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 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

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

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

އެކަ  ދިރާސާކުރުމާއި އޮތްނަމަ،  ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތުތަކަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޢިޤްތިޞާދީ  އެކަމެއް  ފާހަގަކޮށް  މެއް 

ލަތުގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް،  އަދި ދައު  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ

، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ރިޒަމް، މިނިސްޓްރީ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން  ރ އަދި ކެޕިޓަލް މާރިކަލްޗައޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގް 

 ކުރުމެވެ. 

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ  ތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މަޖިލީހުން  މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ިބލު 

އަހަރީ  ރިޕޯޓު އިދާރާތަކުގެ  އެ  ހުށަހެޅުމާއި،  ފާހަގަކޮށް    މަޖިލީހަށް  ކަންކަން  އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ދިރާސާކޮށް،  ރިޕޯޓުތައް 

އިދާރާތަކަށް  އެކަންކަން   ހުށަހައެ  އިދާރާތަކުން  އެ  އެކަންއެންގުމާއި،  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  ކުރިއަށް  ޅާ  ކަމުގައި 

އިދާރާތަކުން ހިންގާ   އެ  ަބއްދަލުކޮށް،  ެބހޭގޮތުން މަޢުލ މާތު ހޯދައި،  ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކާ  ކަންކަމާ 

ަބލައި ކުރަމުންދާގޮތް  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ  ކަންކަން ސުވާލުކޮށް،  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ   ،

 ަބޔާންކޮށްދިނުމެވެ.  

ކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ އްޔަނުކުރުމާއި، ވަޢައަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑަށް މީހުން  

 ލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖި
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މެންބަރު   : 1-ޖަދުވަލު ދާއިރާގެ  މެދު  ސަބަބުން   އަޙްމަދުހިތަދ   ވައިރަހުގެ  "ކޮރޯނާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަީޝދު 

އު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން"  އިްޤތިާޞދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނި

ަޤއު ގޮތަކަށް  ހިންގޭނެ  ހަރަކާތްތައް  އިްޤތިާޞދީ  ކަނޑައަޅައި،  ހުށަހަޅާ އެއް  ހުޅުވާލުމަށް  މު 

 23.... ..................................................................................................... ޤަރާރު" 

  ނިސްބަތް   ހާޒިރުވި  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އިްޤތިާޞދީ  މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރުމަށް  ަޤރާރު:    2-ޖަދުވަލު

 24........... ...................................................... ތަފްޞީލު ހާޒިރީގެ   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

  



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 މުޤައްރިރުގެ ބަސް:   - 1

  ކުރިމަތިވެފައިވާ   އިޤްތިޞާދަށް  ސަަބުބން   ވައިރަހުގެ  ކޮރޯނާ"  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  ންަބރުމެ   ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދ 

  ހިންގޭނެ   ހަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ކަނޑައަޅައި،  އެއް"  ފްރީޒޯން  ކޮވިޑް"  ތެރެއިން  ގެ"  ނޯމަލް  ނިއު"  ކުރިމަތިލުމަށް  ގޮންޖެހުމާ

މަށް އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިރާސާކުރު، "ޤަރާރު  ޅާހުށަހަ   ހުޅުވާލުމަށް  މުޤައު  ގޮތަކަށް

މެންަބރުންގެ    ނޭޤަރާރު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެ  އެކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  

އެއްާބރުލުމާއެ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް   ޓަރސްމިނިއަދި  ކުގައެވެ.  ފުރިހަމަ 

 ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ޕލކގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  އަސްލަމްއާއި ސްޓޭޓް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް

ފޮނުއްވި   ކަށާއިމަޢުލ މާތުތަ  ދެއްވި  ވަޑައިގެންހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  ރަޝާދު  މުޙައްމަދު  ޢަމްރު އިދާރާތަކުން  ލިޔުމުން  އަދި 

 ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރެއް ޞަޚާއް ފާހަގަކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލ މާތުތައް

ޤަރާރު ފުރަބަންދުކޮށްފައި  މި  ސަރަޙައްދު  މާލެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ގޮތުގައި  ވިސްނުމެއްގެ  މައިގަނޑު  ޙާލަތުގައިގެ   އޮތް 

ޔިތުންނަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް ހުޅުވާލެވިގެން މުދާ ލިޭބނެ އިންތިޒާމުތައް އްދުތަކުގައި ރަށްރަށުގެ ރައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙަ 

ކަ އޮތުމާގުޅޭގޮތުން  ަބދަލުވެ،    ނަމަވެސް،މަށްވީރޭވިފައި  ޙާލަތު  އެ  ފެށިގެން    2020ޖުލައި    15މިހާރު  ދުވަހުން  ވަނަ 

 ދަތުރުތައް ފެއްޓުމަށް، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ަބނދަރުތައް ހުޅުވާލުމަށާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯބޑަރު ހުޅުވާލައި، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ

މަހު އޮގަސްޓް  ހުޅުވާލުމަށާއި  ތެރޭގަރިޒޯޓުތައް  ދިވެހިސަރުކާރުން ގެ  ހުއްދަދިނުމަށް  ހުޅުވުމުގެ  ގެސްޓްހައުސްތައް  އި 

 މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މަސައްކަތްތައް ނިންކޮމިޓީގެ  ފުރިހަމަކަމާއެކު  އެހީތެރިކަން   އެއްާބރުލުމާއި  ލިޭބ  ފަރާތުން  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  މުމުގައި 

މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް،    ފާހަގަކުރަމަވެ. އަދި މި ޤަރާރު

 ށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.ަބއިވެރިވި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންަބރުންނަ

    

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  

  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ތަޢާރުފް:   - 2

މެންަބރު  އީ،  މި ދާއިރާގެ  މެދު  އިޤްތިޞާދަށް    އަޙްމަދުހިތަދ   ސަަބުބން  ވައިރަހުގެ  "ކޮރޯނާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު 

މާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި، އިޤްތިޞާދީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހު

ހިންގޭހަ ޤަރާރު"ރަކާތްތައް  ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް  ޤައުމު  ގޮތަކަށް  އިޤްތިޞާދީ  ، ނެ  މަޖިލީހުގެ   ކޮމިޓީއިންރައްޔިތުންގެ 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.  ށްދިރާސާކޮ

  ދިވެހިރާއްޖޭ " ގެ ސަަބބުން،  19-މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް "ކޮވިޑް، ޤްޞަދަކީއެ ޤަރާރުގެ މަ

ޤައުމުތަކުންވެސް  ދުނިޔޭގެ  ފަހިކުރުމުގެގޮތުން،  އަރައިގަނެވޭނެގޮތެއް  ގޮންޖެހުންތަކުން  ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިޤްތިޞާދަށް 

ދިވެހިރާއް ފަދައިން،  އަންނަ  އިޤްތިޞާދީ ޢަމަލުކުރަމުން  ގެނެސް،  ލުޔެއް  ބަންދަށް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޞިއްޙީ  ޖެއިންވެސް 

 މަތިން ހުޅުވާލަންޖެހޭކަމަށް ޤަބ ލުކުރެވޭތީ، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމެވެ. ޙަރަކާތްތައް ވަކިހަމަތަކެއްގެ

. ޤަރާރު ތަޢާރަފްކުރެއްވުމުގެގޮތުން ޤަރާރުގެ އެވެގަ  2020މޭ    26އެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  

ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19  ޭބއްވި   ގައި  2020ޖ ން    8 ، ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނީ

ވަނަ    2020ގެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު  19ގައި ޭބއްވި    2020ޖ ން    22ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ. އަދި    3ދެވަނަ ދައުރުގެ  

މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އެ ޤަރާރު    ވަނަ ޖަލްސާގައި، ޤަރާރުގެ އިްބތިދާއީ ަބހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު،   9އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން    62ަބލައިގަތުމަށް، އެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާއެކު، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޤަރާރު    މިމަށްޓަކައި  އަދި އެ ޖަލްސާގައި، ޤަރާރު ދިރާސާކުރުސްކުރެއްވިއެވެ.  ފާ

  ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.އެ މަސައްކަތްވަނީ ، ށައި މަސައްކަތް ފަ މުގެދިރާސާކުރު

 

 : ފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް އްވާ ޤަރާރުގައި ގޮވާލަ  - 3

ތަކުން "ނިއު ނޯމަލް" މަރުޙަލާއާ ކުރިމަތިލަމުންދާގޮތަށް ަބލާއިރު، އެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ދާޚިލީ   ޤައުމުދުނިޔޭގެ

ގޮތުން   "ޖިއޮގްރަފިކަލް"  ތަރަޙަކުރަމުންގެންދަނީ،  ޤައުމަރޭވުންތައް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެ  ޤައުމެއްގެ  ކަށް  އެ  ސަރަޙައްދާއި، 

ކާއި، އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އާާބދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން  ތަވާ މަސައްކަތްތް ިބނާނިސްަބ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ

ދިރާސާތަކަކަށްފަހު އިޖްތިމާޢީ އަދި ދާޚިލީ ދ ދިނުމުގެ   ދާމި ަބލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ނިސްބަތްފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަ



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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މައްޗަށް އެއްގެ  ހިނދު ކަމަށްވީިބނާކޮށް  "ޕްލޭން"  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާދިވެހިރާއްޖޭ  ،    ަބންދަށް   ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޞިއްޙީ  ގައި 

  އެކަން   ޤަބ ލުކުރެވޭތީ،  ހުޅުވާލަންޖެހޭކަމަށް  މަތިން  ހަމަތަކެއްގެ  ވަކި  ޙަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީޤައުމުގެ    ގެނެސް،  ލުޔެއް

 :ތައްތަކަކީގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންއިގަނޑުއެ ޤަރާރުގައި މަސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލައި،  ސަރުކާރުގެ

 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ަބލި ފެތުރިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭއިޤްތިޞާދު ހުޅުވާލުމުގައި    ދިވެހިރާއްޖޭ .1

އުފެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެ  ގޮތަށާއި،  އެތުރިފައިވާ  ގޮތުން  ޖިއޮގްރަފިކަލް  ރަށްތައް  އްދުންތެރިކަން  އަތޮޅުތަކާއި 

އި ދަނޑުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިއޮތް މިންވަރަށް ަބލައިގެން، އެންމެ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ

އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް  ހުއެކަށީގެންވާ  މަރުޙަލާތަކުގައި  މާލެ  އެގޮތުން،   އަދި  ހިތަދ .ސ  ފިޔަވައި  ޅުވުމަށް. 

 ؛ަބނދަރު ހުޅުވާލުމަށް ވައިގެ ގަން.އަދި ސ ހަނިމާދ .ހދ ބަނދަރާއި ސަރަޙައްދީ ކުޅުދުއްފުށި.ހދ

ބަންދުކުރުމުގެ ޤާިބލުކަން ވަގުތު ހުރި މަސް ކާރުޚާނާތަކުގައި މަސް ރައްކާކުރުމާއި މަސްދަޅު    ގައި މިދިވެހިރާއްޖޭ .2

 ؛އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށް އި،އިތުރުކުރުވަ

ސަމާލުކަންދިނުމަށާއި،    އިތުރަށްނާޢަތަށް  ޞިދަނޑުވެރިކަމުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭފައިވާ  ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިހުމާލުވެ .3

ދަނޑުވެރިން ހަމަޖައްސައި،  ނިޒާމެއް  ިބންދ ކުރުމުގެ  ރަށްތަކާއި  އެހީތެރިކަން  ދަނޑުވެރި  މާލީ  އަދި  ފަންނީ  ނަށް 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދަނޑިވަޅުގައި،   މްދަނީ ލިުބމުގެ ކުރިމަގު ަބނަވެފައިވާ މި ދަރަނީގެ މިންވަރު އިންތިހާއަށް މަތިވެ، އާ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ .4

ދަށުން   އަމާޒެއްގެ  ރޭވުންތެރި  ޭބނުންކޮށްގެން  ސަރަޙަ  ދިވެހިރާއްޖޭކަންކުރުމަށް  އެ ުބއްދީގެ  އްދެއް  ތިން 

 އަދި ؛އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުޅުވާލުމަށް

ޤައުމުތަކު .5 ޤައުމުތަކުގެދުނިޔޭގެ  އެ  ހުޅުވަމުންދާމުޢާމަލާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ގައި  މުޢާމަލާތްތަކުގައި    އެ  އިރު، 

ނަގުނަ މަށާއި އޭގެ ސަަބުބން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ގިދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ަބއިވެރިވު

 .ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް

 

 

 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 ގޮތް:    ޔަ ކުރިއަށްގެންދި   ކޮމިޓީއިން ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް   - 4

  ކުރިމަތިވެފައިވާ   އިޤްތިޞާދަށް  ސަަބުބން  ވައިރަހުގެ  ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދ 

  ހިންގޭނެ   ރަކާތްތައްޙަ  އިޤްތިޞާދީ  ކަނޑައަޅައި،  އެއް"  ފްރީޒޯން  ކޮވިޑް"  ތެރެއިން  ގެ"  ނޯމަލް  ނިއު"  ކުރިމަތިލުމަށް  ގޮންޖެހުމާ

ވަނަ އަހަރުގެ   2020 ގުޅިގެން، ކޮމިޓީގެ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ  "ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ  މަށް ހުޅުވާލު  މުޤައު  ގޮތަކަށް

މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ފުރުޞަތުގައި    އެވެ.  ވުނެހުޅުވާލެމަށް ފުރުޞަތު  ކަނޑައެޅުސުންގަޑި  ޤަރާރުގެ  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި    41

އެވެ. ފާސްކުރި  ކޮމިޓީއިންމަށް  ނިންމުގެ މަސައްކަތް  ޤަރާރުގެ ނިޔަލަށް    2020  ޖ ން  30މަށްފަހު  މަޝްވަރާކުރުމެދުގައި  

  15ގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަޑި  ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނުނިމުމުން  ޤަރާރުސުންގަޑިއަށް   އެހެންނަމަވެސް، ކަނޑައެޅުނު

 ހަމައަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.  އާ 2020ޖުލައި 

ކޮމިޓީއިން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ޭބނުންވޭތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށް    ގުޅިގެން ޤަރާރާޭބނުންވާ މަޤްޞަދާއި،  ޤަރާރުން ޙާޞިލުކުރަން  

ަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ   ރަޝީދާ  އަޙްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދ ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު  

އެފެއާޒްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިޓ ރިޒަމާ  އޮފް ފޮރިން  އޮފް  ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި، މިނިސްޓްރީ  އި، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކް 

އޮފް ހެލްތާ އެގްރިކަލްޗަރއާއި، މިނިސްޓްރީ  އަދި   އިފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ 

  ވިސްނުމަކީ   ސަރުކާރުގެ   ދުފައިވާ ކަންތައްތަކާމެޤަރާރުގައި ގޮވާލައްވާ ަބއްދަލުކޮށް  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ

އިތުރުން،    ޚިޔާލުހޯދުމަށް ނިންމިއެވެ. މީގެ  ލިޔުމުން  ކަންތައްތަކާމެދު  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ގައިޤަރާރު   ،އޮޅުންފިލުވުމަށާއި  ކޮަބއިތޯ

    މް އަދި އަސްލަ  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ

 ރަޝާދާ   މުޙައްމަދު  ޢަމްރު  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ޕލކގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް

ޙާލަތުގައި  ޢާަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި އާ   ޚާއްޞަކޮށް ގެސްޓް ޞިފަތުރުވެރިކަމުގެ    ގެދިވެހިރާއްޖޭންމު  ނާޢަތާއި 

 އިޝްތިހާރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ނިންމާފައިވާ ހައުސް ސްޓޭ ކޮންސެޕްޓް ޭބރު ދުނިޔޭގައި  އި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް  ހައުސްތަކާ

ވާފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލ މާތު ލިޔުމުން  އްވަރާކުރެއްވުމަށް  ން  ލިމިޓެޑު  ކޯޕަރޭޝަން  ރިލޭޝަންސް  ޕަްބލިކް  އެންޑް  މާކެޓިންގ

 ހޯދުމަށް ނިންމިއެވެ. 

 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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މަޢުލ މާތުގެ  ޤަރާރާ    -5.1 ހިއްސާކުރެއްވި  ފަރާތްތަކުން  ބައްދަލުކުރި  ކޮމިޓީއިން  ގުޅޭގޮތުން 
 ޚުލާސާ: 

 : މަދު ރަޝީދު ޙު އަ އަލްފާޟިލް  ހިތަދ  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ➢

މަޤްޞަދަކީ • ސަރަޙައްދު  ،ޤަރާރުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާލެ  ޤަރާރުގައި   ސަރަޙައްދުތައް  އެހެން  ފިޔަވައި 

 ؛ތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ޙަރަކާތްއިޤްތިޞާދީ

 މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް    ތެރޭގައި  ދުވަސްތަކުގެ  ފާއިތުވީ  ފަހުން  ހުށަހެޅި  ރާރުޤަ •

 ، ލުއިވެ  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފުރަބަންދު  ގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާމާލޭ  ، ފައިވާކަމަށާއިއައިސް  ަބދަލުތަކެއް

ފަ  19-ކޮވިޑު މީހަކު  އްސިވެފައަށް    އޮތްއޮތުން  ދަތުރުނުކުރެވި  ރަށަށްރަށް  އެހެން  ރަށްރަށުން  ނެތްއިވާ 

 ؛ އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށްނިމުމަކަށް

  އެއް މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ރަނގަޅު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ގެ މުހިންމުކަމާއި،ލާމަރުކަޒީ އުސ ލު ޤާއިމުކުރުމު •

އައްޑ   ކުރެވިޤާއިމު އެއަރޕޯޓާއި    އަދި  ،ސިޓީގައިކަމަށްފައިވަނީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް    ،ހަނިމާދ .ހދއައްޑ  

ން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިެބން ހުންނާނެ އިންތިޒާމުތައް ަބނދަރު  ސަރަޙައްދީ   ކުޅުދުއްފުށީ.ހދ  އަދި  ހިތަދ .ސ

ގުދަންތައް  އިޤާއިމުކުރުމާ އެސް.ޓީ.އޯގެ  ަބދަލުކުރުމާއެނ ން  ،  ތޮށްސަރަޙައްދުތަކަށް  މާލެ  ޖެހުން  އި 

ގެ އި ދަނޑުވެރިކަމުއި މަސްވެރިކަމާމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރަށާއި ދެކުނަށް ޓ ރިޒަމް ތަޢާރަފުކުރުކުރުމާކުޑަ

 އަދި ؛ގެ މުހިންމުކަންނާޢަތްކުރިއެރުވުމުޞި

އެ • މަސް  ހުޅުވާލައިފިނަމަ،  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ސަރަޙައްދު  ފުރުޞަތު   ގެކްސްޕޯޓުކުރުމުއައްޑ  

ސަރަޙައްދީ ަބނދަރުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނުގެ   ،ކަމަށާއިހުޅުވިގެންދާނެ

 . އަގު ހެޔޮވެ އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފައިދާވާނެކަމަށް

  އަލްފާޟިލް   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް   ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،   ނޭޝަނަލް   އޮފް   މިނިސްޓަރ  ➢
 : އަސްލަމް   މުޙައްމަދު 

ދި • ސަރަ ލާމަރުކަޒުކޮށް  ކޮވިޑްވެހިރާއްޖެ  މުހިންމުކަން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ބެހިގެން  އާ   19-ޙައްދުތަކަކަށް 

ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި ގޭސްފަދަ ގުޅިގެން  ކައްކާ  ާބވަތްތަކާއި  ކާޑުގެ  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުންތަކަށް  އަސާސީ   ، 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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ސަރަޙައްދުތަކަށް   އެކި  ޚިދުމަތެއް  ބޭނުންވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެންމެ  ން  މާލެއިހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

ލާމަރުކަޒީ    ޚާއްޞަ  ،އި ލަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތައް ވަކި ޒޯނުތަކަކަށް ަބހާ  ،ރަނގަޅުގޮތް ނ ންކަމަށާއި

 ؛ކަމަށްވާއް ތައްޔާރުކޮށްފައިޕްލޭނެ

ތައްވެސް އަސާސީ މުދާ ގުދަންކުރެވޭ ގޮތް  ކާއި އެ ޕްލޭންގައި ރީޖަނަލް ޕޯޓްތަކާއި ކޮމާޝަލް ލޯކަލް ބަނދަރުތަ •

އެގޮތުން  ނެޓްވަ  ހިމެނިފައިވާނީ  ގޮތެއްގައިމައިގަނޑު،  ހިމެނިފައިވާނެކަމަށާއި  ޓްރާންސްޕޯޓް   ކްރރީޖަނަލް 

 ؛ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވާކްކަމަށްޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށާއި ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މައިަބދައަކީ  

އެކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ   ،ކަމަށާއި  ނުކުރެވޭނެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކާ ނުލައި ލާމަރުކަޒު •

ޝެޑިއުލްކުރެވި،   އްއް އެކުލަވާލައި، ދަތުރުފަތުރުކުރާނެ ވިއުގައެވާ ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނެޭބނުން  ތިން އަތޮޅަށް

ސްޕެސިފިކޭޝަނަ އޭގެ  ސައިޒާއި  ޭބނުންވާނެ  ބޭނުންވާނެ  އުޅަނދުފަހަރު  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް  ަބލާ  ށް 

ޢަދަދާއި  އު ނިންމައެފަދަ  ޅަނދުފަހަރުގެ  އުޅަ  ރުމަށްފަހު،ކުޑޮކިއުމަންޓު  އިހުރިހާކަމެއް  ނދު އެ 

 100  ،ކުރެވުނުކަމަށާއި ށް އިޢުލާނުނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓަދޭސަޕްލައިކޮށް

ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވީނަމަވެސްަބޖެޓު  އެކަމަށް  މިލިއަން  ސަަބުބން ޙާލަތު  ވާމަތިވެފައިރިކު  މިހާރު  ގައި    ގެ 

؛ ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭކަމަށް  އެ ޕްލޭންނަމަވެސް،    ،ޔަޤީންނުވާކަމަށާއި  ަބޖެޓުގައި އެ ފައިސާ ހުންނާނެކަން

   އަދި

ތާ • ޭބނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް   ޖީދުނުކުރެވޭކަމަށާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮއީއެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އެހާ 

ފުޅާކޮށް ކުދި ގައި  ރާއްޖޭމިސާލަށް ޓެލެމެޑިސިންގ މުޅި ދިވެހި  ،މުގެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތްކަމަށާއިތަރައްޤީކުރު

ަބލައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ   މަށްކަންކަ  އެފަދަމަދުކުރެވޭނެކަމަށާއި،    މާލެއަށް އައުން  ށް ފަރުވާކުރުމަށްބަލިތަކަ

 . ފުރުޞަތު އެަބއޮތްކަމަށް

  ޢަމްރު   ޙުސައިން   އަލްފާޟިލް   ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ކގެ ޕލ   އޯގަނައިޒޭޝަން   ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  ➢
 ރަޝާދު   މުޙައްމަދު 

 2019އީ  ޔަގެންދި ދުވަސްކޮޅު ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން  ވެފައިވާއެންމެ ސީރިއަސް  19-ކޮވިޑް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި •

މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޓުން  ކާޑު  ތަޢާރަފުކުރެވުނު  ޚިދުމަތްދީކަމަށާއި ވަނަ  ކުރިން  އޭގެ  ކޮންމެ   ވަނީފައި، 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 

 11 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ރަށަކަށްކަން   ، އެހެން ހެދުމުން އެ ކާޑު ގެންދަނީ ކޮންކަމަށާއިކާޑު ގެންދާ އުސ ލުން  ނުންމީހަކުވެސް ކާޑު ގުދަ

، އިކާޑު އެޖެންޓުން ކަނޑައެޅުމުން ކާޑު ގެންދާ ފަރާތާ  ން ޔަޤީންނުކުރެވޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް،ކާކުކައަދި  

 ؛ގަޅުކުރެވޭނެކަމަށްކަމުގެ ސަަބުބން މޮނިޓަރިންގ ރަނއި އެއެގިގެންދާކަމަށާގެންދާ ރަށް ކާޑު 

ކަމަށާއި އެއް އަގަކަށް ަބދަލުކޮށްލެވުނު   ލިބެންހުންނަ އަގު  މުޅި ރާއްޖޭގައި ކާޑު  އިގެ ޙާލަތުގަ  19-ކޮވިޑް •

ކުރިން އޭގެ  އަގު  ނަމަވެސް  ާބވަތްތަކުގެ  ވުރެ މާލެއަށް  އިދެކުނުގަ  އިތުރާއު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކާޑުގެ 

 ؛ށްވާނެކަމަޮބޑު

އެ   ވާކަމަށާއި ރަށްރަށަށް ޭބނުންވާ ކާޑު އެ ރަށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާއިމުކުރެވިފައިއޮންލައިން ސިސްޓަމެއް ޤާ •

ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއެކު ރަށްރަށުގައި ކާޑު ލިެބން ހުންނަ  ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު

 ؛ކަމަށްޓްރެކްކުރެވޭ ނގަޅަށްމިންވަރާއި ބޭނުންވާ މިންވަރު ވަރަށް ރަ

ގުދަންކުރުމާ • ކާޑު  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކި    ޕްލޯރ ސްއެކްކުންފުނިން  ގުޅޭގޮތުން    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ަބލްކުކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި   ކުޑަވަނީ  ޚަރަދު  ގެނައުމުގެ  ގެނެސްގެން    ކޮށްކާޑު    ޑިސްޓްރިިބއުޓް މާލެ 

އަގު ޮބޑުވާނެކަމަށާއި   ންންކުރުމުގުދަގެނެސްގެން    ދު މަދުން ކާޑުކަމަށާއި އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މަރުމުންކު

ކާޑު   ސީދާ  ހުންނަނީ  ގިނައިން  ޤާއިމުވެފައިނެތްކަމަށާއި  ފެސިލިޓީ  ސްޓޯރޭޖް  ޮބޑެތި  ރަށްރަށުގައި  ގިނަ 

 ؛ގުދަންތަކުގެ ަބދަލުގައި ފިހާރައިގެ ގުދަންތައްކަމަށް

އިތުރުން، • ކަނޑައަޅާ  ކާޑަކީ  މީގެ  ރޭޓެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ށްވެފައިމުދަލަކަސަްބސިޑައިޒްޑް  ފައިވާ  ވަކި 

ކެއްކަމަށާއި އިތުރުވާ ޚަރަދުތަ  ކީއި ޑިސްޓްރިިބއުޓްކުރުމަކާޑު ގެނެސްގެން ގުދަންކުރުމާ  އުތުރަށާއި ދެކުނަށް

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް   ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަށާއި  އެ  އެކަން  ސަރަޙައްދުތަކުން  ލިޭބނަމަ  ޚަރަދުތައް  އެ 

ސަރަޙައްދުތަކަށް  ފަ އެ  މިހާރުވެސް  ސާމާނުސޭހަވެގެންދާނެކަމަށާއި  ގެނެސްގެން   ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ގެނެވޭތީ   ަބލްކްކޮށް  ރަނގަޅުވުމުން  ކޮސްޓްވިއްކަމުންދަނީ  ސަރަޙައްދުތަކުގެ ފީސިިބލިޓީ  ކަމަށާއި 

ކޮށް ށާއި މާލެއަށް ަބލްކުަބލާއިރު މަދު މަދުން ގެނައުމުން ފްރައިޓް ޗާޖަސް ޮބޑުވާކަމަ  ށްޝަނަޕްކޮންސަމް

 ؛ގެނައުމުން ޚަރަދުކުޑަވާކަމަށް



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

އް އޮތުން  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެލާމަރުކަޒުކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަނގަޅު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރަށާއި ދެކުނަށް   •

ޑު ގެނައުމަށް ސަްބސިޑައިޒްޑް މުދަލަކަށްވުމާއެކު، އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކާކީ  ކާޑުގެ ާބވަތްތަންމުކަމަށާއި  ހިމު

 ؛ދިމާވާނެކަމަށް  ހިގެންނ ނީ އެކަން ކުރުމަށް ދަތިތަކާއިތުރުވާ ޚަރަދުތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހަމަޖެ

 : ޞާ ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލ މާތުގެ ޚުލާ ލިޔުމުން  ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުން    -5.2

 : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ➢

ހުއްޓި • ގުޅިގެން  ވައިރަހާ  ކަފައިކޮރޯނާ  ހެލްތް ންތަވާ  ގުޅޭގޮތުން  ލުއިކުރުމާ  ޙާލަތު  ފުރަަބންދުގެ  އްތަކާއި 

ފައިކަމާއި ޕްލޭނުގެ ދަށުން ލާޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުންވަނީ ފުރަަބންދު ލުއިކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާ

ލުއިއިން    2020ޖ ން    15 ަބހާލެވިގެން  ފޭސްތަކަށް  އެކި  އެގޮތުން   ،ކަމަށާއިވާގެނެވިފައިތައް  ފެށިގެން 

ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި  ޙަރަކާތްތައް އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި  އަދި އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިޞާދީ 

 ؛އްމުކުރެވިފައިކަންޢާ އިގައިޑްލައިންތައްވަނީ އެކުލަވާލަ

މަހުގައިހާ  ހުރިދިވެހިރާއްޖޭގެ   • ޖުލައި  ފިޔަވަޅުތަކާއެކު  ރައްކާތެރި  ޕޯޓުތައް  ހުޅުވާލާގޮތަށްޯބޑަރުތަކާއި     

 ؛ހަމަޖެހިފައިވާކަން

ހައިން ފެތުރޭ ަބއްޔަކަށްވެފައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުން އަންނަ މީހުންގެ ަބއްޔަކީ ވަރަށް ފަސޭ   19-ކޮވިޑް •

ަބލި   މި  ޮބޑުފެތުރުމުގެ  ފަރާތުންވެސް  ކޭސްތައް ކަމުން ފުރުޞަތު  ކޮވިޑް  ސީޕޯޓުތަކަކީ  އެއާޕޯޓުތަކާއި   ،

ޮބޑު ފުރުޞަތު  ސަރަޙައްދުފެނުމުގެ  ފްރީ  ކޮވިޑް  ތަންތަނަށްވެފައި،  މި   ގޮތުގައި  އެތަންތަން    ގެ  ވަގުތު 

 އަދި  ؛ނުފެންނަކަން ށްކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަ

ފާހަ • ފަދައިން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޅަންޖެހޭ  ޤަރާރުގައި  ޕޯޓުތަކުގައި  ރައްކާތެރިކަމުގެ ޞިގަކުރާ  އްޙީގޮތުން 

އެފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށްފަހު،  ގެންދިއުމަށް   ތައް  ކުރިއަށް  ޙަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ތަންތަނުގައި 

 . ހުރަހެއްނެތްކަން

 

 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ރިޒަމް:  ➢

ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށައިގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯބޑަރުތައް ހުޅުވާލައި  •

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ތަންތަނުން  ަބއިތިއްާބ  ފަތުރުވެރިން  ފަތުރުވެރިންނާއި  އެކަމުގައި  މިނިސްޓްރީއިންވަނީ 

 ؛ސ ލު އެކުލަވާލާފައިކަމަށްއު

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ފުރުޞަތު ލިިބގެންދާނެ  އެ އުސ ލުގެ ދަށުން ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯންތަކުގެ ަބދަލުގައި މުޅި •

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމުގައި  މި  ވިސްނުންކަމަށާއި  މިނިސްޓްރީގެ  ފަށައިގަތުމަކީ  އަލުން  ފަތުރުވެރިކަން  ގޮތަށް 

ކަމަށް  ސިފަތަކެއް  ފައިދާކުރަނިވި  ކުރުމުގައި  ކޮންޓްރޯލް  ަބލި  މި  ސިފަތަކަކީ  ޖަޒީރާވަންތަ  ގުދުރަތީ 

 އަދި ؛ޤަބ ލުކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރިޒޯޓުތަކާއި ޓ ރިސްޓް އުޅަނދުތައް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް   2020ޖުލައި    15 •

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި އަދި ހަމައެހެންމެ، ޯބޑަރުތައް ހުޅުވާލުމުން ަބލީގެ ވޭދަނަތަކަށް  

ގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ   2020އޮގަސްޓް    01ށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު  ދެނެގަތުމަކުރާ އަސަރު  

 .ފުރުޞަތުދިނުމަށް ގަސްތުކުރެވޭކަމަށް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ:  ➢

އެކި   • ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަނޑުވެރިކަމަކީ  އި މަސްވެރިކަމާއި  ކުރެވޭ  ޤްތިޞާދީ  ކަންކޮޅުތަކުގައި 

އަންނަނީ   ކުރިއަށްގެންދެވެން  ގޮތުގައި  އެކަށޭނެ  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  މި  މަސައްކަތްތަކަކަށްވުމާއެކު، 

 . ދިވެހިރާއްޖެ ހުޅުވާލެވި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުމުންކަމަށް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް:  ➢

ށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ނަކަށް ނުވަތަ ވަކި ތަކަމަކީ ވަކި ޖިއޮގްރަފީއަކަގެ ަބލިމަޑު  19-ކޮވިޑް •

ަބލިމަޑުކަ މިފަދަ  ނ ންކަމަށްވުމުން،  ަބއްޔެއް  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މުފެތުރޭ  ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  އްޙީ  ޞިގައި 

އި، އެކުލަވާލަ  ގ ޕްރޮސީޖަރތައްޑް އޮޕަރޭޓިންރރާނެގޮތުގެ ސްޓޭންޑަކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުކުއްލި ނުރައް

 ؛ކަމަށްދާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުން

  



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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ސަރަޙައްދުތައް   19-ކޮވިޑް • ަބއެއް  އެހެން  ނަމަވެސް  ދިޔަ  ލޮކްޑައުންތަކަށް  މާލެ  ސަަބުބން  ގެ 

 ފެތުރޭ  19-ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އައީ ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް  ،ލޮކްޑައުންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

އާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅެމުން އަންނަނީ   19-ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުން، މިހާރުވެސް ކޮވިޑް

 . އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބެހިގެން ވަކިވަކިން ކަމުގައި ބެލެވޭކަން ގެދިވެހިރާއްޖޭ

ލޮކްޑައުން  19-ކޮވިޑް  މީގެއިތުރުން، • ކަން  ގެ  ހުރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޤްތިޞާދީ އަށްފަހު،  ކޮޅުތަކެއްގައި 

ގައި ހުޅުވުމަށް   2020  ޖުލައި  15ނާޢަތްވެސް  ޞިޓ ރިޒަމް    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ކަމަށާއިވާޙަރަކާތްތައް ފެށިފައި

އެކުލަވާ ވަކިން  އެއް  ޒޯން"  ފްރީ  "ކޮވިޑް  ކޮވިޑްރޭވިފައިވުމުން  ަބދަލުގައި  އްޙީ  ޞިއަކީ    19-ލުމުގެ 

ަބލިމަޞިަބލިމަޑުކަމަކަށްވާތީ،   ކަނޑައެޅިފައިވާއްޙީ  ކުރިމަތިލުމަށް  އެއްގޮތަށް   ޑުކަމާ  އުސ ލުތަކާ 

 ؛ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުމަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރުގެ ރ ހާ ީބރައްޓެހިކަމެއްކަމުގައި ނުދެކޭކަމަށް

 ނީ ލިމިޓެޑް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެ  ➢

ަބލިމަޑު • ވައިރަހުގެ  ކޮރޯނާ  އެއަރޕޯޓަކީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކުރިމަތިވުމުގެ ވެލާނާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަން 

ޭބނުންތަކަށް ަބރާަބރަށް   ތަފާތުކުރިންނާއި މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަަބންދުވުމުގެ ފަހުންވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު  

 ؛ކަންފްލައިޓްތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވެމުންދާ ވައިގެ ބަނދަރެއް

ކުން • މި  ކުރިންވެސް  ފެނުމުގެ  ދިވެހިރައްޖެއިން  ަބލިމަޑުކަން  ގެންދިޔައީ  މި  މާހިރުންނާއި އްޙީ  ޞިފުނިން 

ދަށުން   އިރުޝާދުގެ  ވުޒާރާތަކުގެ  ރަސްމީ  ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ  ބޭނުންކުރާ  އެއަރޕޯޓު  ފަސިންޖަރުންނާއި 

 ؛ންފަރާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންކަ

ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތަކާއި   ކަކށްސަރަޙައްދުތަކަ  ޤަރާރުގައިވާ "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ޙާލަތައް އެއަރޕޯޓުގެ ހުރިހާ •

ފްލައިޓް ހެންޑްލް ކުރެވޭ ޢަދަދަށް    ހުމުގެ ސަަބުބން އެއަރޕޯޓުގައިއިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެ

ގެންނަންޖެހިފައި ދެވޭނެ   ،ކަމަށާއިވާަބދަލުތަކެއް  ޚިދުމަތް  ފުލައިޓުތަކަށް  ގައި  ނޯމަލް"  "ނިއު   އެގޮތުން، 

މި ޢަދަދަކީ  40%  -  30%  ގަޑިއިރަކަށް  ކުރިއަށްވުރެ  ވަރުމިން އެހެންނަމަވެސް،  ދާނެކަމަށާއި   ދަށަށް 

 ؛އްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާނަމަ ަބދަލުވާނެ ޢަދަދެއްކަމަށް ޞި



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 

 15 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ކުރެވޭ   2020ޖުލައި    15 • އަންދާޒާ  ސަރުކާރުން  ޯބޑަރުހުޅުވާލާއިރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެން  އިން 

 މާންޑާ އެއްވަރަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ަބދަލުތަކާއެކު ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަށް ދަތިތަކެއްނެތިފަތުރުވެރިންގެ ޑި

 ؛ޚިދުމަތްދެވޭނެކަމަށް

ގާތްގަޑަކަށް   • ތަރައްޤީކުރުމަށް  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޑޮލަރުގެ   1ވެލާނާ  އެމެރިކާ  ިބލިއަން 

އަހަރަކަށް   ދަނީ  ކުރެވެމުން  ޚިދުމަތްދެވޭނެ  އަން  މިލި  7.5އިންވެސްޓްމަންޓެއް  ފަސިންޖަރުންނަށް 

ތެރޭގައި އެއަރ ކާގޯ އަދި ޖެޓް ފިއުލްގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް  އޭގެ    ،އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަމަށާއި

 އަދި ؛އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދިއުން ހިމެނޭކަމަށް

ވެލާ • ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ސަރަޙައްދުތަކުގައި،  އެކި  އެއަރޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނާ 

ނާޢަތް  ޞިޓ ރިޒަމްގެ  އަދި    އް އިތުރުވަމުންދާނަމަދަރުތަނަބ  ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ

ތަރައްޤީވަމުންނުދާނަމަ،   ވަރަށް  ޢަދަދުތަކަކީ  އެކަށީގެންވާ  ޢަދަދުތަކެއްކަމަށާއި  އެ  ހާޞިލުނުކުރެވިދާނެ 

އެ ސަަބުބން  އިންވެސްޓްއެހެންވުމުގެ  ކުރި  ދެއްކުމަށް މަންޓްއަރޕޯޓަށް  ލޯނުތައް  ނަގާފައިވާ  ތަކަށް 

 އް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު އެކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން ފާޅުކުރާކަމަށް.ގޮންޖެހުންތަކެ

 ލިމިޓެޑް:   ކޯޕަރޭޝަން   ރިލޭޝަންސް   ޕަބްލިކް  އެންޑް   މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ➢

ގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ޭބރު ދުނިޔޭގައި ލު މަންޒިލުގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިން •

އެގޮތުން ނިމިދިޔަ   ،ކަމާއިމަކީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސްއ ލިއްޔަތުހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުދިވެ

 ؛ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާީބއެއް ހޯދިފައިވާކަމަށް 2019

ބަންދުކުރުމާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯބޑަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް،    ން ފެށިގެން މާރިޗުމަހުރީ  ނަވަ އަހަރުގެ ޖަވަނަ  2020 •

 ؛އެގޮތުން ،ވާކަމަށާއިގެންގޮސްފައި ހަމައަށްވެސް ތަފާތު އެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް

 ؛ކަންވިފައިވާޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެ 42ލަ ގައި ޖުމުފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ✓

 ؛ފައިވާކަންަބއިވެރިވެ އި ދިވެހިރާއްޖެގަޓްރެވަލް ޓްރޭޑް އެގްޒިބިޝަން 7ގައި ތަފާތު އޭގެ ތެރޭ ✓

އެކި  6 ✓ ދުނިޔޭގެ  ގްރ ޕެއް  މަސައްކަތް   މީޑިއާ  އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ  ގެނެސްގެން  ކަންކޮޅުތަކުން 

 ؛ގޮސްފައިވާކަންކުރިއަށް ގެން



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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ޑިޖިޓަލް ކެމްޕޭންތައް   އަދި  އަލްޜުއި ވިތަފާތު އެކި ޤައުމުތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކެމްޕެއިންތަކާ ✓

  ތެރޭގައި ތޮމްސަން ހޮލިޑޭސްއާއި، ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް  އޭގެ  ވާކަމާއި،ގޮސްފައިކުރިއަށް ގެން

 ؛ކަންއެއަރ އޭޝިޔާގެ އިތުރުން އިތުރު ޕާޓީތަކާއެކު ގިނަ ގުނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނު އަދި

ގުޅިގެން މާކެޓިންގެ އުމުތައް ފުރަބަންދުވުމާ  ޤަ  ރެވި ދުނިޔޭގެ އެކިަބންދުކު  މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ޯބޑަރ •

ގެންދާގޮތަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް ގެނެވުނުކަމަށާއި އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް 

އި، އްކަތްތަކެއް ރާވަކަންކޮޅުތަކުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސަ  "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް" ްބރޭންޑް ދުނިޔޭގެ އެކި

 ؛ގެންދެވުނުކަމަށާއި މިހާރުވެސް ކުރިއަށްގެންދަވާކަމަށްއަދި އެކަންކަން ކުރިއަށް 

ަބދަލުވެގެންދާ • ނޯމަލްއަށް  ނިއު  އަރައިގަނެ،  ޙާލަތުން  މި  އިޝްތިހާރުކުރާނެ   ދިވެހިރާއްޖެ  ޙާލަތުގައި 

ކްރައިސި އެކަށައަޅަމުންދާކަމަށާއި،  ޕްލޭންތައް  އަދި ސްޓްރެޓަޖީއާއި  އެކުލަވާލެވި  ޕްލޭން  މާކެޓިންގ  ސްގެ 

އިތުރު  ޕްލެޓްފޯމްތަކާއެކު  އޮންލައިން  ކެމްޕެއިންތަކާއި،  ވިޒިބިލިޓީ  ްބރޭންޑް  ަބޖެޓުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި 

ޙަރަކާތްތައް ހިންގަން ފެށުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި އެކިއެކި އެކްސްޕީރިއަންސްތައް ދެއްކުމަށްޓަކައި 

 ؛ދަނީ ަބއެއް ކަންކަން ކުރަމުންކަމަށްމިހާރު 

ޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެސްޓް ހައުސްއާެބހޭ މަޢުލ މާތު އެކި  ގެސް •

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރުއްސުރެ    ،ކުރެވިފައިކަމަށާއިގޮތްތައް މިދިޔަ އަހަރުވަނީ މާކެޓު 

ހާ ޙަރަކާތްތަކެއްގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މްސީލްކުރުމަށް، ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ހުރިތަހިލޭ  މި ދާއިރާ  

މަ އަހަރު  މިދިޔަ  ދީފައިވާނެކަމަށާއި،  ތިރީގައި ރފޯރުކޮށް  ހައުސްއާގުޅޭ  ގެސްޓް  ކަލަންޑަރއަށް  ކެޓިންގ 

 ؛ކަމަށް ނިފައިވާސީދާ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އެހީވުމުގެގޮތުން ހިމެ ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކަންކަން

 2019ޖުލައި  6 – 5މެލޭޝިއާ،  – އެކްސްޕޯ  ވިޒިޓްމޯލްޑްސް ޓްރެވަލް ✓

 2019އޮގަސްޓް   4 – 2ސިންގަޕ ރު،   –ނާޓާސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ  ✓

 2019ސެޕްޓެންަބރު  8 – 6މެލޭޝިއާ،  –މާޓާ ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ  ✓

 2019އޮކްޓ ަބރު  19 – 17އައި.ޓީ.ީބ އޭޝިއާ ސިންގަޕ ރު،  ✓



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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ސިޓީއެއްގައި   33މާކެޓެއްގެ    11އަދި    ޓްރެވަލް ޓްރޭޑްފެއަރ  21ގައި ަބއިވެރިވި  އްމާކެޓެ  16 ✓

ޭބއްވުނު ރޯޑް ޝޯތަކުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ގެސްޓް ހައުސްގެ ޕްރޮޑަކްޓްވަނީ އިޝްތިހާރުކުރެވި އަދި  

 ކަން.ކޮށްދެވިފައިގުޅުންހުރި މަޢުލ މާތުތައް ފޯރު ކަމާ

ފޮނުވާ، އެކަމުގެ ފުރުޞަތުތައްވެސްވަނީ ހައުސް  އާ ގްރ ޕްތައް ގެސްޓްދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ މީޑި • ތަކަށް 

ވެިބ އެކިއެކި  ޙާލަތުގައި  މި  މިހާރު  މަޢުލ މާތުތައްފޯރުކޮށްދެވިފައިކަމަށާއި  މި    ނާތަކުގައިވެސް 

ގެސްޓް ދެވެމުންދާކަމަށާއި އެސޯސިއޭޝަންއަށް   ،  ޭބނުންކުރުމަށް ލިެބމުންދާ  ހައުސް  ފުރުޞަތުތަކުގެ 

 ؛ދެމުންގެންދާކަމަށްފުރުޞަތުތައް 

ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ނުވިނަމަވެސް ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަށް މާކެޓްކުރުމަށް ސޯޝަލް  •

ޚަރަދު ބޭނުންކޮށްގެން  އި  މީޑިއާ  އެހެންނަމަވެސް  ހުނަރު   ކޮށްފެކްޓިވްކުޑަ،  އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ 

ކު ކަންކަން  މެދު   ވިފައިވާރިއަށްގެންދެދަސްކޮށްދިނުމުގެގޮތުން  އަދި  ކުދި  ހައުސްތަކަކީ  ގެސްޓް  ކަމަށާއި 

ކުރެވިދާނެ  ފަންތީގެ އިޝްތިހާރު  ތަންތަން  އެފަދަ  ގޮތުން   ވިޔަފާރިތަކަށްވާއިރު  އަންގައިދިނުމުގެ  ގޮތްތައް 

ޭބއްވި  11ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި ސެމިނާތަކެއް  އެކަށީގެންވާފައިވާސަރަޙައްދެއްގައި  އެކަމަށް  ތަރުޙީެބއް ކަމަށާއި   

 ؛ލިިބފައިނުވާކަމަށް 

ހޯމްސްޓޭ ކޮންސެޕްޓް ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ ރިޒަމުން އުސ ލެއްގެ ގޮތުން ތަޢާރަފު ކުރުމައިއެކު   •

އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރިތައްވުމަށްޓަކައި މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް 

 ؛ތެއް އަދި އެނގިފައިނުވާތީ މިވަގުތު ވަނީ އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލާފައިކަމަށްމުއްދަނަގާނެ ވަކި  

ރޯޑް   • ފެއަރތަކާއި  ަބއިވެރިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އިޝްތިހާރުތައް  މަޢުލ މާތާއި  ޓ ރިޒަމާއިގުޅޭ  ހައުސް  ގެސްޓް 

ކުރެ ފަރާތްތަކާއިއެކު  އެހެން  އަދިވެސް  ފޭމްޓްރިޕްތަކާއި  ކެޝޯތަކާއި،  ބޭނުން  ވޭ  މްޕެއިންތަކުގައިވެސް 

އެކި  މެދުވެރިކޮށް،  އިވެންޓް  ކަހަލަ  ބައެއް  ޭބއްވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިތުރަށް  މީގެ  ކުރެވެމުންދާނެކަމަށާއި 

އިވެންޓްތައް ޭބރު ދުނިޔެއަށް އިޝްތިހާރުކޮށްގެންވެސް ގެސްޓް ހައުސް ޓ ރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރެވޭކަމަށާއި 

ތާރީ ސަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވީޑިއޯތައްގާޚާއި  މަޢުލ މާތާއި  ގުޅުންހުރި   ފަތާގުޅޭ  ގެސްޓްހައުސްތަކާ  ހަދައި، 

 .ތަންތަންކަމުގައި ދައްކައި އިޝްތިހާރުކުރެވޭކަމަށް



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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ފާޅުކުރައްވާފައިވާ    ޤަރާރާމެދު   - 5.3 މެންބަރުން  ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު    ތަކުގެ މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައް އި ކޮމިޓީގައި  ޚިޔާލުފުޅުތަކާ 

 މުހިންމު ނުކުތާތައް: 

  ވަގުތު  މި  ގައިދިވެހިރާއްޖޭ  ހަރުދަނާކޮށް،  އުސ ލުތައް  ގެވުމުއައިސޮލޭޝަންކުރުމާއި  ރަންޓީނުކަ  ޓެސްޓުކުރުމާއި، •

 ވަޅުތައްފިޔަ  ހުރިހާ  ހުރި  އަޅަން  ސަލާމަތްކުރަން  ޞިއްޙަތު  ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅުތަކުގެ  ނެތް  ޙާލަތު  ގެ  19-ކޮވިޑު

 ؛ހުޅުވުމަށް އިޤުތިޞާދު ކަށަވަރުކޮށް،  އެކަން އެޅުމަށްފަހު

 ގެދިވެހިރާއްޖޭ  މުޅި  މަސައްކަތްކުރާއިރު  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އިޤުތިޞާދު  އިއަރައިގަތުމަށާ  ވައިރަހުން  ކޮރޯނާ •

 ޢިުބރަތް  އިންހާދިސާ  މި  ،އިޖެހޭކަމަށާ  ގެންނަން  ނިމުމަކަށް  އޮތްއޮތުން  ަބއްޓަންވެފައި  މާލެއަށް  އިޤުތިޞާދު

ދިވެހިރާއްޖޭޅާކުރުމުގެފު  އިޤުތިޞާދު  ގެދިވެހިރާއްޖޭ  ،ލިބިގަނެ   އްދުތައް ޙަސަރަ  އިޤުތިޞާދީ  ގައިގޮތުން 

 ؛ޖެހޭކަމަށް ގެންގުޅެން މިއަދު ވިސްނުމެއް ހޯދުމުގެ ނަފާގެން އިމުކޮށްޤާ

 ތަކެތި   ޭބނުންކުރާ  ކަށްޭބނުންތަ  ޢާންމު  އެނ ންވެސް   ޚިދުމަތްތަކާއި  އަސާސީ  މަރުކަޒުވެފައިވާ  މާލެއަށް •

 ؛ހަމަޖެއްސުމަށް އިންތިޒާމްތައް ލިޭބނެ ޚިދުމަތްތައް އެ  ލާމަރުކަޒުކޮށް،ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  އިފާހަގަކުރައްވަ  ގިނަކަމަށް  ނިސްަބތުން  މީހުން  ޭބރުމަސައްކަތްކުރާ    ވަޒީފާގައި  ޓުތަކުގެޒޯރި •

ޙާލަތުޢާއާ    ،އިހޯދަންޖެހޭކަމަށާ   މަސައްކަތްކުރާ   ޓުތަކުގެޒޯރި  ހުޅުވައިލާއިރުއަލުން    ޓުތައްޒޯރި  ގައިންމު 

 ؛ބަދަލުކުރުމަށް ރޭޝިއޯ  ިބދޭސީންގެ ދިވެހިންނާއި

 ރަނގަޅަށް  ގުޅޭގޮތުން   ތްއޮތުމާއޮ  ަބރޯސާވާންޖެހިފައި  އިޤުތިޞާދު  ރާއްޖޭގެ  މުޅި  ނާޢަތަށް ޞި  ރިޒަމްގެޓ  •

 ކުރިއެރުވޭނެ  އިތުރަށް  މަސްވެރިކަން  އެގޮތުން،  ،ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި  ގޮތްތައް  އެހެނިހެން  ކުރުމަށްފަހު،  ދިރާސާތަކެއް

 ޭބނުންވާ  މަސްވެރިންނަށް  ކުރެވި،  ފުރިހަމައަށް  ދިރާސާތައް  މަސްވެރިކަމުގެ  ،ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި   ގޮތްތަކެއް

 ؛ކަމަށް ކުރެވެންޖެހޭމަސައްކަތް ގެނައުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އެ އެހެންމެ ހަމަ  އަދި، އިތަމްރީނާ ތަޢުލީމާއި

  ހިތަދ    އެގޮތުން  ،ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށާއި  ލިެބން  ާބވަތްތައް  ފަދަކާޑު  ތެލާއި  އްދުތަކުގައި ޙަސަރަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ •

، ދީ  އިންސެންޓިވްއެއް  ަބނދަރުތަކަށް  އެ  ހިފުމަށްޓަކައި  ބޭނުން  ގެޕޯޓު  ރީޖަނަލް  ކުޅުދުއްށީ   ޕޯޓާއި  ރީޖަނަލް



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 ދާނެގޮތަށް  ވިޔަފާރިތައްވެސްއަދި    ދަތުރުކުރާނެގޮތަށް  މީހުން  ނަށްތަންތަ  އެ  ގެންކަނޑައަޅައި  ޕޮލިސީތަކެއް

 ؛ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭކަމަށް ަބނދަރުތައް އެ ،އެކުލަވާލައި ކަންތައްތައް

  އިންތިހާއަށް   ކަންކަމުން  އެ  ފަށައިގަނެވިއްޖެނަމަ،  ދެކުނުގައި  އުތުރާއި  ރާއްޖޭގެ  ކަންކަން   އިޤުތިޞާދީ •

 ؛ލިިބގެންދާނެކަމަށް ލުޔެއް ތޮށްޖެހުމަށްވެސް ތޮށްޖެހިފައިވާ މާލެ ލިިބ، ފަސޭހަތަކެއް ށްރައްޔިތުންނަ

  ތައްޔާރުވަމުންދާނަމަ،   ތަޢާރުފުކުރުމަށް  ސްޓޭ  ހޯމް  ފުޅާކޮށް  ވިޔަފާރި   ގެސްޓްހައުސްގެ  ނުވަތަ  ޓ ރިޒަމް  ލޯކަލް •

 ތަރައްޤީއަށް   ސަރަޙައްދީ  ހޯދުމަކީ  ގޮތްތައް  ނެއެފިޝިއެންޓްކުރެވޭއެ ނިޒާމު    ހަރުދަނާކޮށް،  ނިޒާމު  ދަތުރުފަތުރުގެ

 ؛ކަމެއްކަމަށް ންމުހިމު ވަރަށް

 އެކި  ރާއްޖޭގެ  އިޤުތިޞާދީގޮތުން  ނުވަތަ   ފަތުރާލަން  ސިޔާސަތު  އިޤުތިޞާދީ  އުތުރަށް  ދެކުނާއި  ރާއްޖޭގެ •

 އިޤުތިޞާދު  ޖޭގެރާއް  މެނުވީ،  ދީގެން  ާބރުވެރިކަން  ލާމަރުކަޒުކޮށް،  ސިޔާސަތު  އިޤުތިޞާދީ  އްދުތަކަށްޙަސަރަ

 ؛ނެތްކަމަށް ފުޅާކުރެވެން

  ސިޔާސަތަށް   ހަމަޖައްސަމުންދާ   ިބދޭސީން  މަޤާމުތަކަށް  ސީނިއަރ  ޓުތަކުގެޒޯރި  ހުޅުވާލާއިރު،   އަލުން  އިޤްތިޞާދު •

  ވަރުގަދަވެގެންދާނެ  ފުރުޞަތުތައް  އެ  ދިވެހިންނަށް  ޤާިބލު  ތިިބ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގެންނަންޖެހޭކަމަށާއި   ަބދަލު

 ؛ރީްބރޭންޑުކުރަންޖެހޭކަމަށް އަލުން ނާޢަތްޞި ޓ ރިޒަމް މައްޗަށް ގޮތެއްގެ

 ވިޔަފާރިތަށް   ވިޔަސް،  ކަމުގައި  ކުޑަކޮށްދީގެން  ފީ  ނެގޭ  ގޮތުގައި  ރެންޓުގެ  ލޭންޑް   ޓުތަކުގެޒޯރި  ވަގުތަކީ  މި •

  ކުރިއަށް  ވިޔަފާރި  ގޮތަކަށް  ލުއި  ފަސޭހަކޮށް،  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ފުރުސަތެއްކަމަށާއި  ރަނގަޅު  އެންމެ  ހުޅުވާލަން

 ؛ނުމަށްކަނޑައަޅައިދި ސަރުކާރުން ގޮތްތަކެއް ގެންދެވޭނެ

ސިޓީއައްޑ  •  އޭވިއޭޝަންގެ  އައިލެންޑް  ކަނެކްޓުކުރެވޭގޮތަށް  ފްލައިޓާ  އެއަރލައިންސް  ސްރީލަންކަން  ދާ  އަށް 

 ރެވޭނެގޮތެއްޝެޑިއުލްކު  ރަށްރަށާއި،  އެހެން  އަތޮޅާއި،  ހުވަދ   މޯލްޑިވިއަނުން  އުދުހުންތައް  އެތެރޭގެ

އެކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި   އިތުރު   އިތުރަށް،  އެއަރލައިންސްގެ  ސްރީލަންކަން  ޝެޑިއުލްކުރެވިއްޖެނަމަ،  ގޮތަށް 

 ؛ކަމަށްއޮތް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެއަރޕޯޓަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑ  ފްލައިޓުތައްވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 އެންމެ  އިތުރުކުރަން  ފެސިލިޓީޒް  ސްޓޯރޭޖް  ހޯދައިދޭން  ތަކެއްގޮތް  ރަނގަޅު  މަސްވެރިންނަށް  މިއީ  ވަގުތަކީ  މި •

  ހިއްސާކުރަނީ  އިޤުތިޞާދެއް   ޮބޑު  އެންމެ  ފިޔަވައި   ރިޒަމްޓ   ރާއްޖޭގައިދިވެހި  ފުރުޞަތުކަމާއި  ރަނގަޅު

 ؛ހުޅުވައިދިނުމަށް ފުރުޞަތެއް ހުރިހާ އޮތް ދެވެން މަސްވެރިންނަށް ވެފައި،ން ކަމަށްމަސްވެރިކަ

 ؛އިންތިޒާމްކުރުމަށް ފަސޭހަގޮތްތައް ލުއި  ޔޮޓްތަކަށް ކަށާއިލައިންތަ ޕެސެންޖަރ ޒޯންތަކަށް ފްރީ ކޮވިޑް •

 ދަނޑުވެރިކަމަށް  ކުރުމާއި،އިތުރު  އުފެއްދުންތެރިކަން  އިތުރުކުރުމާއި،  އާމްދަނީ  ލިބޭ   ރިޒަމުންޓ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް •

 މުހިންމު  ޭބނުންތެރި  ރޭވުމަކީ  ގޮތްތައް  އެރުވޭނެކުރި  ދަނޑުވެރިކަން  ޭބނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޮލޮޖީ  ހޯދުންތަކާއި  އާ

 ؛ކަމަށްކަމެއް

 ؛ދިނުމަށް ޢިނާޔަތްތައް ޑިއުޓީގެ ަބނދަރުތަކަށް ސަރަޙައްދީ •

އެގޮތުން    ،ފައިވާކަމަށާއިސްމިހާރު ަބދަލުތަކެއް ގެނެސަރުކާރުން  ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވިއިރު އޮތް ފުރަަބންދުގެ ޙާލަތަށް   •

އުވާލަ  ގެމާލޭ ހުޅުވާލައި،   2020ޖުލައި    15އި،  ފުރަަބންދު  ޯބޑަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވަނަ 

ފެއްޓުމަށް،   ދަތުރުތައް  ރިޒޯޓުތައް އަދި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ހުޅުވާލުމަށާއި،  ަބނދަރުތައް  ވައިގެ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 

އޮގަސްޓު ގެސްޓް  ހުޅުވާލުމަށާއި  ތެރޭގައި  ހުއްހައުސްތަ  މަހުގެ  ހުޅުވުމުގެ  ދިވެހިސަރުކާރުން އް  ދަދިނުމަށް 

 ؛ކުރައްވަމުންދާކަމަށް މަސައްކަތް

ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމެއް    ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް •

އަވަހަކަށް ގެން ކުރިއަށް ރަކަށް  ދެވެން އޮތް މިންވައޮތުން ވަރަށް މުޙިންމުކަމަށާއި، އެ މަޝްރ ޢު ވީ އެންމެ 

 ؛ގެންދިއުމަކީ މުޙިންމުކަމެއްކަމަށް

 

 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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 : ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް  ކޮމިޓީއިން ޤަރާރާ ގުޅިގެން   - 6

ގައި ކުރި މަޝްވަރާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންަބރުން  ކޮމިޓީޤަރާރުގައި ގޮވާލައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު  

ޚިޔާލުފު ިބނާކޮށް  ކޮމިޓީއިންޅުތަކާއި،  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  މައްޗަށް  މަޢުލ މާތުގެ  ހޯދި  ފަރާތުން އިތުރަށް  ސަރުކާރުގެ   

 ހުށަހެޅުމަކީ:   ހުށަހެޅުނު  އެގޮތުން  ވެ.ޅުނެމަށް ހުށަހެޤަރާރު ފާސްކުރުއެކު  މާހުށަހެޅުހުށަހަޅާފައިވާ    ކޮމިޓީއިންފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް  

ޙާލަތެއް .1 ފުރަބަންދުކުރަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ތަޤްަބލުގައިމުސް  މާލެ  ޙާލަތެއްގައި  އެފަދަ  އެކި  ދިމާވެއްޖެނަމަ، 

އިންތިޒާސަރަޙައްދުތަކުން   ލިޭބނެ  ޚިދުމަތްތައް  ސަރަޙައްދުތަކުން  ދެކުނުގެ  ހަމަޖެއްސުމަށާއި އުތުރާއި  މުތައް 

ގެންދެވޭ ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ޙަރަކާތްތަކާއި  އިޤްތިޞާދީ  ަބނދަރުތަކުން  އިންތިޒާމުތައް ސަރަޙައްދީ  ނެ 

 ؛ހަމަޖެއްސުމަށް

 ން: ކޮމިޓީގެ ނިންމު   - 7

  ކުރިމަތިވެފައިވާ   އިޤްތިޞާދަށް  ސަަބުބން   ވައިރަހުގެ  ކޮރޯނާ" ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    ރަޝީދު  އަޙްމަދުހިތަދ  މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރު  

  ހިންގޭނެ   ރަކާތްތައްޙަ  އިޤްތިޞާދީ  ނޑައަޅައި،ކަ  އެއް"  ފްރީޒޯން  ކޮވިޑް"  ތެރެއިން  ގެ"  ނޯމަލް  ނިއު"  ކުރިމަތިލުމަށް  ގޮންޖެހުމާ

  2020ޖުލައި    13  ގުޅޭގޮތުން،ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ  ނިންމި  ށްދިރާސާކޮ  ކޮމިޓީއިން  "ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް  މުޤައު  ގޮތަކަށް

އަހަރުގެ    2020ކޮމިޓީގެ    ޭބއްވުނުއި  ގަ ވޯޓުގައި    48ވަނަ  ހާޒިރުވެ  ކޮމިޓީއަށް  ަބއްދަލުވުމުގައި،    9  ަބއިވެރިވިވަނަ 

  ފަރާތުން   ސަރުކާރުގެ  ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުން  6މި ރިޕޯޓުގެ  ނިންމީ    އަޣުލަިބއްޔަތުންމެންަބރުންގެ  

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.ޤަރާރު ، ށްއިލްތިމާސްކޮ ކޮމިޓީއިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް

 ވައިރަހުގެ  ކޮރޯނާ"  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންަބރު   ދާއިރާގެ  މެދު  ހިތަދ  ށްފައިވާ ފާސްކޮ  ކޮމިޓީއިން ވީމާ،

  އެއް "  ފްރީޒޯން  ކޮވިޑް"  ތެރެއިން  ގެ"  ނޯމަލް  ނިއު"  ކުރިމަތިލުމަށް  ގޮންޖެހުމާ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  އިޤްތިޞާދަށް  ސަަބުބން

 މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ތިޔަ "ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް  މުޤައު  ކަށްގޮތަ  ހިންގޭނެ  ހަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ  ކަނޑައަޅައި،

ގައިވާ  ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ   99މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި،    ގޮތެއްގެމަތިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

 .ހުށަހަޅަމެވެ އެކުގޮތުގެމަތިން، މި ރިޕޯޓާ

 



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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  ކުރިމަތިވެފައިވާ   އިޤްތިޞާދަށް  ސަަބުބން  ވައިރަހުގެ  ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  މެންަބރު  ގެދާއިރާ  މެދު  ހިތަދ 

  ހިންގޭނެ   ރަކާތްތައްޙަ  އިޤްތިޞާދީ  ކަނޑައަޅައި،  އެއް"  ފްރީޒޯން  ކޮވިޑް"  ތެރެއިން  ގެ"  ނޯމަލް  ނިއު"  ކުރިމަތިލުމަށް  ގޮންޖެހުމާ

 .ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ" 1-ޖަދުވަލު"މި ރިޕޯޓުގެ  "ޤަރާރު ހުށަހަޅާ ހުޅުވާލުމަށް މުޤައު ގޮތަކަށް

ނިސްަބތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   ހާޒިރުވި  މެންަބރުން  ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ

 އެވަނީއެވެ.އި ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފަ " 2-ޖަދުވަލު"ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގެ 

 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ގައެވެ.  2020  ޖުލައި 19 މި ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ •



  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 

 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ   ނިންމި   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީއިން   އިޤްތިޞާދީ 
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މެންބަރު   : 1-ޖަދުވަލު ދާއިރާގެ  މެދު  ސަބަބު  އަޙްމަދުހިތަދ   ވައިރަހުގެ  "ކޮރޯނާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ން ރަީޝދު 
އިްޤތިާޞދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން"  

 މު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ަޤރާރު"އެއް ކަނޑައަޅައި، އިްޤތިާޞދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ަޤއު
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  ކުރިމަތިލުމަށް   ގޮންޖެހުމާ   ކުރިމަތިވެފައިވާ   ތިޞާދަށް އިޤް   ސަބަބުން   ވައިރަހުގެ   ކޮރޯނާ"   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު   އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މެދު   ހިތަދ  
"  ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ  ހުޅުވާލުމަށް   މު ޤައު  ގޮތަކަށް   ހިންގޭނެ   ޙަރަކާތްތައް   އިޤްތިޞާދީ   ކަނޑައަޅައި،   އެއް "  ފްރީޒޯން   ކޮވިޑް "   ތެރެއިން  ގެ "  ނޯމަލް   ނިއު " 
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  ނިސްބަތް   ރުވި ހާޒި  މެންބަރުން   ކޮމިޓީގެ   އިޤްތިޞާދީ   ޖިލީހުގެ މަ   ރައްޔިތުންގެ   ދިރާސާކުރުމަށް   ޤަރާރު  : 2 ޖަދުވަލު 

 ތަފްޞީލު   ހާޒިރީގެ   އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

 

 

 

 

13.07.2020 48 00:55   -      -   -  0  

1.07.2020 46 00:40   -   0  0  0  -   

30.06.2020 44 01:10     0  0  0  -   

27.06.2020 43 02:55     0  0  0  -   

24.06.2020 42 00:50     0  0  0  -   

23.06.2020 41 00:40     0  0  0  -   
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 6 6 5 1 0 6 0 6 1 6 6 4 6 7:10 6 ޖުމްލަ 

 

  ްސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުން  0 ވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ 




