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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން
އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް،
ތަންފީޒުކުރުމާމެދު

ސަރުކާރުން
ރައްޔިތުންގެ

ހިންގުމަށް
މަޖިލީހުން

ނިންމާފައިވާ

ޕްރޮގްރާމް

ދެކޭގޮތް

ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން
ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ނންބަރުM19/IJ/2020/01 :
ރިޕޯޓު ަ
 02މެއި 2020

ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
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އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ނ ޖަލްސާގައެވެ .މި ކޮމިޓީގެ
ބއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  6ވަ ަ
ނ  2019ގައި ޭ
މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ  11ޖޫ ް
ބދަލެއް އޮތްނަމަ ،އެކަމެއް
ނކަން ދިރާސާކުރުމާއި އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިޖްތިމާޢީ ކަ ް
ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާ ގުޅުންހުރި
ކަންކަން ކުރުމެވެ.
މށް
ޖލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނު ަ
ބލުތައް ދިރާސާކޮށް ،ފުރިހަމަކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ މަ ި
ނ ހުށަހަޅާ ި
މީގެ އިތުރުން ،އެ އިދާރާތަކު ް
ރސާކޮށް ،އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ
ދރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް ދި ާ
ހށަހެޅުމާއި ،އެ އި ާ
ގ މަޖިލީހަށް ު
އެދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުން ެ
ނ އެންގުމާއި ،އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،އެ ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް
ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަ ް
ހދައި،
ހގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޯ
ބ ޭ
އދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ެ
ބއްދަލުކޮށް ،އެ ި
އ އިދާރާތަކާ ަ
ދނުމާއިެ ،
ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާ ި
އޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ބލައިި ،
ކން ކުރަމުންދާގޮތް ަ
ކރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަ ު
ސުވާލުކޮށް ،އެ އިދާރާތަކުން ު
ބޔާންކޮށްދިނުމެވެ.
ަ
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އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން:
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

އަޙްމަދު އީސާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

ޙުސައިން ފިރުޝާން
މަޑަވެލި ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ދުވާފަރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

މުޙައްމަދު ރާޢީ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ
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މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

ޖީހާން މަޙްމޫދު
ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ފިހުރިސްތު
ރ
ބ ު
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 .4ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް16 ................................................................................................................ :
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 -6ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަ ާ
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 .1ތަޢާރުފް
ބއްވި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  23ވަނަ ޖަލްސާގައި ،ކޮވިޑް19-
މި ރިޕޯޓަކީ 1 ،އޭޕްރީލް  2020ގައި ޭ
ނ
ކ ް
ބދަލުތަ ު
ބން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ަ
ބ ު
ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަ ަ
ތ
އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮ ް
މލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޯ
މޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  179ވަ ަ
ކަނޑައެޅުމަށް ،ރައްޔިތުންގެ ަ
ހށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
ބރު ޢަލީ އާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެން ަ
ގނެ ،ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މި
ބލައި ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ަ
ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

 .2ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔެކިޔުންތައް:
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ.
ބރު  13( 22/57/2020/7އެޕްރީލް  )2020ސިޓީ؛
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަން ަ
ބރު  13( 142-C1/57/2020/5އެޕްރީލް  )2020ސިޓީ؛
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނަން ަ
ބރު  14( 425-CB/57/2020/6އެޕްރީލް  )2020ސިޓީ؛
 .3މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަން ަ
ބރު  23( 101-EP/57/2020/24އެޕްރީލް  )2020ސިޓީ؛
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަން ަ
އަދި
ރ  12( MEMO-J/2020/35އެޕްރީލް  )2020މެމޯ.
ބ ު
 .5ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަން ަ
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 .3މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް:
ށ
އޕްރީލް  2020ގައި މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮ ް
އށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެންެ 7 ،
މި މައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ ަ
ގ
ލކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮމިޓީ ެ
އސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ޢަމަ ު
ދލުވުމުގައި މި މަ ް
ބއް ަ
ގ  12ވަނަ ަ
ބއްވުނު ކޮމިޓީ ެ
އޮންލައިންކޮށް ޭ
ގ
ކ ެ
ޓއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ،ތިރީގައި ހިމެނިފައިވާ ދާއިރާތަ ު
ވރާކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން ،ކޮމި ީ
ބރުންގެ މެދުގައި މަޝް ަ
މެން ަ
މަސައްކަތްތައް ވަކިވަކިން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާމެދު ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް
ސފުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ސިޓީ ފޮނުވައިގެން މަޢުލޫމާތު ާ
މރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް
ބލުމާއިޮ ،
ލކުރަމުންގެންދާ ގޮތް ެ
މ ު
 -1މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަ ަ
ލއް މިނިސްޓްރީން
އކަންކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫ ެ
ނަންގަވާ ވިޔަފާރިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަެ ،
ނކަން ދިރާސާކުރުން.
އެކުލަވާލުމަށް އެންގުމަށާއި އެކަ ް
ފ ސަރުކާރަށް ދިނުން.
 -2އާމްދަނީ އާއި ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއްގެ ލަ ާ
ވމުގައި އިސްކަން ދޭނެކަންކަން.
 -3ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް އެހީތެރި ު
-

ނ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރާވާ މީސްމީހުން.
ބނުން ކޮށްގެ ް
ބ އެހީތެރިކަން ޭ
ލި ޭ

-

ބދަލުކުރަން ރާވާ
މާލޭގައި ކުއްޔައް ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެފައި އަދި ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތް އެހެން ރަށަކަށް ަ
މީސްމީހުން.

ތން.
 -4ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ އުސޫލު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ދެނެގަ ު
އދި ގޮތެއް ދެނެގަތުން.
ނނަށް ހުޅުވާލެވޭނެ މުއްދަތެއްަ ،
 -5މިސްކިތްތަށް ،ޕާކްތައް ޢާންމު ް
ބފުޅުންނާއެކު
މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޭ
ބއްދަލުވުންތަކަކީ މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް
ބއްވި ހުރިހާ ަ
ފއިވެއެވެ .މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޭ
ބއްވި ަ
ބއްދަލުވުންތައް ޭ
ކޮމިޓީގެ ަ
ބއްދަލުވުންތަކެކެވެ.
ވފައިވާ ަ
ބއް ާ
މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ާ
•

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ލިޔުމުން ދަންނަވާފައިވާ މުއައްސަސާތައް:

 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން؛
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 .2ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ؛
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް؛
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ،އަދި
 .5މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް.

•

ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން:

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ  14ވަނަ
ބައްދަލުވުން ( 21އޭޕްރިލް :)2020
•

ޖހުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށާ ގޭގައި
ބންދުކުރަން ެ
ބން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް ަ
ބ ު
ކޮވިޑް19-ގެ ސަ ަ
ބރުއަޅުއްވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ބވައިގެންވެސް ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ާ
ތިއް ަ

•

ވތީ ،ޓެލެކްލާސް
ދތިކަމަކަށް ާ
ލވަޅުތައް ރެކޯޑްކުރުމަށް ސްޓޫޑިއޯއަށް ވަޑައިގަތުން ަ
މިދުވަސްވަރު ޓީޗަރުންނަށް ފި ާ
ރެކޯޑް ކުރުން ހުއްޓިފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

• މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޔުމުން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު:

 .1ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަންޖެހިފައިވުމުން ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެޅެމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް:
•

ދަރިވަރުންނަށް ޓެލިކްލާހާއި އޮންލައިން ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.

ކޯވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ އުގަންނައިދިނުމަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި
ޢާންމު ޓީވީ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޓެލިކްލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާ އޮންލައިން ވަސީލަތް ތަކުގެއެހީގައި ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅުތައް ކުރިއަށް
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ތއް ކުރެވިފައެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ ސުކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުން ފަސްކުރެވިފައިވާ
ތކުގައި ވަނީ ތަފާތު މަސައްކަތް ަ
ތ ަ
ގެންދިއުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ ހަފް ާ
ށ ކިޔަވައިދިނުން ރޭވިފައިވާގޮތެވެ.
ނލައިން ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮ ް
ދުވަސްތަކުގައި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޓެލިކްލާހާއި އޮ ް
 .1ޓެލިކްލާސް ކުރިއަށްގެންދިއުން
● ޓެލިކްލާސް ވިލަރެސްކުރުމާއި ،ރެކޯޑިންގ ހެދުން އަދި ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ
ބއެއް އަމިއްލަ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ގުޅިގެންނެވެ.
އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޕީ.އެސް.އެމް އަދި ަ
● މިކަންކަން އިސްވެ ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް ،މިނިސްޓްރީގެ  2މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
● މި ޓެލިކްލާސްތައް ކުރިއަށް ދާނެގޮތުގެ ޚުލާސާއެއް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ކީ ސްޓޭޖް
ނ
ފައުންޑޭޝަ ް

ށ ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ޓެލިކްލާސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
ވރާއި އުނގެނުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ޚާއްޞަ
ކުދިން ޝައުގުވެރިވާފަދަ ކުޅި ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް.

ކީ ސްޓޭޖް  1އަދި ( 2ގުރޭޑް  1ލިޓްރަސީ އާއި ނިއުމަރަސީއަށް އަމާޒުކުރެވޭ އުނގެނުމުގެ ޙަރަކަތްތައް ހިމެނޭ
އިން  6އަށް)
ކީ ސްޓޭޖް ( 3ގުރޭޑް )7،8
ކީ ސްޓޭޖް ( 4ގުރޭޑް )9،10

ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް (ކީ ސްޓޭޖްތައް ވަކިން).
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މާއްދާތަކަށް ޚާއްސަކުރެވޭ ކްލާސްތަކެއް (ކަނޑައެޅޭ
ތާވަލެއްގެ ދަށުން).
އ
● މި ކީ ސްޓޭޖްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ކްލާސްތަކެ ް
(ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން).
● މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ލައިވް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްތަކެއް (ކަނޑައެޅޭ
ތާވަލެއްގެ ދަށުން).

ކީ ސްޓޭޖް ( 5ގުރޭޑް )11،12

އ
● މި ކީ ސްޓޭޖްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ކްލާސްތަކެ ް
(ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން).
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

● މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްތަކެއް (ކަނޑައެޅޭ
ތާވަލެއްގެ ދަށުން).

 1.1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޒިންމާތައް
ހ -ޓެލިކްލާސް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގުރޭޑްތަކާއި ގެންދާނެ ގޮތާއި މާއްދާތައް ކަނޑައެޅުން.
ޓޓަރުން ހަމަޖެއްސުން.
ށ -ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް ކަނޑައަޅާ ފެސިލިޓޭޓަރުންނާއި ކޯ-ފެސިލި ޭ
ދއްރިސުންގެ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން.
ލޓޭޓަރުން ،ސްކޫލްތައް ،އަދި މު ަ
ނ -ފެސިލިޓޭޓަރުން ،ކޯ-ފެސި ި
ރ -ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން އެއްފަހަރު މުޅި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ ރިވިއުއެއް ހަދައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
 1.2ސްކޫލްތަކުގެ ޒިންމާތައް
ނނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބލެނިވެރި ް
އދުން ދަރިވަރުންނާއި ެ
ވލުތައް ގަވާ ި
ހ -ޓެލިކްލާހުގެ ތާ ަ
ގތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން.
ލހެއްޓުން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ޮ
ބ ެ
ށ -ޓެލިކްލާސްތަކުގެ ހާޒިރީ ެ
ބލައި މޮނިޓަރކުރުން.
ބއިވެރިވާ މިންވަރު ަ
ބރުއެޅުމާއި ދަރިވަރުން ަ
ބއިވެރިކުރުމަށް ާ
ނ -ޓެލިކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ަ
ނވެރިން އަދި ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
ބލެ ި
ރ -ޕްރޮގްރާމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މުދައްރިސުންެ ،
 .2ގޫގުލް ކްލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން
ނ ގުރޭޑް  7އިން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑް ތަކަށެވެ.
● ގޫގުލް ކްލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ީ
● ގޫގުލް ކްލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ގްރޭޑެއްގައި ހަފްތާއަކު ކިޔަވައިދޭނެ މާއްދާތަކާއި ޕީރިއަޑްގެ ޢަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގްރޭޑް

މާއްދާތައް

ޕީރިއަޑް /ކްލާހުގެ ޢަދަދު ހަފްތާއަކަށް
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގްރޭޑް 7

ދިވެހި،

އިސްލާމް،

އިނގިރޭސި،

ހިސާބު،

ސައިންސް،

ބޒްނަސް
ި

-

ދިވެހި ،އިސްލާމް ،އިނގިރޭސި؛ މިއިން ކޮންމެ
މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  35މިނިޓުގެ  2ޕީރިއަޑް

-

ސްޓަޑީޒް

ބޒްނަސް ސްޓަޑީޒް؛ މިއިން
ހިސާބު ،ސައިންސްި ،
ފތާއަކު  35މިނިޓުގެ 3
ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަ ް
ޕީރިއަޑް

ގްރޭޑް 8

ދިވެހި،

އިސްލާމް،

އިނގިރޭސި،

ހިސާބު،

ސައިންސް،

ބޒްނަސް
ި

ސްޓަޑީޒް

-

ދިވެހި ،އިސްލާމް ،އިނގިރޭސި؛ މިއިން ކޮންމެ
މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  35މިނިޓުގެ  2ޕީރިއަޑް

-

ބޒްނަސް ސްޓަޑީޒް؛ މިއިން
ހިސާބު ،ސައިންސްި ،
ފތާއަކު  35މިނިޓުގެ 3
ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަ ް
ޕީރިއަޑް

ގްރޭޑް 9

ހުރިހާ މާއްދާއެއް

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  40މިނިޓުގެ  2ޕީރިއަޑް

ގްރޭޑް 10

ހުރިހާ މާއްދާއެއް

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  40މިނިޓުގެ  2ޕީރިއަޑް

ގްރޭޑް 11

ހުރިހާ މާއްދާއެއް

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  50މިނިޓުގެ  2ޕީރިއަޑް

ތކުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި،
ރވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިން ފިލާވަޅު ަ
ދއުމުގައި ،ޓެލިކްލާސްތަކުގައި ދަ ި
● ގޫގުލް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެން ި
ތރަށް އޮޅުން ފިލުވައިދޭން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
އެފިލާވަޅުތައް ދަރިވަރުންނަށް އި ު
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގޫގްލް ކްލާސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ކްލާސް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 2.1ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
2.2.1

ބޔާންކުރެވުނު ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ގޫގުލް ކްލާސް ރޫމަށް ވަދެވޭނެފަދަ ވަޞީލަތެއް (ޑިވައިސް އެއް) އޮތް
ަ
ކުއްޖެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކުރުން.

2.2.2

ދތަކާ އެއްގޮތަށް ،ދަރިވަރުންގެ
ދ އިރުޝަ ު
ނމަށް މިނިސްޓްރީން ޭ
ކށްދި ު
ނޓަރނެޓް ފޯރު ޮ
ބނުންވާ އި ް
ށ ޭ
ގޫގުލް ކްލާސްރޫމަށް ވަނުމަ ް
ކން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އެނގުން.
ބ ަ
މ ދަރިވަރަކަށް އިންޓަރނެޓް ލި ޭ
ބލެނިވެރިން މެދުވެރިކޮށް ކޮން ެ
ެ

2.2.3

ވއިސްއެއް) އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ
ބނުންވާނެ ވަޞީލަތާއި (ޑި ަ
ބގެން ކްލާސް ހިންގުމަށް ޭ
ގޭގައި ތި ެ
ކން ކަށަވަރުކުރުން.
ބފައިވާ ަ
ދތައް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ލި ި
އިންޓަރނެޓް ،މާއް ާ

2.2.4

ބނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ
ދަރިވަރުން އަދި ޓީޗަރުން ޭ
ވާހަކަދައްކައިގެން ޙައްލުކުރުން.

2.2.5

ނހެން
ވންނަ ދަރިވަރުން އެގޭ ެ
ނނާއި ނު ަ
ތކަށް ވަންނަ ދަރިވަރު ް
ބރުއެޅުމާއެކު ،ކްލާސް ަ
ވރިވުމަށް ާ
ބއި ެ
ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ަ
ދ މި މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރުން.
ބލެހެއްޓުން .އަ ި
ރެކޯޑް ނަގައި ެ

2.2.6

ދވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާކަން
ކން ު
ބލުމާއި އެގޮތަށް އެ ކަން ަ
ބޔާންކުރާ) ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ެ
ބނެވިދިޔަކަންކަން ( 2.2ގައި ަ
ު
ޕްރިންސިޕަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 2.3މުދައްރިސުން ކުރަންޖެހޭކަންކަން؛
2.3.1

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ގޫގުލް ކްލާސް ހަދައި ކްލާސް ކޯޑް ،އެ ގްރޭޑްގެ ދަރިވަރުންނާ ޙިއްސާކުރުމާއެކު ކްލާހަށް ދަރިވަރުން
ވަންނަކަން ކަށަވަރުކުރުން.

2.3.2

ޢލޫމަތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކްލާސް ކުރިއަށްދާ ގަޑިތަކުގައި ދަރިވަރުގެ
ބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަ ު
ދަރިވަރުންނަށް ގޫގްލް ކުލާސްރޫމް ޭ
ގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ޖހޭ ގޮތު ެ
ބއިވެރިވުން ގެންނަން ެ
ަ
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މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

2.3.3

ހދައި އެއާ އެއްގޮތަށް ކްލާސް
ވލު ަ
ހން ތާ ަ
އޟޫތައް އެނގޭނެ ެ
މ ކްލާސްތަކުގެ މަ ު
ނދަން ނިން ާ
ށ ގެ ް
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަ ް
ބނުންކުރާ މެޓީރިއަލްތައް ކްލާސްރޫމަށް އަޕްލޯޑްކުރުން.
ބއްވުމުގެ  1ދުވަސްކުރިން ތައްޔާރުވެ ކިޔަވާދިނުމަށް ޭ
ޭ

2.3.4

ޞލަތްތައް ކިޔަވައިދިނުމުގައި
ދނުމުގެ ވަ ީ
ތފާތު އުނގަންނައި ި
ނން .އަދި ަ
ނޓު ހިމެ ު
ރށް ކޮންޓެ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ފެތޭވަ ަ
ބނުންކުރުން.
ޭ

2.3.5

ގއި މަސައްކަތްތައް ނުދިނުން.
ދަރިވަރުންނަށް ހޯމް ވޯކްގެ ގޮތު ަ

2.3.6

ގ ލޮގް ނަގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރު މެދުވެރިކޮށް ޕްރިންސިޕަލާ
ތ ެ
ބއިވެރިވި ގޮ ު
މން ދަރިވަރުން ަ
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކްލާސް ނިމު ު
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން.

 2.3.7ކްލާސް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ އެންމެހައި ދަތިތައް ދުރާލާ ލީޑިންގ ޓީޗަރު މެދުވެރިކޮށް ޕްރިންސިޕަލާ ޙިއްސާކޮށް ޖެހިގެން އަންނަ
ކްލާސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންކަން ޙައްލުކުރުން.
 2.4ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން؛
2.4.1

އ
ދތިތަ ް
ކށަވަރުކޮށް ،ދިމާވާ ަ
އންމެހައި ކަންކަން އެގޮތަށް ހިންގާކަން ަ
ނމާކޮށް މަތިކޮށްފައިވާ ެ
 2.3ގެ ދަށުން ޓީޗަރުންނާ ޒި ް
ދއުން.
ޕްރިންސިޕަލް މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޙައްލުކުރަމުން ގެން ި

2.4.2

ނންކުރާ އެހީތައް (ލާނިންގ މެޓީރިއަލްސް؛ ޕްރެސެންޓޭޝަން ،ސިމިއުލޭޝަން،
ބ ު
ގޫގުލް ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ޭ
ސޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ފިލާ ޕޯޓަލްއަށް އަޕްލޯޑްކުރުން.
ވޯކް ޝީޓް ފަދަ ތަކެތި) މިނި ް

 2.5މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން؛
2.5.1

ބނުންކުރެވޭ
ފރިހަމަ ސަރވޭއެއްކޮށް އެތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ޭ
ލޓް ތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ު
ބ ެ
ދަރިވަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެ ް
ޙާލަތުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

2.5.2

ނ
ދ މަޝްވަރާކޮށް ވެރިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަންކަ ް
ނށް ހަމަޖައްސާނެ އިންތިޒާމަކާމެ ު
ޑިވައިސްތައް ނެތް ދަރިވަރުން ަ
ސުކޫލްތަކާ ޙިއްސާކޮށް އިރުޝާދު ދިނުން.
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2.5.3

ވހުން
ޝނަށް އިރުޝާދުދީ ދު ަ
ނ ަ
ޑިވައިސްތަކުގެ ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެ ސުކޫލެއްގެ ޓެކް ީ
ދުވަހަށް ޙައްލުކުރުން.

2.5.4

ބނުންކުރުމުގައި ސުކޫލްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދައިދިނުން.
ޖީ ސޫޓް ޭ

 2.6ވިލަރެސް ކޮމެޓީއާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް؛
ތއްދީ ،ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ދނެ ގޮތުގެ އެންމެހައި އިރުޝާދު ަ
 2.6.1ގޫގްލް ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެން ާ
ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާނީ މި ކޮމިޓީއިންނެވެ.
2.6.2

ނ
ށ އެގޮތުގެމަތިން ހިންގަކަ ް
ނ އިންތިޒާމުކޮ ް
ގ އެންމެހާ ކަންކަ ް
އޝަން ެ
ބޔާންކުރާ މޮނިޓަރިންގ އަދި އިވެލު ޭ
މި ރިޕޯޓުގެ  2.7ގައި ަ
ކަށަވަރުކުރުން.

 2.7މޮނިޓަރިންގ އަދި އިވެލުއޭޝަން
މ
ލސް ނިންމާލުމަށްފަހު ކޮން ެ
ވހަކު ކް ާ
ބތާއި އޭގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ދު ަ
ބއިވެރިވާ ނިސް ަ
 2.7.1ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ަ
މތު
ގލް ޝީޓަށް އެ މަޢުލޫ ާ
ރސް ކޮމެޓީން ދޭ ފޯމެޓަކަށް ގޫ ު
ހން ވިލަ ެ
ބއިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު އެނގޭނެ ެ
ސުކޫލަކުން ަ
އަދާހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.
2.7.2

ބނުންކުރި ކިޔަވަދިނުމުގެ އެހީތައް
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކްލާސް ނިމުމުން އެ މާއްދާއެއްގެ ލީޑިންގ ޓިޗަރު އެދުވަހު ފިލާވަޅުގައި ޭ
(ޕްރެސެންޓޭޝަން  /ވޯކްޝީޓް  /ހޭންޑުއައުޓް  /އެހެނިހެން) މިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިސޯސް ޕޯޓަލް (ފިލާ:
 )www.filaa.moe.gov.mvއަށް އަޕްލޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

ބކް ނެގޭނެ
ކ ނެގޭނެ އީޖާދީ ފަސޭހަ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފީޑް ެ
ބ ް
ބލެނިވެރިންގެ ފީޑް ެ
ބއިވެރިވާ ދަރިވަރުންނާއި ެ
 2.7.3ކްލާ ސްތަކުގައި ަ
ގޮތެއް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
2.7.4

ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން އެ ހަފްތާގެ ކްލާސްތައް ދިޔަގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
ޓ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ ކޮމެޓީގައި އެސް.އޭގެ
ކމެޓީއިންނެވެ .އަދި ރިޕޯ ް
މި ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓް ކަނޑައަޅަނީ ޮ
އންޓެވެ.
ފަރާތުން ހިމަނާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮ ި
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގއި ފިލާވަޅުތައް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ
ކއި އެއްގޮތަށް ޓެލިކްލާސް އަދި އޮންލައިން ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީ ަ
މަތީގައި ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަ ާ
ށ
ކިޔެވުމުގައި ދަރިވަރުން ޝާމިލްވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ސްކޫލްތަކަށް އަދި ގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމަންޓް ،ޑިވިޜަން ،ސެކްޝަން ،ޔުނިޓްތަކަ ް
ވަނީ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ  E-22/CIR/2020/31އިން އެންގިފައެވެ.

 .2މިޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު އަދި އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު.
ޝން އެޖެންސީގެ
ލތް ޕްރޮޓެކް ަ
މލުކުރަމުންދާނީ ހެ ް
ނ މަސައްކަތެއް ވިޔަސް މިމިނިސްޓްރީން އަ ަ
މސައްކަތް ނުވަތަ އެހެ ް
ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ަ
ކރާ މުއްދަތެއް އަދި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާވަހަކަ
އ އަލުން ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާ ު
އތްގޮތުގެ މަތިންކަމުން ސްކޫލްތަ ް
އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ެ
ދެންނެވީމެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު:

•

ނނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،އެ މިނިސްޓްރީން
ބދަލު އަ ް
މި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ އާއި ވަޒީފާ ގެއްލޭ އަދި ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ަ
ނޓަރކުރަމުން ދާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .މީގެ
ބ ސެންޓަރ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ،މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މޮ ީ
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޖޮ ް
ނނީ
ނ ަ
އންނާތީ ،އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަ ް
ށ ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުން ަ
ތތަކަ ް
ބއެއް ފަރާ ް
ބނުންކުރުމުގައި ަ
ޓލް ޭ
ބ ސެންޓަރ ޕޯ ަ
އިތުރުން ޖޮ ް
ކޯލްސެންޓަރ އެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .އަދި މި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.

•

ސަރުކާރުން ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ކާރިސާތެރޭގައި ދިވެހި
ބއިވެރިވުމުގެ
މވެ .ވިޔަފާރިތަކުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރާނަމަ އެފިޔަފާރިއަކަށް އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުގައި ަ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓު ެ
ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ.
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސްއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާން:
-

ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ކރާނީ ެ
ލނުތައް ދޫ ު
ށ ލޯނު ދޫކުރުން .މި ޯ
މއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަ ް
ވަރކިން ކެޕިޓަލް ލޯނު އަދި އަ ި

އަދި އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް.
-

ބސިޑައިޒް ކޮށްދިނުން.
ބލުގެ  40އިންސައްތަ ސަރުކާރުން ސަ ް
އެޕްރީލް އަދި މެއި  2020ގެ ކަރަންޓު ި

-

ބސިޑައިޒް ކޮށްދިނުން.
ބލުގެ  30އިންސައްތަ ސަރުކާރުން ސަ ް
އެޕްރީލް އަދި މެއި  2020ގެ ފެން ި

-

ދރަނީގެ
ސ ކޯޕަރޭޝަންއިން ނަގާފައިހުރި ަ
އސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭން ް
މލްޑިވްސް އަދި ހަ ު
ބންކް އޮފް ޯ
ޭ

ޕްރިންސިޕަލް

އަދި އިންޓަރެސްޓް ޕޭމަންޓްތައް  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލަސްކޮށްދިނުން.
-

ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ވަޒިފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުން އެލަވަންސެއް ދިނުން.

-

ބރާ ދެއްކުން މާރިޗު  2020އިން ފެށިގެން 6
ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް އަނ ު

މަސްދުވަހަށް ލަސްކޮށްދިނުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު:
-

މިހާރުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އިތުރަށް ކޮވިޑް 19-ވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ
ނދުރު
ބދަ ދުވަހުގެ މެ ް
ވރިންގެ ލަފާގެ މަތިން  18މާރިޗު  2020ވީ ު
ނމެ މަތީ މަޖިލީހާއި ދީނީ ޢިލްމު ެ
ގޮތުން ،އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެ ް
ބން
ބން މަނާކުރާ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއްގައި ،އަދި ރަށަކަށް އަރާފޭ ު
ނަމާދުން ފެށިގެން މާލެ ،ހުޅުމާލެ ،ވިލިމާލެ އަދި ސަރުކާރުން އަރާފޭ ު
މަނާކޮށްފިނަމަ އެރަށެއްގައިވެސް އެޙާލަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ،ފަރުޟު ނަމާދުތަކާއި ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް
ނިންމިފައިވާކަން.

-

ށ ޤަޞްތުކުރެވިފައިވަނީ ކޮވިޑް 19-މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރުމާގުޅޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ދިރާސާއަށްފަހު
މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވާލުމަ ް
ޖންސީގެ ލަފާގެމަތިން ކަމަށް.
ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ެ

-

ގ ތެރޭގައި މިސްކިތަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން
މިފަދަ ޙާލަތުގައި މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކު ެ
ށއި،
ބހެއްޓުމަ ާ
ރގައި ސެނިޓައިޒަރ ެ
ނނަ ދޮރުކައި ީ
ބހެއްޓުމަށާއި ،މާސްކްއަޅައިގެން މިސްކިތައް އައުމަށާއި މިސްކިތަށް ވަދެނިކު ް
ެ
ފހު ކީރިތި
ގ ގޮވުމަށްފަހު ސުންނަތްކުރަން ވަގުތު ނުދިނުމަށާއި ،ނަމާދަށް ަ
ބން ި
މިސްކިއްތައް ހަމައެކަނި ޖަމާޢަތަށް ހުލުވުމަށާއި ،ނަމާދަށް ަ
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ދކަށްފަހު މިސްކިތްތެރެ އެއްކޮށް ދޮވެ
ގ ނަމާ ަ
މށާއި ،ކޮންމެ ޖަމަޢަތު ެ
ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރުކުރުމަށް މަޑުކުރުމަށް ވަގުތު ނުދިނު ަ
ބއްޔެއްގެ އަލާމާތެއް ހުރި މީހެއް
ބޔަށް ކުޅުޖަހާ ކުޑަކަމު ދިއުންފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި ،އެއްވެސް ވަރަކަށް ަ
ސާފުކުރުމާއި ،ވުޟޫކުރާ ަ
ތރިވާނެ
މށްޓަކައި އެފަރާތަކަށް ނަޞޭޙަތް ެ
ބސްކާ މީހެއްނަމަ މިސްކިތައް ނުވެއްދު ަ
ބއްޔަކަށް ޭ
ނުވަތަ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ނުވަތަ ދާއިމީ ަ
މީހުން ހަމަޖެއްސުން.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-

ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭއިން އިޢުލާންކުރައްވާ ނިއު ނޯމްސްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީގެ މާރުކޭޓްތަކާއި ޕާކުތަކާއި ޢާންމުން އެއްވެއުޅޭ
އވެރިވެފައިވާކަން.
ބ ި
ޖހޭ މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ަ
ތަންތަނުގައި ޢަމަލުކުރަން ެ

-

އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލާ އިޢުލާނުކުރެއްވުމުން އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށް.

 .4ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް:
ހުށަހެޅުން

:1

އަމިއްލަފަރުދުންނަށާއި

ސަރުކާރަށް

ކުއްޔަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

އެޕާޓްމަންޓްތަކުންނާއި

ގެތަކުން

ކުލި

ކށް ލުއި ދިނުމަށް؛
ދލެއް އަންނާނެގޮތްތަކަ ަ
ބ ަ
ކުޑަވާންޖެހޭކަމަށާއި ،އެފަދަ ަ
ބ ސެންޓަރ
ޅތެރޭގައިވާ ޖޮ ް
ނ ޢަމަލުކުރާގޮތް މާލެއާއި އަތޮ ު
ކ ް
ހުށަހެޅުން  :2މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް ދިނުމަށްފަހު ،އެފަރާތްތަ ު
މށް؛
ބލަމުންގެންދިއު ަ
މެދުވެރިކޮށް ަ
އ
ހުށަހެޅުން  :3މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް އެއްފަހަރާ ދޫނުކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނާމެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްތަ ް
އވާ ފައިސާގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް؛
ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ،ދޫކުރެވިފަ ި
ބންދުވެފައިވާ ޙާލަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމައްޓަކައި
ހުށަހެޅުން  :4ސްކޫލްތައް ަ
ވ އޮން-ލައިން ޕޮރޮގްރާމްތަކާއި 'ޓެލެކްލާސް'
މިޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތަޢާރުފްކޮށްފައި ާ
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް؛
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ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން
އަރައިގަތުމަށް ،ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

އ
ދނުމަށްޓާކަ ި
ރޞަތު ފަހިކޮށް ި
ތ ކުރުމެއްނެތި މިފު ު
ނށް ތަފާ ު
ތރޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިން ަ
އތޮޅު ެ
ހުށަހެޅުން  :5މާލެއާއި ަ
ސްކޫލް ކުދިންނަށް

ނ
ޚާއްސަ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެޑިއުކޭޝަ ް

މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް؛
ބލި ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުއްޔަށް
ބންދުގައިވާ ޙާލަތުގައި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ަ
ހުށަހެޅުން  :6ފުރަ ަ
އ
ދނުމަށްޓަކަ ި
ނކުޅެދޭ ފަރާތްތައް މަގުމަތިވިޔަނު ި
މށް ު
އން ހާލުގައިޖެހި ކުލިދެއްކު ަ
ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ސަރުކާރާ ،ސިޓީ ކައުންސިލްތައް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް؛
ށ
ނތަކަ ް
ބނު ް
ހުށަހެޅުން :7އެޗް.ޕީ.އޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންމެނުވީ މިސްކިތްތަކާ ޕާކުތައްފަދަ އާންމުން އެއްވާ ތަންތަން ،ޢާންމު ޭ
ހުޅުވާ ނުލުމަށް؛

 -6ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަމާޒު:
އ
ބދަލެ ް
ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަމާޒަކީ ،ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ތަޢާރަފްކުރާ މޮރިޓޯރިއަމް ފެކޭޖްތަކަކީ ،އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ަ
ވފައިވާ ޕެކޭޖުތަކަކަށްވުމާއި ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް މި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް
ޓން ެ
ބއް ަ
އަންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ަ
ބން ޔަޤީންކުރުމާއި ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާވުމާ ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށް،
އެހީތެރިކަން ލި ު
ބލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ
ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުންދާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތައް ލުއިވެ ،މި ަ
ހކުރުމެވެ.
މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެގޮތެއް މަގުފަ ި
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 -7ކޮމިޓީގެ ނިންމުން:
ޅ
ނ ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަ ު
ބ ް
ބ ު
ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަ ަ
ތ
ހން ދެކޭގޮ ް
ޕރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ު
ރކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ް
ނ އަރައިގަތުމަށް ސަ ު
ބދަލުތަކު ް
ަ
މލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޯ
މޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  179ވަ ަ
ކަނޑައެޅުމަށް ،ރައްޔިތުންގެ ަ
ހށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
ބރު ޢަލީ އާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ު
ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެން ަ
ބލައިގަނެ ،ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ
މަޖިލީހުން ަ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް މި ރިޕޯޓުގައި
ނ
އވި މި ކޮމިޓީގެ  17ވަ ަ
ބ ް
މއި  2020ވަނަ ދުވަހު މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ޭ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަދިެ 02 ،
ބރުންގެ
ބ މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުނު ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް އެ ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ތި ި
ަ
އިއްތިފާގުން ފާސްކުރިއެވެ.
ވީމާ ،މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ،މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި،
ނމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމެވެ.
ނ ް
މި ރިޕޯޓާމެދު މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ި
މ ރިޕޯޓުގެ
ރވި ތަފްޞީލު ި
ބރުން ހާޒި ު
ނ ަ
ތކަށް ކޮމިޓީގެ މެ ް
ދލުވުން ަ
ބއް ަ
ބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ަ
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޭ
"ޖަދުވަލު "1-ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.
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• މި ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  02މެއި  2020ގައެވެ.
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