާްތތަކުން

ސޯޝަލް އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  މިނިސްޓްރީއެގޮތުން، ާވކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިލިބޭ

ޕާޓްމަންޓް އޮްފ ނޭަޝނަލް ޑިނޭޝަނަލް ޕްރޮެޓކްޝަން އޭޖެންސީއާއި، އަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ސަރވިސަސް

ތްތަކުގެ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ،ދައިފީހުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހޯއަދި ޕެންޝަން އޮރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 ފަރާތްތަކަށާިއ، ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިަކންޑެސްކު ރިވިއުއެއް ހެދިފައިވާކަމާއި، ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް  ބެލެނިވެރިންަނށް ގުޅާ

ގޮތުން ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅުންހުރި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަން ފަ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

މި ޙާލަތުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ އެކިކަހަލަ ތެރަޕީ ލިބުން ހުއްޓިފައިވާތީ، ވަރޗުއަލްކޮްށ އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަވީނަމަވެސް، އެ

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނަނ ންމުކަެމއްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. މުހި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީނަމަވެސް އެ ތެރަޕީތައް މެދުނުކެނޑި 

ންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ވަރަށް މުހިލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ  ފަސޭހަކަމާއެކުފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭސް މެދުނުކެނޑި 

 ދެކެއެވެ.

 

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާްތތަކަށް ޭބނުންވާ ޚާއްޞަ ބޭހާއި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދިގު މުއްދަތައް : 18ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އިްނތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި މި ޙާލަތުގައި ހުއްޓިފައިވާ އެކިބާވަތުގެ ތެރަޕީތަކާިއ ބޭސް މެދުނުެކނޑި ލިބޭނޭ  ބޭނުންކުރާ

ފަރުވާތައް އޮންލައިން ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދީ އެފަދަ ޢާއިލާތަކަށް ޭބނުންވާނޭ އިރުޝާދުތަކާިއ 

 ލަފާދޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުން.

 

 ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތައް މުރުން ޢު  3.7

މުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް، އެފަރާްތތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބެުލމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކާިއ ޢު

 އެއްވެސް  ދާކަމާއި،އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންއެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންަންށ ގުޅައި މަޢުލޫމާތު 

ސަބަބަކާހުރެ ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ޭބސްކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ދިގުމުއްަދތަކަށް ކާންޖެހޭ ބޭސް އަދި ރާއްެޖއިން ލިެބން ނެތް ބޭސް، 

 ހަގަކުރެވެއެވެ. ނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެިހފައިވާކަން ފާއޯ ފާމަސީ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ.ޓީ.އެސް

މި ޙާލަތުގަިއ އްކަމަށްވުމާއެކު، ްތތަކެއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާމިއީ، މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ޚާކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.
 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 

 ހަމަޖެހިފައިވާ  މިހާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަރުވާ ބޭހާއި ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް މުރުން ދުވަސްވީޢު: 19ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ގައި ބަޔާންކުރާ  2ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާުތ ެއފަރާތްތަކަށް ވާިޞލްވާނޭހެްނ ޯފރުކޮށްދިނުމަށް  އިންތިޒާމްތަކާގުޅޭ

މުރުންދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޢު ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް

 މި ޙާލަތުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްަތއް ހަމަޖެއްސުން؛

 

 

 ފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް ތްތެރިންނާއި، އިންސާނީ ވަގުބިދޭސީ މަސައްކަ  3.8

 ރުކުރުމަކީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަކި ފަރާތެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ބިދޭސީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ވަދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނަސް، 

މާލޭގައި ެއތައްހާސް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެއް ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ލިބިދޭ ޙައްޤެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކަްށމެ ޤާނޫނުއަސާސީން 

 ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ،ޭދެތރޭ  ކު، ދިވެހިންގެ ެތރެއިން ބައަކު އެފަރާތްތަކާވުމާއެއަްށ ފައްސި 19-ކޮވިޑްއެއިން ފަރާތެއް 

ސަރުކާރުން މި ޙާލަތާގުޅިގެން  ޮގތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއައެވެ.އިހާނެތި ވަރަށް ނޭދެވޭ އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ޭދތެރޭ 

ޙާލަތު ވަޒަންކުރެވިފައިވެއެވެ.  ތަުނގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދިއަތަންަތނަށް ިޒޔާރަތްކުރުމުން، އެފަދަ ތަން  އެމީހުން ދިރިއުޅޭ

ގޮތުން އްޙީ، އެއީ ސިވާތީންކަމަށް ންކޮޅުގައި ތޮއްޖެހިގެވަރަށް ކުދި ތަންތަ ކަތްތެިރން ދިރިއުޅެމުންދަނީމިގޮތުން، ބިދޭސީ މަސައް

 ގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފުކަމެކެވެ.ރައްކާތެރިކަމެއްނޫންކަމާއި، އެއީ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމު

ެފބުރުވަރީ  25މަށް ހަމަެޖހިފައިވަނީ، ޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމި

ގައި ކެބިނެޓުން ފާސްކުރެއްވި، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ުހއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލަފަިއވާ ނޭޝަނަލް އެކްަޝްނ  2020

އިން ފެށިގެން،  2020މާިރޗު  30ންކަމާއި، އުލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝެޑި( 2022-2020)ޕްލޭން 

 މުއްދަތު ެފށިފައިވީނަމަެވސް، އަލަށް އެކުލަވާލެުވނު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ ެމދުގަިއ ކުރަންޖެހޭޒުއެ އެކްޝަން ޕްލޭން ަތންފީ

ޅިގެން، އަދި ބޭއްވިފައިނުވާަކން ގެ ސަބަުބްނ ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގު 19-ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަުލވުން، ކޮވިޑް

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ގޮތުން، މި ޙާލަތުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގެދެކޭގޮތް: ކޮމިޓީން 

 އްޙީ ަފރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި،އެފަރާތްތަކަށް ސި ކުރަންޖެހޭކަާމއި،މަސައްކަތްރޭ ަތފާތުކުރުެމއްނެތި ތެދޭ އެފަރާތްތަކާ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ކޮށްގެންނުާވނެކަމަށާިއ، މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާްނމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ދިނުުމގައިހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް އެ

އަދި ބިޭދސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަޒީފާދީ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުްނ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންޖެހޭކަމަްށ ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.

ކަށަވަރުކުރުމުގައި ފަސްޖެހި، ފިލާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ހައްޤުތައް 

ން ދެކެވެއެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ބިދޭސީން ހަދާ ދާރުކުރުވަން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީފިޔަވަޅުތައް އަޅާ، ޒިންމާ

 ސައްކަތްތެރިން ބިކަކޮށް ަބލީގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިމަ ގައި މިޙާލަތު ފަހު މިނުއަގުގައި މަސައްކަތްކުރުވުމަށްއެމީހުން ލައްވާ 

، ން ެދކެމެވެ. އަދި މިބަލިން ރައްކާތެރިެވތިބުމަށް އަޅާފިޔަވަޅުތަކާއިިހންގަންޖެހޭކަމަށްވެސް ކޮމިޓީ ޤީޤުމެދު ޖިނާއީ ތަޙްފަރާތްތަކާ

ރުކުރަްނ ރުމެއްނެތި ލިބޭކަން ކަށަވަބައްޔަށް ފައްސިވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭ ފަރުވާ އެއްވެސް ތަފާތުކު

ބަލިން މުޖުތަމަޢުއާއި ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މިފަރާތްތަކުގެ  ން ދެކެއެވެ. މިޖެހޭކަމަށްވެސް ކޮމިޓީ

ވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވާކަމާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް މިކަމުގައި ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް އަ

 ން ދެކެއެވެ.އަޅަންޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީ

 

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން 'ސްޓިގްމަޓައިޒޭޝަން' އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ 19-ކޮވިޑް: 20ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ރައްކާތެރިކަމާއި، ފަރުވާއާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މަޙްރޫމްވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ 

މާއި، ބިދޭސީންނަށް ބަިލން ގެންދިއުށްމްތައް ކުރިއަގްރާކުރުވުމުގެ ޕްރޮތެރިލުންޙޭނިޒާމީ ފިޔަވަޅުތައްއެޅުމާއި، މުޖުތަމަޢު 

 ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް ޭބނުންވާ މަުޢލޫމާތު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮްށދެމުން ގެންދިއުން؛

 ކަން ކުޑަ، އާދައާން، ސާފުތާހިރުބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ސިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިނޫ :21ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ޚިލާފާށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނާއި އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށިގެންނުވާ ތަންތަނުގައި މިވަގުތު ިދރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް 

އެފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ ދިރިއުޅެމުންދާ ޙާލަތު ބަދަލުރުކުރުން އަދި  ،ޒިންމާވާންޖެހޭ

 ؛ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތްތައް ނުހޯދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރި ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

މި ޙާލަތުގައި އަމިއްލަ ޤައުމަށް އަނުބރާ ދާންބޭނުންވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ދެނެގަނެ އެ  :22ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 މަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ދިއު ޤައުމުތަކުގެ އެހީގައި އަނބުރާ

 

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް  3.9

ވާއިރު، ޑުކަމެއްކަމަށް ކަނޑއަޅާފައިބަލިމައަކީ 19-.އޯ( އިން ކޮިވޑްހޭ ޖަމްޢިއްޔާ )ޑަބްލިއު.އެޗްދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާބެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ރޯގާ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރި އެތައްބައެއް މި ރޯގާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެތައް ބައެއް މި 

ންވެސް މި ރޯގާގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ދޫކުރަމުންގޮސް، މި ރޯގާގެ ނުރައްކާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއި

ޢާންމު ވާތީއާއި، މި ރޯގާ ފެތުުރން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ަސރުކާރުން ވަނީ ސިޓިވްވެފައިވާ މީހުން ފެނިފައިރޯގާއަށް ޕޮ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. ިމގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކާއި، ކިޔަވައިދޭ  ޞިއްޙަތައް

އެންމެހަިއ ލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ބަންދުކުރެވުނެވެ. އަދި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ދައު، ރސިޓީތަކާއިކޮލެޖްތަކާއި، ޔުނިވަ

ގޮތުން ގެއިން ބޭރަށް ނުނުކުމެ ތިބުމަށް އެންގުނެވެ. މި ރޯގާގެ ސަބަބުން ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެރައްޔިތުންވެސް ރައްކާ

ންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކޭީތ، ިމ ުތމަކީ ވަރަށް މުހިދައި، ެދނެގައަސަރުތައް ހޯތެރިކަމަށް އަްނނަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާ

އް ހެދިފައިވޭޯތ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެރޯގާއާ ގުޅިގެން ސޯ

ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޔުނިސެފާއި  އެކަމާގުޅޭ  ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން،

 ސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް އެ މިނި

ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން މިހާރުވެސް ލަސްވެއްޖެކަމަށާއި، ވެވުނު އެންމެ އަވަހަކަްށ ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

 އެ އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.  
 

 

ރުމަށް ނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި އިންސ19ާ-ކޮވިޑް :23ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ކުރިމަތިވާނެ ގޮންޖެހުންތަކާއި ައންނާނޭ ބަދަުލތަކާއި އަދި މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް 

 ދެނެގަތުމަށް ސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުން.

 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން  3.10

ންސާނީ އިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން  ،ޙާލަތުގައި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައި މި އ19ާ-ކޮވިޑް

 ގޮތެއްގައި ޙަަރކާތްތެރިވާން ަފށާފައިވަނީކަށީގެންވާބެލުމުެގ މަސައްކަުތގައި އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަމުންދާ މިންވަރު

ގައި ސިޓީ  2020އެޕްރީލް  4ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެގޮތުން،  ،ލަހުންކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ. މިގޮުތން



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ަތންތަުނގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުަމށް ެއ  ދަށުގައި މީހުންިތބޭތައްޔާރުވެ ދައުލަތުގެ ބެުލމުގެ އަށް 19-ކޮވިޑްފޮނުވުމުގެ ކުރިން، 

ފަހުން މިފަދަ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް  އޭގެ ނުވެއެވެ. ނަމަވެސްކޮށްފައެއްސް ޒިޔާރަތެއްއެއްވެ ކޮމިޝަނުން

 އަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.ކޮމިޓީ މި

މިވަގުތުގައި، އަދި ވަކިން ގުޅިގެން މެދުކެނޑިފައިވާ  އ19ާ-ކުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ކޮވިޑްޢާންމު އުސޫލުން ޖަލުތަ

ެވފައިވާ މިވަގުތުގައި މިފަދަ ޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމްތައް ބަދަލުހަމަ  ހުށަހެޅުމަށް އެކު މައްސަލަފަސޭހަަކމާކޮށް ކޮމިޝަނަށް ޚާއްޞަ

އެހެްނ އިންތިޒާމެއް ކޮމިޝަނުން  ންނާނެއަދި އެފަދަ ޝަކުވާތައް ލިބިގަ، ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އާ

 ހަމަޖައްސާފައެއްނުވެއެވެ.

ވާ މިނިވަްނ މާޔަތްކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޤާއިމްކޮށްފައިޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިނީ ޙައްއިންސާ

ކުރުމަށް ޤާއިމްކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތާއި އެފަދަ ގެން ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ނުަވތަ އެކަހެރިގުޅި އ19ާ-އްސަސާތަކުން ކޮވިޑްމުއަ

 ކުރާގޮތް ދެނެގަންނަްނ ޖެހޭނެކަމަށް އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކަނޑަޅާފައި މީހުންާނމެދު ޢަމަލުންތަނުގައި ބަިއތިއްބާ ތަ

ަލފާފުޅުގައިވެއެވެ. މިގޮތުްނ  އުލަތްތަކަށް ޮފނުވާފައިވާ ޚާއްޞަހައި ކޮމިަޝނަރ މިޝެްލ ބެކެލޭ ޖެރައިޔާ އެކުވެރި ދަ ހުންނަ

ތު ދެނެގަތުމަށް އެކަށީގެންާވ ނުން މިފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަމިޝަހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، 

ތެރޭގަިއ  މަށް ދަތިވެފައިވާ ސަބަބުތަކުގެކުރުމަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތްތަކެއް އެ

އި ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ޕަރސަނަލް ނުވާފައިވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބުމާމިޝަނުން ބައެއް އިދާރަތަކަށް ފޮކޮ

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  17ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020އެޕްރީލް  9 ،ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ވް އިކުއިޕްމަންޓްޕްރޮޓެކްޓި

 ދީފައިވެއެވެ.ލޫމާތުމަޢުބަރުން ކޮމިޓީއަްށ މެން ކޮމިޝަނުގެ

އްލިއަކަށް ގެއްލި، އާމްދަނީ ބައެއްގެ ވަޒީފާގެ ޙައްޤު ކުދިމާވި އިޤްތިސާދީ ލޮޅުންތަކާގުޅިގެން އެތައް ގުޅިގެން އ19ާ-ވިޑްކޮ

ނުވެއެވެ. ވާ ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކޮށްފައެއްއިރުވެސް މިކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް އަދި އަޅާފައިލިބުމުން މަޙްރޫމްވެގެން ދިއަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް  20)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު އަދި 

ލިއްޔަތެއްކަމަށް ށް އެރުވުމަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫގޮތުގެ ލަފާ ސަރުކާރަދެމެހެއްޓުމަށް ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނަގަހައްޓާ 

ތު ލޫމާގައި ކޮމިޓީން މަޢު 2020ލް އެޕްރީ 4އްކާތެރި ޙާލަތާ ގުޅިގެން  ނުރަނާޒުކު އަދި ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް، މި

 ދީފައެއްނުވެއެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް ލަފައެއް އަދި އިރުޝާދެއްވެސް ކޮމިޝަނުން ސާފުކުރުމަށް އެދުމުގެ ކުރިން



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއެކު އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް މި ޙާލަތުގައި ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

ން އެތައް ބައެއްގެ މި ޙާލަާތގުޅިގެކަމަށްވީއިރު،  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އެއް މުއައްސަސާއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ޓްރޯލްކުރުމުެގ ކަޒުކުރެވި ބަލި ކޮންމަރު އެތައް ބައެއްރައްކާތެރިކަން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅި އާއި އާމްދަނީ ގެއްލި، އިޖްތިމާޢީ ވަޒީފާ

މިނުގައި އަދި އަވަސް، ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިށް ފާރަވެރިވުމުގެ ދައުރު ކުރިއަށްދާއިރު ކޮމިޝަނުންމަސައްކަތް ކުރިއަ

 ކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެެވ.

 

 

ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި އެފަދަ ތަންތާންގަިއ ބައިތިއްބާ މީހުންނާމެދު  :24ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

ޢަމަލުކުރާގޮތް ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޖިސްމާނީގޮތުން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މިފަދަ ހުރިހާ 

ކު ޑިޖިޓަލް ކަެނކްޓިވިޓީގެ ޒަރިއްޔާއިން މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒެއްގައި އިންޓަރނެޓް ހިލޭ ލިބެން ހުރުމާއިއެ

 ؛ކޮށް ގުޅައިގެން ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންފޯންކޯލް މެދުވެރިވީޑިއޯ 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދަތިވެފައިވާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަްށ  :25ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ކޮމިޝަނަށް ވާޞިލްވެވޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން؛ހިއުމަން ރައިޓްސް ބައިތިއްބާފައިވާ ފަރާްތތަކަށް އައު ނިޒާމެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން 

އެހީއަށް ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކާއި، ވަކިްނ އިވާ ކުޑަުކދިންނާއި، ޚާއްޞަެގ ދަށުގަދައުލަތުގެ ބެލުމު :26ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ން؛ވާިއދުން ބަލަމުން ގެންދިއު މުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އައު އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން، ގާތުން އަދި ގަޢުޚާއްޞަކޮށް 

ކޮިމޝަނުން ދެކޭގޮތް ޢާންމުކޮށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި  :27ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ސަރުކާރަށް މިމޭރުމުން އަރުވަންޖެހޭ ލަފާ މުޢާލާތުގައި އަރުވަމުން ގެންިދއުން.

 

 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  3.11

ތެރިކަން އްޙީ އެހީރާތްތަކަށް ބޭނުްނވާ ސިލަތުގައި، މި ރޯގާއަށް ފައްސިވާ ފަމިއޮތް ޙާ އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖ19ެ-ކޮވިޑް

ޚިދުމަތްތައް  މަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ އެހެނިހެންފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ރައްޔިތުްނނަށް ބޭުނންވާ އަސާސީ ޚިދު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ މިވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 43 
 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

އަމިއްަލ ދިރިއުޅުމަށާއި، މުޅި މުޖްތަމަޢަށް އެތަކެއް ދަތިތަކާިއ، ، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތްތަކުެގ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި

ނުރައްކާތައް އަދި ގޮންޖެހުންތަަކކާވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ރޯގާޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 

ގިނަވަމުންދާތީ، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންވާނެކަަމށްވާއިރު، މިފަދަ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ 

ންމުކަމެކެވެ. އަދި، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްތަކުރާ މަޖައްސާފައިއޮތުމަކީ ވަރަށް މުހި ނޑި ލިބޭނޭގޮތް ހަސަޕްލައި މެދުނުކެ

 ންމުކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.ކީެވސް ވަރަށް މުހިފަރާތްތަކުގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޮޔކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި އޮތުމަ

ރުކޮށްދެމުންގެންދާއިރު، މުްޖތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކާމެުދ އެކި ޚިދުމަތްތައް ފޯއެފަރާތްތަކުން 

ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި، އަދި ބައެއް ފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ގޭގެއިން ނެރޭކަން 

  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓާއި، ސިްއޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ަވޞީލަތްތައް މެުދނުކެނޑި ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

މި ޙާލަތުގައި ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަަކއި އެންމެ ކުރީސަފުގައި ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭކަމާއި، ދަތިނުވާނެ މިންވަރަށް 

، މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތައް ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެއިން ނެރެމުންދާތީ، އެފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށާއި

 ޓު މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭަކމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯ

 

ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓު މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ  :28ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން؛

ަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ކުރީސަފުދަތި ނުާވނޭހެން މަދުނުވެ  :29ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 އިކުއިޕްމަންޓާއި، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޭބނުންވާ ވަޞީަލތްަތއް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

އާ ގުޅިގެން ދިމާވާ 19-ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތައް ކޮވިޑް :30ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 .ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކުއްޔަށް އުޅެމުންދާ ގެއިން ނުކުންނަން މަޖްބޫުރވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާަވހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

 

 

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ބޯހިޔާވަހިކަން  3.12

 ތަންތަނުގެ  ދިރިއުޅެމުންދާ ކުއްޔަށް ޢާއިލާތަކުން ަދތިވެފައިވާ ލިބުން ފައިސާ ނުވަތަ ގެއްލިގެން ވަޒީފާ ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް

 ކުލި  އަދި، މަޖުބޫރުކުރަމުންގެންދާތީ ވެރިފަރާތްތަކުން ގޭގެ ބައެއް  ނިކުތުމަށް ގެއިން ާޢއިލާތައް އެ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ކުލި

ވޭތުކުރަންޖެހިފައިވާ  ދުވަސްތަކެއް ގިނަ ޙާލަތުގައި ބަންދު ނުނިކުމެ ކޮޓަރިތަކުން ދިރިއުޅޭ  ވުމުން ނެތިފައި ގޮތެއް ދެއްކޭނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ ެއންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަްނ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

، އެފަދަ ފަރާތްތަކުެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި

ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމާއި، އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަމަށް ޭބނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަަކްށ 

 ވެއެވެ.އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުަލވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

ގަޑިއިރަށް ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު، އެކި ސަބަބުތަކާހުެރ  24މީގެ އިތުރުން، މި ރޯގާއާގުޅިގެން މާލެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު 

ގެއިން ނިކުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރީން  ކިފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅެމުންދިއައެ

ށް ބޯހިޔާވަހިކަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަަކށް ވަގުތީ އާ ހަމައަ 2020އެޕްރީލް  25ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެެވ. މިގޮތުން، 

ތަކަށް އެ އިންތިޒާމް ފަރާ 136ކަތުގެ ތެރެއިން، ހިޔާތަކުގައި އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައް

އާ ހަމައަށް، ަވގުތީ ހިޔާތަކުގައި ނުހިމެޭނ، ެއހެންނަމަވެސް ކާބޯތަެކތީގެ  2020އެޕްރީލް  25ހަމަޖައްސާފައިވާކަމާއި، 

އި ބޯހިޔާވަހިކަްނ ފަރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ވަގުތީ ިހޔާތަކުގަ 189އެހީތެރިކަމަށް ބޭުނންޖެހިފައިވާ 

އި، ޖަލު ބަންދަްށފަުހ ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާ

 އްެނތިޙައްދުގައި ތިބި މީހުންނާއި، ގެއިން ނިކުންނަންެޖިހގެން ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީުހްނނާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމެމާލެ ސަރަ

މީހުންނާއި، ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކަިއ މާލެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންނާއި، އެހެނިެހްނ  އަމަގުމަތީގައި އުޅެމުންދި

 ބޭނުންތަކުގައި މާލެ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުން އަދި މަސްތުވާތެކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މީހުން ހިމެނެއެވެ.

މަސްދުވަހަށް  6ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކަށް ފައިސާދެއްކުމުގެ މުއްދަތު 

ގައި ޤައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރެއްވުމާ  2020މާރިޗު  25ފަސްކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމެވިކަން 

މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށްފަހު، ލޯނު އަނބުާރ  6ޓް ފައިސާ ދެއްކުން މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ލޯން ރީޕޭމަން، ގުޅިގެން

 މަސްދުވަސް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމާއި، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްެލޓް، 6ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަށް 

ވަނަ އަހަރުެގ  2020ކާއި އަދި ސިާނޢީ ބިންތަަކށް އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން ގޯތިތައް، ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ޮކމާޝަލް ޔުނިޓްތަ



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

އަށްވާ ފައިސާދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ނިންމާ އެކަންވަނީ ެއ  30%ކުލީގެ /އެޕްރީލް އަދި މޭމަހު ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓް

ނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގ އެންޑް އަރބަން ަފއިވާކަމަށް މިގައި އިޢުލާނަކުން އަންގާ 2020މާރިޗު  30ކޯޕަރޭޝަންއިން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފާހަގަކޮށްފައިެވއެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގައި އުޅެމުންދާ ފަރާތަކުްނ 

ތްކޮށްދެމުންދާކަންވެްސ ދަތިކަމެއް ދިމާވެގެން އެހީތެރިކަމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެކަން ޙައްލުކޮށްދެވޭތޯ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަ

މަްސތުވާތަކެތި ޭބނުންކުރާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން މި ޙާލަތުގައި މަގުމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އަދި،  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަިހކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ.

ގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓްގައި ހިމަނާަފއިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު،  2020އެޕްރީލް  26ގޮތުން، މި

 ކަން ފޯރުކޮށްދީަފއިވެއެވެ.ވަހިމީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާ 20އެދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މަސްތުވާތަެކއްޗާ ގުޅުންހުރި 

 

އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު : ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް 

  އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ.

 

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ދިރުއުޅެން ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭ ނޫން 19-ކޮވިޑް :31ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

އެހެން ރަށްރަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާްތތަކަށް އެކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި 

ރިކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިއްޖެނަމަ އްޞަ ރައްކާތެން ޚާގެ ސަބަބ19ު-ދިނުން. ކޮވިޑް

ޚާއްސަކޮށް ، އެފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މުޖްަތމަޢުގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ހިނދު

ންމު އެއް ޙައްޤަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ކަމުގައިީވ ހިންމެ މުއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެ 19-ފުރަބަންދުވެފައިވާ ަދނޑިވަޅުތަކުގައި ކޮވިޑް

ހިނދު، މި ޙާލަތުގައި އެންމެންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫީނ، އިދާރީ، ައދި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް 

 .އަޅާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

 

 

 



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ޖަލު ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް  3.13

ޖަލުތަކުގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން، ޢާއިލީ އަދި އެކަހެރި  ންގުޅިގެ އ19ާ-ކޮވިޑް

މިނެޓުގެ ފޯނުކޯލެއް އަދި ާޢއިލާ އެދިއްޖެނަމަ ސްކައިޕް  7ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

އިދީންނަށް އެކަްނ ޤަޖަލުތަކުގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ ނަމަވެސް،  އްސާފައިވީރެވޭނެގޮތް ހަމަޖަކޯލްކުމެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ 

ން އެދޭ ސްކައިޕްކޯލުކުރުމަށް ޢާއިލާތަކު، ފޯރުކޮށްނުދެވޭކަމާއިއެކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއްހުރިަކމާއި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

ސްކައިޕްކޯލު އެދިފައި އަދި  އާ ހަމައަށް 2020އެޕްރީލް  16ގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން، މިންވަރުވެސް މަދުކަން ފާހަ

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ އެންމެ ކޯލެއްކަމާއި، މި ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށް އޮންލައިން ފޯމަކުން ކޯލަށް އެދެވޭގޮތަށް 

މުގައި ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެަކމަށް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް، އިްނަޓރނެޓް އެކްސެސްވުމާއި ފޯމުފުރު

މިރޯގާ ފެތުރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޖަލުތަކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ށް މީހުން އިތުރަ 40%ވުރެ ގޮންޖެހުމަކީ ޖަލުގެ އަބާދީގެ ިނޞްބަތްކަމާއި، ބޮެޑތި ޖަލުތަކުަގއި އެތަނެއްގެ ކެޕޭސިޓީއަށް

މީހުންގެ ކެޕޭސިޓީއޮވެ، އެ ޖަލުގެ އާބާދީއަކީ  750ފާހަގަކޮްށަފއިވެއެވެ. މިގޮތުން، މާފުށި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއތިބޭކަން 

މި  މީހުންނެވެ. 207އަކީ އާބާދީކަމަށްވީނަމަވެސް އެ ޖަލުގެ  150 އަކީކެޕޭސިޓީ ޖަލުގެ މާލެ މީހުންނެވެ. އަދި 1134

ހަްށ ތުގައި ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަްއ އެންމެ ބާރުމިނުގަިއ ނުގެންދެޭވނަމަ، ރިމާންޑްގައި ިތބި ފަރާްތަތއްވެސް ދުވަހުން ދުވަޙާލަ

ދަަދށް ބެލި ނަމަވެސް، ޖަލުގެ  ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަފްގެ ދަށުންސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ މަޢާގިނަވަމުންދާނެކަމާއި، ރައީ

ސްޕެކްަޓރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ންޖަލުތަކުން އިކަން ފާހަގަވެފަިއވެއެވެ. ދަދެއްޢަތޮއްޖެހުމާ ބަލާއިރު އެއީ ވަރަްށ ކުޑަ 

ސްެޕކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، އިން

އާއި ފޯނު، ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަމާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް ސް ސަޕޯޓު ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްވިރސަ

ޖަުލތަކުން ސިޓީއައުން ދެަހފްތާއަްށ  ެނތި ކުރިއަށްެގންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް،އަދި ލިޔުން މެދުވެރިކޮށް މުޢާަމާލތުކުރުން ހުއްޓުމެއް

ހަގަވެ، އެކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ޖަލުތަކުން ސީދާ މެދުކެނޑިފައިވާކަން ފާ

އިންިތޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އިންސްޕެކްޓަރޭޓް ސެކްޝަނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ސިޓީތައް ސްކޭންކޮށް ފޮނުވުމުގެ 

އަށް ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭ ފޯނުކޯލެއް ދިނުމަީކ  9421111ްނނަްށ އިދީޤައަދި، ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ދެކޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތްކަމަށް 

އަންނަްނފަށަިއފިނަމަ އިންސްޕެކްޓަރޭޓްގެ  އްކަމަށާއި، ވަރަްށ ގިނަ ކޯލުތައް ގެ ވަޞީލަތްތައް ަތންނުދޭ ކަމެސަރވިސް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 ނުވަތަ  ސިޓީން ާޢންމުކޮށް ޢާއިލާތަކުން ންގެޤައިދީފާހަގަެވއެވެ.  ތްތަކުންވެސް ނުފުއްދޭ ިމންވަރަށް ގިނަވެދާނެކަންވަޞީލަ

 މެދުވެރިކޮށް ( 9421111) ލައިނެއް މޮބައިލް ޚާއްޞަ ެއކަމަށް ،ހަނިވެފައިވާތީ ދޮރު ުހށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ ބައްދަލުކޮށްގެން ސީދާ

އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާކަމާއި،  ގެންފެށި އިން 2020 އެޕްރީލް 10 އިންތިޒާމް މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ނުވަތަ

މި ޙާލަތުގައި، ޖަލުގައި ކު އެއް ފޯނުކޯލު ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަވެއެވެ. ހަމައަށް އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލައާ  2020އެޕްރީލް  16

ދިމާވާ ހާދިސާތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއްހުރިކަމާއި، އެގޮތުން ލޮކްޑައުންއެއްގެ ޙާލަތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް 

މާއި، އިންޓަރވިއުއެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެގޮތަކަށް ފޯނުން އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަ

 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ޖަލުން ސާފުކުރަންޖެހެ މަޢުލޫމާުތވެސް 

ޖަލު ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތް: 

އްޙީގޮތުން އެތައް ބަލިތަކެްއ ސި، އާބާދީ އިތުރުވެފައިވާއިރުން ދެކެއެވެ. މިގޮތުން، އެކި ޖަލުތަކުގައި ތަނުގެ ޖާގައަށްވުރެ ކޮމިޓީ

ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތުއޮވެ، މި ަބިލ ޖަލުގައި ފެތުރިއްޖެނަމަ ވަރަްށ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ދާނެަކމަށް ދެކޭތީ، މިކަންކަމަށް 

 އެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެއެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް

 

 

ޖަލުގައި ތޮއްޖެހުން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން. މިގޮތުން ޕެރޯލްއާއި،  :32ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 ކްލެމެންސީ ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ލަސްނުކޮށް ފަހިކޮށްދިނުން.

 

 ބަޖެޓު  3.14

މިލިއަން އުނިކުރުމަށް ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  19ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓުން ގުޅިގެން  އ19ާ-ކޮވިޑް

ށްވުމާއެކު، އެއީ ވަރަށް ކަމަ 2ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯަޝލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓުން އުިނކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި %

ގައި  2020ޕްރީލް އެ 14ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތްކަމަށް ދަދެއްކަމާއި، އިޖްތިމާޢީ ކުޑަ ޢަ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިވަގުތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ބޯހިޔާވަހިކަަމްށ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން 19މި ކޮމިޓީގެ 

އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޭޝަންއާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއާބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް، މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، ސް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓާއި، ޔޫތް، ސްޕޯޓް



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

ރުކޮްށދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަްއ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެީހތެރިކަމާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯ

  ހަމަޖައްސައިދީފައިވެއެވެ.

 

އްޙަތަށާއި، ސިއާ ގުޅިގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ގެްނނަ ބަަދލުތަކުގައި 19-ކޮވިޑް :33ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން 

 އިސްކަންދިނުން.ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހި ކުރުމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް 

 

  ނިންމުން  .4

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެްނބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި  24ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ  ވީ ބުދަ 2020އެޕްރީލް  29

އާ ގުޅިގެން 19-ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފައިެވއެވެ. އަދި، މި ރިޕޯޓަކީ މި ކޮިމޓީގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ނޫންކަމަާށއި، ކޮވިޑް

ންކަން ކޮމިޓީްނ މާވަމުްނދާ ކަމި ޙާލަތުގައި ދިދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މި ޙާލަތުން އަރައިގަނެވެންެދން 

މި ރިޯޕޓު އަދާހަމަކުރުމާއެކު، ކޮންމެ ެދ ހަފްތާއަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސަށް މަޢުލޫމާތު މަށާއި، ބަލަމުންގެންާދނެކަ

 ޙިއްޞާކުރުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ެފނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ިމ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ިނންމަވަިއ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ، ވީމާ

 ދެއްވުމަށްޓަކައި، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ.

ނިޞްަބތް  ހާޒިރުވިހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މެްނބަރުން  މަށްދިރާސާކުރު މި މައްސަލަ

 އެވަނީއެވެ.ހިމަނާފައި " ގެ ގޮުތގައި 1-ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު "ޖަދުވަލުއެ

 

 ޖީހާން މަޙްމޫދް 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 

 2020އެޕްރީލް  30ތާީރޚް:  ރިމި ރިޕޯޓުަގއި ޮސއިކު



 ކަނޑަެއޅުމާ  ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ތަންީފޒުކުުރމަށް ޕްޮރްގރާމް ިނންމާފަިއވާ ހިްނގުަމށް ސަރުާކރުން ަސބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ ައޅާއާ ުގޅިެގން 19-ކޮވިޑް

 ާރސާކޮށް ިހއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮމިޓީއާ ޙަވާުލވި ަމސައްކަތް ކޮމިޓީން ދި އާ ުގޅިގެންމަްއސަލަޅި ހުށަހެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ގުޭޅގޮތުން
 ނިންިމގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 ހިއުަމން ރައިްޓސް އެންޑް ޖެންަޑރ ކޮިމޓީ

 

 1ޖަދުވަލު 
 

 

އާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ 19-ކޮވިޑް 
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