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އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ބއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.
މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ  11ޖން  2019ގައި ޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  114ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މި ކޮމިޓީގެ މަސްއލިއްޔަތަކީ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަން
ބދަލެއް އޮތްނަމަ ،އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް ރައްޔިތުންގެ
ދިރާސާކުރުމާއި ޢިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ އަދި ދައުލަތުގެ އިޤްތިޞާދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް،
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓރިޒަމް ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން
ކުރުމެވެ.
ބލުތައް ދިރާސާކޮށް ،ފުރިހަމަކޮށް ،މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީގެ
މީގެ އިތުރުން ،އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ި
ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި ،އެ އިދާރާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާކޮށް ،އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް
އެކަންކަން އެ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާއި ،އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް
ބހޭގޮތުން މަޢުލމާތު ހޯދައި،
ބއްދަލުކޮށް ،އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ެ
ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުމާއި ،އެ އިދާރާތަކާ ަ
ބލައި ،އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ސުވާލުކޮށް ،އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ަ
ބޔާންކޮށްދިނުމެވެ.
ަ
ބޑަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ،ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ
އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޯ
ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.
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އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން:
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
އަލިފުށި ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ޢަލީ ރިޟާ

އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

މިލަންދ ދާއިރާ

ދުވާފަރު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ޙަސަން ޒަރީރު

ނައިފަރު ދާއިރާ

މަތިވެރި ދާއިރާ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

މާމިގިލި ދާއިރާ

ނިލަންދ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މީދ ދާއިރާ

މާވަށު ދާއިރާ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ތިނަދ އުތުރު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ނާޒިލް
ހިތަދ ދެކުނު ދާއިރާ
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 -7ކޮމިޓީގެ ނިންމުން21 ................................................................................................................................... :

ޝދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން
ޖަދުވަލު : 1-ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ ީ
ޞދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން"
ޤތި ާ
އި ް
ޤއުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ
ަ
ޞދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް
ޤތި ާ
އެއް ކަނޑައަޅައި ،އި ް
ޤރާރު" 23 .........................................................................................................
ަ
ޞދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވި ނިސްބަތް
ޤތި ާ
ޤރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި ް
ޖަދުވަލުަ : 2-
ޞލު 24 .................................................................
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފް ީ
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 -1މުޤައްރިރުގެ ބަސް:
ބން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ބ ު
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަ ަ
ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ
ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިރާސާކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ
ބރުންގެ
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ،އެ ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެން ަ
ބރުލުމާއެކުގައެވެ .އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުރިހަމަ އެއް ާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން
ޢަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ދެއްވި މަޢުލމާތުތަކަށާއި އަދި ލިޔުމުން އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވި
މަޢުލމާތުތައް ފާހަގަކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
ބންދުކޮށްފައި އޮތް ޙާލަތުގައި
މި ޤަރާރުގެ މައިގަނޑު ވިސްނުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ ަ
ބނެ އިންތިޒާމުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް ހުޅުވާލެވިގެން މުދާ ލި ޭ
ބދަލުވެ 15 ،ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
ރޭވިފައި އޮތުމާގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވީނަމަވެސް ،މިހާރު އެ ޙާލަތު ަ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހުޅުވާލުމަށާއި،
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތައް ފެއްޓުމަށްަ ،
ބޑަރު ހުޅުވާލައިަ ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯ
ރިޒޯޓުތައް ހުޅުވާލުމަށާއި އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން
މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ބރުލުމާއި އެހީތެރިކަން
ބ އެއް ާ
ބރުންގެ ފަރާތުން ލި ޭ
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެން ަ
ފާހަގަކުރަމަވެ .އަދި މި ޤަރާރު ދިރާސާކޮށް ،ފުރިހަމަކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި
ބރުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
ބއިވެރިވި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެން ަ
ަ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 -2ތަޢާރުފް:
ބން އިޤްތިޞާދަށް
ބ ު
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަ ަ
މިއީ ،ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ
ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން
ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.
ބން ،ދިވެހިރާއްޖޭ
ބ ު
އެ ޤަރާރުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް "ކޮވިޑް "19-ގެ ސަ ަ
އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭނެގޮތެއް ފަހިކުރުމުގެގޮތުން ،ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުންވެސް
ބންދަށް ލުޔެއް ގެނެސް ،އިޤްތިޞާދީ
ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ފަދައިން ،ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ަ
ޙަރަކާތްތައް ވަކިހަމަތަކެއްގެ މަތިން ހުޅުވާލަންޖެހޭކަމަށް ޤަބލުކުރެވޭތީ ،ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމެވެ.
އެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  26މޭ  2020ގައެވެ .ޤަރާރު ތަޢާރަފްކުރެއްވުމުގެގޮތުން ޤަރާރުގެ
ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނީ،

ބއްވި  19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ
 8ޖން  2020ގައި ޭ

ބއްވި  19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2020ވަނަ
ދެވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ ޖަލްސާ ގައެވެ .އަދި  22ޖން  2020ގައި ޭ
ބހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ބތިދާއީ ަ
އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  9ވަނަ ޖަލްސާގައި ،ޤަރާރުގެ އި ް
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  62މެން ަ
ބލައިގަތުމަށް ،އެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަ
ަ
ފާސްކުރެއްވިއެވެ .އަދި އެ ޖަލްސާގައި ،ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާއެކު ،ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޤަރާރު
ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ،އެ މަސައްކަތްވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

 -3ޤަރާރުގައި ގޮވާލައްވާފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް:
ބލާއިރު ،އެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ދާޚިލީ
ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން "ނިއު ނޯމަލް" މަރުޙަލާއާ ކުރިމަތިލަމުންދާގޮތަށް ަ
ރޭވުންތައް ތަރަޙަކުރަމުންގެންދަނީ" ،ޖިއޮގްރަފިކަލް" ގޮތުން އެ ޤައުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދާއި ،އެ ޤައުމެއްގެ
ބދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން
ބނާވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އާ ާ
ބތް ި
އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސް ަ
ބތްފަދަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހަދާ ދިރާސާތަކަކަށްފަހު އިޖްތިމާޢީ އަދި ދާޚިލީ ދދިނުމުގެ
ބލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ނިސް ަ
މި ަ
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ބންދަށް
ބނާކޮށްކަމަށްވީ ހިނދު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ަ
"ޕްލޭން" އެއްގެ މައްޗަށް ި
ލުޔެއް ގެނެސް ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ހުޅުވާލަންޖެހޭކަމަށް ޤަބލުކުރެވޭތީ ،އެކަން
ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލައި ،އެ ޤަރާރުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ:
ބލި ފެތުރިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭ އިޤްތިޞާދު ހުޅުވާލުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ަ
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ޖިއޮގްރަފިކަލް ގޮތުން އެތުރިފައިވާ ގޮތަށާއި ،އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން
ބލައިގެން ،އެންމެ
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިއޮތް މިންވަރަށް ަ
އެކަށީގެންވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ހުޅުވުމަށް .އެގޮތުން ،މާލެ ފިޔަވައި ސ.ހިތަދ އަދި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާއި ހދ.ހަނިމާދ އަދި ސ.ގަން ވައިގެ ބަނދަރު ހުޅުވާލުމަށް؛
ބލުކަން
ބންދުކުރުމުގެ ޤާ ި
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުރި މަސް ކާރުޚާނާތަކުގައި މަސް ރައްކާކުރުމާއި މަސްދަޅު ަ
އިތުރުކުރުވައި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށް؛
 .3ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށާއި،
ބންދކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ،ދަނޑުވެރިންނަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން
ދަނޑުވެރި ރަށްތަކާއި ި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛
ބނަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި،
ބމުގެ ކުރިމަގު ަ
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު އިންތިހާއަށް މަތިވެ ،އާމްދަނީ ލި ު
ބއްދީގެ
ު

ބނުންކޮށްގެން
ޭ

ރޭވުންތެރި

އަމާޒެއްގެ

ދަށުން

އެކަންކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭ

ތިން

ސަރަޙައްދެއް

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހުޅުވާލުމަށް؛ އަދި
 .5ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި އެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ މުޢާމަލާތްތައް ހުޅުވަމުންދާއިރު ،އެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި
ބން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ގިނަގުނަ
ބ ު
ބއިވެރިވުމަށާއި އޭގެ ސަ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއިންވެސް ަ
ފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށް.
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 -4ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް:
ބން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ބ ު
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަ ަ
ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ
ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޓީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ
ބރުންގެ
ބއްދަލުވުމުގައި ޤަރާރުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .އެ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ މެން ަ
 41ވަނަ ަ
މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  30ޖން  2020ގެ ނިޔަލަށް ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ،ކަނޑައެޅުނު ސުންގަޑިއަށް ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނުނިމުމުން ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންގަޑި 15
ޖުލައި  2020އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ.
ބނުންވޭތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށް
ބނުންވާ މަޤްޞަދާއި ،ޤަރާރާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއިން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ޭ
ޤަރާރުން ޙާޞިލުކުރަން ޭ
ބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދާ ަ
ބރު ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވި މެން ަ
އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓރިޒަމާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި
ބއްދަލުކޮށް ޤަރާރުގައި ގޮވާލައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ަ
ބއިތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށާއި ،ޤަރާރުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ލިޔުމުން ޚިޔާލުހޯދުމަށް ނިންމިއެވެ .މީގެ އިތުރުން،
ކޮ ަ
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަދި
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަމްރު މުޙައްމަދު ރަޝާދާ
ބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމިއެވެ .އަދި އާ ޢާންމު ޙާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތާއި ޚާއްޞަކޮށް ގެސްޓް
ަ
ބރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ހައުސްތަކާއި އަލަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ހައުސް ސްޓޭ ކޮންސެޕްޓް ޭ
ބލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރެއްވުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލމާތު ލިޔުމުން
މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަ ް
ހޯދުމަށް ނިންމިއެވެ.
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 -5.1ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއިން ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތަކުން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލމާތުގެ
ޚުލާސާ:
➢ ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރަޝީދު:
•

ބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ސަރަޙައްދުތައް
ޤަރާރުގެ މަޤްޞަދަކީ ،މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި ޤަރާރުގައި ަ
އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް؛

•

ޤަރާރު ހުށަހެޅި ފަހުން ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް
ބންދު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލުއިވެ،
ބދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމަށާއި ،މާލޭގައި އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފުރަ ަ
ަ
ކޮވިޑު 19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހަކު ނެތް ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުނުކުރެވި އޮތްއޮތުން
ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށް؛

•

ލާމަރުކަޒީ އުސލު ޤާއިމުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ،މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ރަނގަޅު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް
ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ އައްޑ ސިޓީގައިކަމަށް ،އަދި އައްޑ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ހދ.ހަނިމާދ،
ބން ހުންނާނެ އިންތިޒާމުތައް
ބވަތްތައް ލި ެ
ސ.ހިތަދ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުން ކާޑުގެ ާ
ބދަލުކުރުމާއި މާލެ ތޮށްޖެހުން
ޤާއިމުކުރުމާއި ،އެސް.ޓީ.އޯގެ ގުދަންތައް އެނން ސަރަޙައްދުތަކަށް ަ
ކުޑަކުރުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރަށާއި ދެކުނަށް ޓރިޒަމް ތަޢާރަފުކުރުމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ
ޞިނާޢަތްކުރިއެރުވުމުގެ މުހިންމުކަން؛ އަދި

•

އައްޑ

ސަރަޙައްދު

އިޤްތިޞާދީގޮތުން

ހުޅުވާލައިފިނަމަ،

މަސް

އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށާއި ،ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނުގެ
އަގު ހެޔޮވެ އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ފައިދާވާނެކަމަށް.

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

ބހިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ކޮވިޑް 19-އާ
ލާމަރުކަޒުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ެ
ބވަތްތަކާއި ކައްކާ ގޭސްފަދަ
ބނުންކުރާ ކާޑުގެ ާ
ބނުންތަކަށް ޭ
ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަށާއި ،އަސާސީ ޭ
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ބނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މާލެއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ޭ
ބހާލައި ،ޚާއްޞަ ލާމަރުކަޒީ
ރަނގަޅުގޮތް ނންކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތައް ވަކި ޒޯނުތަކަކަށް ަ
ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް؛
•

އެ ޕްލޭންގައި ރީޖަނަލް ޕޯޓްތަކާއި ކޮމާޝަލް ލޯކަލް ބަނދަރުތަކާއި އަސާސީ މުދާ ގުދަންކުރެވޭ ގޮތްތައްވެސް
ހިމެނިފައިވާނެކަމަށާއި އެގޮތުން ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނިފައިވާނީ ރީޖަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވަރކް
ބދައަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވާކްކަމަށް؛
ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށާއި ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ މައި ަ

•

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކާ ނުލައި ލާމަރުކަޒުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،އެކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ
ބނުންވާ ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ،ދަތުރުފަތުރުކުރާނެ ވިއުގައެއް ޝެޑިއުލްކުރެވި،
ތިން އަތޮޅަށް ޭ
ބނުންވާނެ
ބލާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ޭ
ބނުންވާނެ ސައިޒާއި އޭގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ަ
އުޅަނދުފަހަރު ޭ
އުޅަނދުފަހަރުގެ

ޢަދަދާއި

އެފަދަ

ހުރިހާކަމެއް

ނިންމައި

ޑޮކިއުމަންޓުކުރުމަށްފަހު،

އެ

އުޅަނދު

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓަށް އިޢުލާނުކުރެވުނުކަމަށާއި100 ،
ބން
ބ ު
ބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަ ަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އެކަމަށް ަ
ބޖެޓުގައި އެ ފައިސާ ހުންނާނެކަން ޔަޤީންނުވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،އެ ޕްލޭން ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭކަމަށް؛
ަ
އަދި
•

ބނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް
އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އެހާ ތާއީދުނުކުރެވޭކަމަށާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ޭ
ބއޮތްކަމަށާއި ،މިސާލަށް ޓެލެމެޑިސިންގ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުޅާކޮށް ކުދި
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ަ
ބލައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ
ބލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް މާލެއަށް އައުން މަދުކުރެވޭނެކަމަށާއި ،އެފަދަ ކަންކަމަށް ަ
ަ
ބއޮތްކަމަށް.
ފުރުޞަތު އެ ަ

➢ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަމްރު
މުޙައްމަދު ރަޝާދު
•

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19-އެންމެ ސީރިއަސްވެފައިވާ ދުވަސްކޮޅު ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔައީ 2019
ވަނަ ތަޢާރަފުކުރެވުނު ކާޑު އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށްކަމަށާއި ،އޭގެ ކުރިން ޚިދުމަތްދީފައިވަނީ ކޮންމެ
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މީހަކުވެސް ކާޑު ގުދަނުން ކާޑު ގެންދާ އުސލުންކަމަށާއި ،އެހެން ހެދުމުން އެ ކާޑު ގެންދަނީ ކޮން ރަށަކަށްކަން
އަދި ކާކުކަން ޔަޤީންނުކުރެވޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ،ކާޑު އެޖެންޓުން ކަނޑައެޅުމުން ކާޑު ގެންދާ ފަރާތާއި،
ބން މޮނިޓަރިންގ ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަމަށް؛
ބ ު
ކާޑު ގެންދާ ރަށް އެގިގެންދާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަ ަ
•

ބދަލުކޮށްލެވުނުކަމަށާއި
ބންހުންނަ އަގު އެއް އަގަކަށް ަ
ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކާޑު ލި ެ
ބވަތްތަކުގެ އަގު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި މާލެއަށްވުރެ
ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ކާޑުގެ ާ
ބޑުވާނެކަމަށް؛
ޮ

•

ބނުންވާ ކާޑު އެ ރަށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެ
އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ރަށްރަށަށް ޭ
ބން ހުންނަ
ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއެކު ރަށްރަށުގައި ކާޑު ލި ެ
ބނުންވާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޓްރެކްކުރެވޭކަމަށް؛
މިންވަރާއި ޭ

•

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެކި

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

ކާޑު

ގުދަންކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ކުންފުނިން

އެކްސްޕްލޯރ

ބއުޓް
ބލްކުކޮށް މާލެ ގެނެސްގެން ޑިސްޓްރި ި
ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ކާޑު ގެނައުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަވަނީ ަ
ބޑުވާނެކަމަށާއި
ކުރުމުންކަމަށާއި އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މަދު މަދުން ކާޑު ގެނެސްގެން ގުދަންކުރުމުން އަގު ޮ
ބޑެތި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ޤާއިމުވެފައިނެތްކަމަށާއި ގިނައިން ހުންނަނީ ސީދާ ކާޑު
ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޮ
ބދަލުގައި ފިހާރައިގެ ގުދަންތައްކަމަށް؛
ގުދަންތަކުގެ ަ
•

ބސިޑައިޒްޑް މުދަލަކަށްވެފައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މީގެ އިތުރުން ،ކާޑަކީ ވަކި ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަ ް
ބއުޓްކުރުމަކީ އިތުރުވާ ޚަރަދުތަކެއްކަމަށާއި
އުތުރަށާއި ދެކުނަށް ކާޑު ގެނެސްގެން ގުދަންކުރުމާއި ޑިސްޓްރި ި
ބނަމަ ސަރަޙައްދުތަކުން އެކަން ކުރުމަށް
އެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަށާއި އެ ޚަރަދުތައް ލި ޭ
ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށާއި މިހާރުވެސް އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ގެނެސްގެން
ވިއްކަމުންދަނީ

ބލްކްކޮށް
ަ

ގެނެވޭތީ

ކޮސްޓް

ބލިޓީ
ފީސި ި

ރަނގަޅުވުމުންކަމަށާއި

ސަރަޙައްދުތަކުގެ

ބލްކުކޮށް
ބޑުވާކަމަށާއި މާލެއަށް ަ
ބލާއިރު މަދު މަދުން ގެނައުމުން ފްރައިޓް ޗާޖަސް ޮ
ކޮންސަމްޕްޝަނަށް ަ
ގެނައުމުން ޚަރަދުކުޑަވާކަމަށް؛
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

•

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރަށާއި ދެކުނަށް ލާމަރުކަޒުކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އޮތުން
ބސިޑައިޒްޑް މުދަލަކަށްވުމާއެކު ،އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކާޑު ގެނައުމަށް
ބވަތްތަކީ ސަ ް
މުހިންމުކަމަށާއި ކާޑުގެ ާ
އިތުރުވާ ޚަރަދުތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ހަމަޖެހިގެންނނީ އެކަން ކުރުމަށް ދަތިތަކާ ދިމާވާނެކަމަށް؛

 -5.2ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުން ލިޔުމުން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލމާތުގެ ޚުލާޞާ:
➢ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް:
•

ބންދުގެ ޙާލަތު ލުއިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތް
ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ހުއްޓިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ފުރަ ަ
ބންދު ލުއިކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިކަމާއި ޕްލޭނުގެ ދަށުން
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުންވަނީ ފުރަ ަ
ބހާލެވިގެން ލުއިތައް ގެނެވިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
 15ޖން  2020އިން ފެށިގެން އެކި ފޭސްތަކަށް ަ
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކާއި
ގައިޑްލައިންތައްވަނީ އެކުލަވާލައި ޢާއްމުކުރެވިފައިކަން؛

•

ބޑަރުތަކާއި ޕޯޓުތައް ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ޖުލައި މަހުގައި ހުޅުވާލާގޮތަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޯ
ހަމަޖެހިފައިވާކަން؛

•

ބރުން އަންނަ މީހުންގެ
ބއްޔަކަށްވެފައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭ
ބއްޔަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ފެތުރޭ ަ
ކޮވިޑްަ 19-
ބޑުކަމުން ،އެއާޕޯޓުތަކާއި ސީޕޯޓުތަކަކީ ކޮވިޑް ކޭސްތައް
ބލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޮ
ފަރާތުންވެސް މި ަ
ބޑު ތަންތަނަށްވެފައި ،ކޮވިޑް ފްރީ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި މި ވަގުތު އެތަންތަން
ފެނުމުގެ ފުރުޞަތު ޮ
ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ނުފެންނަކަން؛ އަދި

•

ޤަރާރުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަދައިން ފާހަގަކުރާ ޕޯޓުތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ
ފިޔަވަޅުތައް

އެޅުއްވުމަށްފަހު،

އެ

ތަންތަނުގައި

އިޤްތިޞާދީ

ޙަރަކާތްތައް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

ހުރަހެއްނެތްކަން.
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

➢ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓރިޒަމް:
•

ބޑަރުތައް ހުޅުވާލައި ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށައިގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯ
ބ ތަންތަނުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ
ބއިތިއް ާ
މިނިސްޓްރީއިންވަނީ އެކަމުގައި ފަތުރުވެރިންނާއި ފަތުރުވެރިން ަ
އުސލު އެކުލަވާލާފައިކަމަށް؛

•

ބގެންދާނެ
ބދަލުގައި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ފުރުޞަތު ލި ި
އެ އުސލުގެ ދަށުން ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯންތަކުގެ ަ
ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފަށައިގަތުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުންކަމަށާއި މި ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ފައިދާކުރަނިވި ސިފަތަކެއް ކަމަށް
ގުދުރަތީ ޖަޒީރާވަންތަ ސިފަތަކަކީ މި ަ
މިނިސްޓްރީއަށް ޤަބލުކުރެވޭކަމަށް؛ އަދި

•

 15ޖުލައި  2020ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރިޒޯޓުތަކާއި ޓރިސްޓް އުޅަނދުތައް ފަތުރުވެރިން އައުމަށް
ބލީގެ ވޭދަނަތަކަށް
ބޑަރުތައް ހުޅުވާލުމުން ަ
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި އަދި ހަމައެހެންމެޯ ،
ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު  01އޮގަސްޓް  2020ގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ
ފުރުޞަތުދިނުމަށް ގަސްތުކުރެވޭކަމަށް.

➢ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ:
•

މަސްވެރިކަމާއި

ދަނޑުވެރިކަމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެކި

ކަންކޮޅުތަކުގައި

ކުރެވޭ

އިޤްތިޞާދީ

މަސައްކަތްތަކަކަށްވުމާއެކު ،މި މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދެވެން އަންނަނީ
ދިވެހިރާއްޖެ ހުޅުވާލެވި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުމުންކަމަށް.

➢ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް:
•

ބލިމަޑުކަމަކީ ވަކި ޖިއޮގްރަފީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް
ކޮވިޑް 19-ގެ ަ
ބލިމަޑުކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ
ބއްޔެއް ނންކަމަށްވުމުން ،މިފަދަ ަ
ފެތުރޭ ަ
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައި،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް؛
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

•

ކޮވިޑް19-

ބއެއް ސަރަޙައްދުތައް
ަ
ބން މާލެ ލޮކްޑައުންތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެހެން
ބ ު
ގެ ސަ ަ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި ،ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އައީ ރަށްރަށާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް 19-ފެތުރޭ
ބނާކޮށްކަމުން ،މިހާރުވެސް ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅެމުން އަންނަނީ
ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ި
ބލެވޭކަން.
ބހިގެން ވަކިވަކިން ކަމުގައި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ެ
•

މީގެއިތުރުން ،ކޮވިޑް 19-ގެ ލޮކްޑައުން އަށްފަހު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި އިޤްތިޞާދީ
ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައިވާކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓރިޒަމް ޞިނާޢަތްވެސް  15ޖުލައި  2020ގައި ހުޅުވުމަށް
ބދަލުގައި ކޮވިޑް 19-އަކީ ޞިއްޙީ
ރޭވިފައިވުމުން "ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯން" އެއް ވަކިން އެކުލަވާލުމުގެ ަ
ބލިމަޑުކަމަކަށްވާތީ،
ަ

ޞިއްޙީ

ބލިމަޑުކަމާ
ަ

ކުރިމަތިލުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުސލުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ބރައްޓެހިކަމެއްކަމުގައި ނުދެކޭކަމަށް؛
ޢަމަލުކުރަމުން ދިއުމަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރުގެ ރހާ ީ

➢ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް:
•

ބލިމަޑުކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވުމުގެ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ަ
ބރަށް
ބރާ ަ
ބނުންތަކަށް ަ
ބންދުވުމުގެ ފަހުންވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަފާތު ޭ
ކުރިންނާއި މާލެ ސަރަޙައްދު ފުރަ ަ
ފްލައިޓްތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވެމުންދާ ވައިގެ ބަނދަރެއްކަން؛

•

ބލިމަޑުކަން ދިވެހިރައްޖެއިން ފެނުމުގެ ކުރިންވެސް މި ކުންފުނިން ގެންދިޔައީ ޞިއްޙީ މާހިރުންނާއި
މި ަ
ބނުންކުރާ ހުރިހާ
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވުޒާރާތަކުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފަސިންޖަރުންނާއި އެއަރޕޯޓު ޭ
ފަރާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންކަން؛

•

ބދަލުތަކާއި
ޤަރާރުގައިވާ "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ޙާލަތައް އެއަރޕޯޓުގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކަކަކށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ބން އެއަރޕޯޓުގައި ފްލައިޓް ހެންޑްލް ކުރެވޭ ޢަދަދަށް
ބ ު
އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަ ަ
ބދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހިފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން" ،ނިއު ނޯމަލް" ގައި ފުލައިޓުތަކަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ
ަ
މިންވަރު ކުރިއަށްވުރެ ގަޑިއިރަކަށް  40% - 30%ދަށަށް ދާނެކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ،މި ޢަދަދަކީ
ބދަލުވާނެ ޢަދަދެއްކަމަށް؛
ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާނަމަ ަ

14
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

•

ބޑަރުހުޅުވާލާއިރު ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރެވޭ
 15ޖުލައި  2020އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯ
ބދަލުތަކާއެކު ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކަށް ދަތިތަކެއްނެތި
ފަތުރުވެރިންގެ ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ަ
ޚިދުމަތްދެވޭނެކަމަށް؛

•

ބލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގާތްގަޑަކަށް ި 1
އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރެވެމުން ދަނީ އަހަރަކަށް  7.5މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ
ބނާކޮށްގެންކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި އެއަރ ކާގޯ އަދި ޖެޓް ފިއުލްގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް
އަންދާޒާއެއްގެ މައްޗަށް ި
އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދިއުން ހިމެނޭކަމަށް؛ އަދި

•

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ބނދަރުތައް އިތުރުވަމުންދާނަމަ އަދި ޓރިޒަމްގެ ޞިނާޢަތް
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ަ
ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ަ
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރައްޤީވަމުންނުދާނަމަ ،އެ ޢަދަދުތަކަކީ ހާޞިލުނުކުރެވިދާނެ ޢަދަދުތަކެއްކަމަށާއި
ބން އެއަރޕޯޓަށް ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް
ބ ު
އެހެންވުމުގެ ސަ ަ
ބޑުވުން ފާޅުކުރާކަމަށް.
ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު އެކަމުގެ ކަން ޮ

➢ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް:
•

ބރު ދުނިޔޭގައި
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބލު މަންޒިލުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަކީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސްއލިއްޔަތުކަމާއި ،އެގޮތުން ނިމިދިޔަ
ބއެއް ހޯދިފައިވާކަމަށް؛
 2019ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާ ީ

•

ބންދުކުރުމާ
ބޑަރު ަ
 2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯ
ހަމައަށްވެސް ތަފާތު އެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން؛
✓ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖުމުލަ  42ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާކަން؛
ބއިވެރިވެފައިވާކަން؛
ބޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެ ަ
✓ އޭގެ ތެރޭގައި ތަފާތު  7ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް އެގްޒި ި
✓  6މީޑިއާ ގްރޕެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގެނެސްގެން އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން؛
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

✓ ތަފާތު އެކި ޤައުމުތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކެމްޕެއިންތަކާއި ވިޜުއަލް އަދި ޑިޖިޓަލް ކެމްޕޭންތައް
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ތޮމްސަން ހޮލިޑޭސްއާއި ،ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް
އަދި އެއަރ އޭޝިޔާގެ އިތުރުން އިތުރު ޕާޓީތަކާއެކު ގިނަ ގުނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނުކަން؛
•

ބންދުވުމާ ގުޅިގެން މާކެޓިންގެ
ބންދުކުރެވި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތައް ފުރަ ަ
ބޑަރ ަ
މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ޯ
ބދަލުތަކެއް ގެނެވުނުކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބޑެތި ަ
ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަރަށް ޮ
ބރޭންޑް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި،
"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް" ް
އަދި އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަމަށާއި މިހާރުވެސް ކުރިއަށްގެންދަވާކަމަށް؛

•

ބދަލުވެގެންދާ ޙާލަތުގައި އިޝްތިހާރުކުރާނެ
ދިވެހިރާއްޖެ މި ޙާލަތުން އަރައިގަނެ ،ނިއު ނޯމަލްއަށް ަ
ސްޓްރެޓަޖީއާއި ޕްލޭންތައް އެކަށައަޅަމުންދާކަމަށާއި ،ކްރައިސިސްގެ މާކެޓިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވި އަދި
ބލިޓީ ކެމްޕެއިންތަކާއި ،އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކާއެކު އިތުރު
ބރޭންޑް ވިޒި ި
ބޖެޓުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ް
ަ
ބންހުރި އެކިއެކި އެކްސްޕީރިއަންސްތައް ދެއްކުމަށްޓަކައި
ޙަރަކާތްތައް ހިންގަން ފެށުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލި ެ
ބއެއް ކަންކަން ކުރަމުންކަމަށް؛
މިހާރު ދަނީ ަ

•

ބހޭ މަޢުލމާތު އެކި
ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެސްޓް ހައުސްއާ ެ
ގޮތްތައް މިދިޔަ އަހަރުވަނީ މާކެޓުކުރެވިފައިކަމަށާއި ،ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނަށް މިދިޔަ އަހަރުއްސުރެ
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
މި ދާއިރާ ހިލޭ ތަމްސީލްކުރުމަށް ،ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކެއްގައި ަ
ފޯރުކޮށް ދީފައިވާނެކަމަށާއި ،މިދިޔަ އަހަރު މަރކެޓިންގ ކަލަންޑަރއަށް ގެސްޓް ހައުސްއާގުޅޭ ތިރީގައި
ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ސީދާ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އެހީވުމުގެގޮތުން ހިމެނިފައިވާކަމަށް؛
✓ ވިޒިޓްމޯލްޑްސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ – މެލޭޝިއާ 6 – 5 ،ޖުލައި 2019
✓ ނާޓާސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ – ސިންގަޕރު 4 – 2 ،އޮގަސްޓް 2019
ބރު 2019
✓ މާޓާ ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ – މެލޭޝިއާ 8 – 6 ،ސެޕްޓެން ަ
ބރު 2019
ބ އޭޝިއާ ސިންގަޕރު 19 – 17 ،އޮކްޓ ަ
✓ އައި.ޓީީ .
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ބއިވެރިވި  21ޓްރެވަލް ޓްރޭޑްފެއަރ އަދި  11މާކެޓެއްގެ  33ސިޓީއެއްގައި
✓  16މާކެޓެއްގައި ަ
ބޑަށް ގެސްޓް ހައުސްގެ ޕްރޮޑަކްޓްވަނީ އިޝްތިހާރުކުރެވި އަދި
ބއްވުނު ރޯޑް ޝޯތަކުގައި ވަރަށް ޮ
ޭ
ކަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވިފައިކަން.
•

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ މީޑިއާ ގްރޕްތައް ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ފޮނުވާ ،އެކަމުގެ ފުރުޞަތުތައްވެސްވަނީ
ފޯރުކޮށްދެވިފައިކަމަށާއި

މިހާރު

މި

ޙާލަތުގައި

އެކިއެކި

ބނާތަކުގައިވެސް
ވެ ި

މި

މަޢުލމާތުތައް

ބނުންކުރުމަށް
ބމުންދާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ޭ
ދެވެމުންދާކަމަށާއި ،ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންއަށް ލި ެ
ފުރުޞަތުތައް ދެމުންގެންދާކަމަށް؛
•

ކޯޕަރޭޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ނުވިނަމަވެސް ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަށް މާކެޓްކުރުމަށް ސޯޝަލް
މީޑިއާ

ބނުންކޮށްގެން
ޭ

ޚަރަދު

ކުޑަ،

އެހެންނަމަވެސް

އިފެކްޓިވްކޮށް

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ

ހުނަރު

ދަސްކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ ކަމަށާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކަކީ ކުދި އަދި މެދު
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށްވާއިރު އެފަދަ ތަންތަން އިޝްތިހާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން
ބއް
ބއްވިފައިވާކަމަށާއި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11ސަރަޙައްދެއްގައި ސެމިނާތަކެއް ޭ
ބފައިނުވާކަމަށް؛
ލި ި
•

ހޯމްސްޓޭ ކޮންސެޕްޓް ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓރިޒަމުން އުސލެއްގެ ގޮތުން ތަޢާރަފު ކުރުމައިއެކު
އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރިތައްވުމަށްޓަކައި މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް
ނަގާނެ ވަކި މުއްދަތެއް އަދި އެނގިފައިނުވާތީ މިވަގުތު ވަނީ އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލާފައިކަމަށް؛

•

ބއިވެރިވާ ފެއަރތަކާއި ރޯޑް
ގެސްޓް ހައުސް ޓރިޒަމާއިގުޅޭ މަޢުލމާތާއި އިޝްތިހާރުތައް ދިވެހިރާއްޖެ ަ
ބނުން
ޝޯތަކާއި ،ފޭމްޓްރިޕްތަކާއި އަދިވެސް އެހެން ފަރާތްތަކާއިއެކު ކުރެވޭ ކެމްޕެއިންތަކުގައިވެސް ޭ
ބއެއް ކަހަލަ އިވެންޓް މެދުވެރިކޮށް ،އެކި
ބއްވޭ ަ
ކުރެވެމުންދާނެކަމަށާއި މީގެ އިތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޭ
ބރު ދުނިޔެއަށް އިޝްތިހާރުކޮށްގެންވެސް ގެސްޓް ހައުސް ޓރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރެވޭކަމަށާއި
އިވެންޓްތައް ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތާގުޅޭ މަޢުލމާތާއި ވީޑިއޯތައް ހަދައި ،ގެސްޓްހައުސްތަކާ ގުޅުންހުރި
ތަންތަންކަމުގައި ދައްކައި އިޝްތިހާރުކުރެވޭކަމަށް.
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޤަރާރާމެދު

-5.3

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ތަޅުމުގައި

މެންބަރުން

ފާޅުކުރައްވާފައިވާ

ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު
މުހިންމު ނުކުތާތައް:
•

ޓެސްޓުކުރުމާއި ،ކަރަންޓީނުކުރުމާއި އައިސޮލޭޝަންވުމުގެ އުސލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު
ކޮވިޑު 19-ގެ ޙާލަތު ނެތް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކުރަން އަޅަން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުމަށްފަހު އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ،އިޤުތިޞާދު ހުޅުވުމަށް؛

•

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން އަރައިގަތުމަށާއި އިޤުތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބރަތް
ބއްޓަންވެފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށާއި ،މި ހާދިސާއިން ޢި ު
އިޤުތިޞާދު މާލެއަށް ަ
ބގަނެ،
ލި ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިޤުތިޞާދު

ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިޤުތިޞާދީ

ސަރަޙައްދުތައް

ޤާއިމުކޮށްގެން ނަފާ ހޯދުމުގެ ވިސްނުމެއް މިއަދު ގެންގުޅެން ޖެހޭކަމަށް؛
•

ބނުންކުރާ ތަކެތި
ބނުންތަކަށް ޭ
މާލެއަށް މަރުކަޒުވެފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެނންވެސް ޢާންމު ޭ
ބނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް؛
ފޯރުކޮށްދިނުން ލާމަރުކަޒުކޮށް ،އެ ޚިދުމަތްތައް ލި ޭ

•

ބތުން ގިނަކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް
ބރު މީހުން ނިސް ަ
ރިޒޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޭ
ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި ،އާ ޢާންމު ޙާލަތުގައި ރިޒޯޓުތައް އަލުން ހުޅުވައިލާއިރު ރިޒޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ
ބދަލުކުރުމަށް؛
ބދޭސީންގެ ރޭޝިއޯ ަ
ދިވެހިންނާއި ި

•

ބރޯސާވާންޖެހިފައި އޮތްއޮތުމާ ގުޅޭގޮތުން ރަނގަޅަށް
ޓރިޒަމްގެ ޞިނާޢަތަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ަ
ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ،އެހެނިހެން ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއެރުވޭނެ
ބނުންވާ
ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭކަމަށާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާތައް ފުރިހަމައަށް ކުރެވި ،މަސްވެރިންނަށް ޭ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް؛

•

ބން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށާއި ،އެގޮތުން ހިތަދ
ބވަތްތައް ލި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތެލާއި ކާޑުފަދަ ާ
ބނުން ހިފުމަށްޓަކައި އެ ބަނދަރުތަކަށް އިންސެންޓިވްއެއް ދީ،
ރީޖަނަލް ޕޯޓާއި ކުޅުދުއްށީ ރީޖަނަލް ޕޯޓުގެ ޭ
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޕޮލިސީތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ ތަންތަނަށް މީހުން ދަތުރުކުރާނެގޮތަށް އަދި ވިޔަފާރިތައްވެސް ދާނެގޮތަށް
ކަންތައްތައް އެކުލަވާލައި ،އެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭކަމަށް؛
•

އިޤުތިޞާދީ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަށައިގަނެވިއްޖެނަމަ ،އެ ކަންކަމުން އިންތިހާއަށް
ބގެންދާނެކަމަށް؛
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބި ،މާލެ ތޮށްޖެހިފައިވާ ތޮށްޖެހުމަށްވެސް ލުޔެއް ލި ި

•

ލޯކަލް ޓރިޒަމް ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ހޯމް ސްޓޭ ތަޢާރުފުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާނަމަ،
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ،އެ ނިޒާމު އެފިޝިއެންޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއަށް
ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް؛

•

ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި އުތުރަށް އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފަތުރާލަން ނުވަތަ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި
ބރުވެރިކަން ދީގެން މެނުވީ ،ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު
ސަރަޙައްދުތަކަށް އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތު ލާމަރުކަޒުކޮށްާ ،
ފުޅާކުރެވެން ނެތްކަމަށް؛

•

ބދޭސީން ހަމަޖައްސަމުންދާ ސިޔާސަތަށް
އިޤްތިޞާދު އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ،ރިޒޯޓުތަކުގެ ސީނިއަރ މަޤާމުތަކަށް ި
ބލު ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ
ބ ޤާ ި
ބދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތި ި
ަ
ބރޭންޑުކުރަންޖެހޭކަމަށް؛
ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ޓރިޒަމް ޞިނާޢަތް އަލުން ރީ ް

•

މި ވަގުތަކީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ލޭންޑް ރެންޓުގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ފީ ކުޑަކޮށްދީގެން ކަމުގައި ވިޔަސް ،ވިޔަފާރިތަށް
ހުޅުވާލަން އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއްކަމަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަކޮށް ،ލުއި ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް
ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް؛

•

އައްޑ ސިޓީއަށް ދާ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް ފްލައިޓާ ކަނެކްޓުކުރެވޭގޮތަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ
އެތެރޭގެ

އުދުހުންތައް

މޯލްޑިވިއަނުން

ހުވަދ

އަތޮޅާއި،

އެހެން

ރަށްރަށާއި،

ޝެޑިއުލްކުރެވޭނެގޮތެއް

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އެގޮތަށް ޝެޑިއުލްކުރެވިއްޖެނަމަ ،ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ އިތުރަށް ،އިތުރު
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓުތައްވެސް އައްޑ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް؛
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

•

މި ވަގުތަކީ މިއީ މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭން ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީޒް އިތުރުކުރަން އެންމެ
ބޑު އިޤުތިޞާދެއް ހިއްސާކުރަނީ
ރަނގަޅު ފުރުޞަތުކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓރިޒަމް ފިޔަވައި އެންމެ ޮ
މަސްވެރިކަން ކަމަށްވެފައި ،މަސްވެރިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވައިދިނުމަށް؛

•

ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯންތަކަށް ޕެސެންޖަރ ލައިންތަކަށާއި ޔޮޓްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތައް އިންތިޒާމްކުރުމަށް؛

•

ބ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމަށް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓރިޒަމުން ލި ޭ
ބނުންތެރި މުހިންމު
ބނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވުމަކީ ޭ
އާ ހޯދުންތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ޭ
ކަމެއްކަމަށް؛

•

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކަށް ޑިއުޓީގެ ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް؛

•

ބދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން
ބންދުގެ ޙާލަތަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ަ
ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްވިއިރު އޮތް ފުރަ ަ
ބޑަރު ހުޅުވާލައި،
ބންދު އުވާލައި 15 ،ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯ
މާލޭގެ ފުރަ ަ
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހުޅުވާލުމަށާއި ،ރިޒޯޓުތައް
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުތައް ފެއްޓުމަށް ،އަދި ަ
ަ
ހުޅުވާލުމަށާއި އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަމަށް؛

•

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ،ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމެއް
އޮތުން ވަރަށް މުޙިންމުކަމަށާއި ،އެ މަޝްރޢު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ގެންދެވެން އޮތް މިންވަރަކަށް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަކީ މުޙިންމުކަމެއްކަމަށް؛

20
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 -6ޤަރާރާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް:
ބރުން
ޤަރާރުގައި ގޮވާލައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު ކޮމިޓީގައި ކުރި މަޝްވަރާތަކާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެން ަ
ބނާކޮށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ،ކޮމިޓީއިން އިތުރަށް ހޯދި މަޢުލމާތުގެ މައްޗަށް ި
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއެކު ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އެގޮތުން ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަކީ:
ބލުގައި ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި
ބންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މުސްތަޤް ަ
 .1މާލެ ފުރަ ަ
ބނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި
ސަރަޙައްދުތަކުން އުތުރާއި ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުތަކުން ޚިދުމަތްތައް ލި ޭ
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުތަކުން އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުމަށް؛

 -7ކޮމިޓީގެ ނިންމުން:
ބން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ބ ު
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަ ަ
ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ
ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން 13 ،ޖުލައި 2020
ބއިވެރިވި 9
ބއްދަލުވުމުގައި ،ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ  48ވަނަ ަ
ގައި ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
ބރުގައި ަ
ބއްޔަތުން ނިންމީ މި ރިޕޯޓުގެ  6ވަނަ ނަން ަ
ބރުންގެ އަޣުލަ ި
މެން ަ
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީއިން އިލްތިމާސްކޮށް ،ޤަރާރު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ.
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ
ވީމާ ،ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ބން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް
ބ ު
ސަ ަ
ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  99ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ބން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ބ ު
ބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަ ަ
ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެން ަ
ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ
ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު "1-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.
ބތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
ބރުން ހާޒިރުވި ނިސް ަ
ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެން ަ
ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު "2-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ށފައިވަނީ  19ޖުލައި  2020ގައެވެ.
• މި ރިޕޯޓްގައި ސޮއިކޮ ް
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޝދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން
ޖަދުވަލު : 1-ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަ ީ
ޞދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން"
ޤތި ާ
އި ް
ޤރާރު"
ޤއުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ަ
ޞދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ަ
ޤތި ާ
އެއް ކަނޑައަޅައި ،އި ް
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ހިތަދ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް
"ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅައި ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޖަދުވަލު  : 2ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވި ނިސްބަތް
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު
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