
  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  

 ކޮިމޓީ ޤައުީމ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ

 

 

 

މާއާ  ން ދުމަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒި ޚި ލާތީ  ޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާ 

ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުހަނު ދިގު މުއްދަތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ޙަ 

ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަންފާއަށް  ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް  

ފަހިވާގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުން ވަމުންދާ މަގުން، ގިނަގުނަ  

ކަންކަން ނިމުމަކަށް    ، އެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ 

  ގޮތުގެ   ނިންމި   ސާކޮށް ދިރާ   ކޮމިޓީން   ފައިވާ ޤަރާރު، އްވާ ޓަކައި ހުށަހަޅު ގެނައުމަށް 

 ރިޕޯޓު 
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19ގައި ޭބއްވި،    2019ޖޫން    11މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ  

ތަރައްޤީގެ  ދިރާސާކޮށް،  ަބލައި  ކަންކަން  އެންމެހައި  ސަގާފަތާގުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަރައްޤީއާއި  ޤައުމީ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަބލައި، އެ އިދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވައި، މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމެވެ. 

 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންަބރުން: 

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 

  

 هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ާބރަށު ދާއިރާ

 

 

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް              

 ކެލާ ދާއިރާ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 އަޙްމަދު ސަލީމް 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާ

  

 ޔޫނުސް ޢަލީ 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

 

 ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހީމް ނަސީމް 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

 

 އިކްރާމް ޙަސަން 

 ދިއްގަރު ދާއިރާ 

 

 ހާރޫން   އަޙްމަދު 
 ދާއިރާ މަނަދޫ

 އަޙްމަދު ސަޢީދު 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

 ފިހުރިސްތު 
 

 ޞަފްޙާ ނަންަބރު 

 4 ............................................................................................................................... :ފް ތަޢާރަ  . 1

 4 ......................................................................... :ކަންތައްތައް   މައިގަނޑު   ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ   ޤަރާރުގައި  . 2

 6 .......................................................................... :ގޮތް   ޔަ ގެންދި   ކުރިއަށް   ކޮމިޓީން   މަސައްކަތް   ޤަރާރުގެ  . 3

 8 ................................................................................................................... :ނިންމުން  ކޮމިޓީގެ  .4

 

 ދުމަތްތައް ޚިލާތީ  ޞަވެހިރާއްޖޭގެ މުވާދި"  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު މެދު   : 1-ޖަދުވަލު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ  ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުހަނު ދިގު މުއްދަތަކަށް،ހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ  

މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުން  އޮޕަރޭޓަރުންގެޤާނޫނުތަކަށް ެބލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް  

މަގުން، ގެ ވަމުންދާ  ނިމުމަކަށް  އެކަންކަން  ތަރުތީުބކޮށްފައިވާތީ،  ކަންތައްތަކެއް  ގޮވާލާ ގިނަގުނަ  ނައުމަށް 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"

 ހާޒިރުވި   މެންަބރުން   ކޮމިޓީގެ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރުމަށް  ޤަރާރު:    2-ޖަދުވަލު

 ތަފްޞީލު  ހާޒިރީގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ނިސްަބތް
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

 ފް: ތަޢާރަ .1

 މުއްދަތަކަށް، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުހަނު ދިގު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައްއީ،  މި

މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ

  ނައުމަށް ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެ  ، އެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައިގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީުބކޮށްފައިވާ ގެއްލުންވަމުންދާ މަގުން،

ދާއިރާގެ  ،  ވައިއްގޮވާލަ މެދު  މާފަންނު  މަޖިލީހުގެ  ރަޝީދު ރައްޔިތުންގެ  އިްބރާހީމް   ޤަރާރު   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންަބރު 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި އްޤީއާއި ތަރިކައިގެޤައުމީ ތަރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ތަޢާރަފުޤަ  ގައެވެ.  2020ނޮވެންަބރު    15ވަނީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިއެ ޤަރާރު   ކުރެއްވުމުގެގޮތުން  ރާރު 

 2020  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19  ގައި ޭބއްވި  2020ންަބރު  ނޮވެ  18، ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވަވާފައިވަނީ

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ    19ގައި ޭބއްވި    2021  ރީވަރުފެުބ  09ޖަލްސާގައެވެ. އަދި    ވަނަ  19  ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  

  15،  ފެއްޓެވުމަށްފަހު  ޖަލްސާގައި، ޤަރާރުގެ އިްބތިދާއީ ަބހުސްވަނަ    3  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021  މަޖިލީހުގެ

އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް    އިްބތިދާއީ ަބހުސް ނިންމަވައި،  ވަނަ ޖަލްސާގައި  5ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އްގައި އޮތް ރަ  2021  ފެުބރުވަރީ

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި    ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އިއްތިފާޤުން    40ވޯޓުގައި  މަޖިލީހުން  މެންަބރުންގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޤަރާރު  އެ 

ކޮމިޓީއަށް   ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެމަށްޓަކައި  ޖަލްސާގައި، ޤަރާރު ދިރާސާކުރުއަދި އެ  ފާސްކުރެއްވިއެވެ.   ަބލައިގަތުމަށް

   ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ކޮމިޓީން  އެ މަސައްކަތްވަނީ  ، ށައިމަސައްކަތް ފަ  މުގެފޮނުއްވުމާއެކު، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޤަރާރު ދިރާސާކުރު

 : މައިގަނޑު ކަންތައްތައް   ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ޤަރާރުގައި   .2

މުވާ ޒިޚިލާތީ  ޞަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މުއްދަތަކަށް،  ޙަމާއާ  ންދުމަތްތައް  ދިގު  ނުހަނު  ފަރާތުން  ވާލުކުރެވިފައިވާ 

ށް ނުހަނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް ރައްޔިތުންނަ

ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް    އެ  ވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި،ގެއްލުންވަމުންދާ މަގުން، ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީުބކޮށްފައި

ގޮވާލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ސަރުކާރަށް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  މައިގަނޑުޤަރާރުގައި  އްވައި  ތިރީގައި  ކަންތައްތަ  ގޮތެއްގައި  އް 

 އެވަނީއެވެ. 
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

ދިވެހި .1 ހުށަހަޅުވާފައިވަނީ،  ގިނަ ޤަރާރު  ކިތަންމެ  އިތުރު  ނަމުގައި  އަގުހެޔޮކުރުމުގެ  އިންޓަރނެޓް  ރާއްޖޭގައި 

މަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަތްތަކަކަށް އޮޕަރޭޓަރ ލައިސަންސް ދިން ނަމަވެސް، އޮޕަރޭޓަރުން  ފަރާ

އެންޑް ެބލެންސްފަދަ ކަންކަން ެބލޭނެފަދަ ގޮތްތައް ހަދާފައި ނެތުމުގެ ސަަބުބން،    އްޤުތަކާއި އޮޕަރޭޓަރުންގެ ޗެކްޙަ

ވިޔަފާރިއެއް  ން ފައިދާވާ  ކަށް ބިލިއަނުރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުވާނޭ މަގުން އިތުރު ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރަ

 ؛ރެއްވުމުގެ ގޮތުންކަމަށްފާހަގަ ކު އުފެއްދުމަށް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރެވެން ނެތުމުން، އެކަން

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓްގެ މައްސަލައަކީ ހަމައެކަނި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް .2

ނަންަބރު .3 ހަދަންޖެހޭގެ(  ޤާނޫނު  އުނިކޭޝަންގެޓެލެކޮމި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)   2015/43  ޤާނޫނު  ދަށުން  އެއްވެސް    

 ؛މަށްކައިދެއް ހަދާފައި ނުވާގަވާ

މަލުކުރާ މިންވަރު ބެލެވިފައި  ޢަށް  ( އަޤާނޫނު  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2015/43  ޤާނޫނު ނަންަބރު .4

 ؛ޅާކަމަށްނާ މެދު ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާލާފުވާ ޚިޤާނޫނާ  ކަމަށާއި، އެނުވާ

ނަންަބރު .5 ގެ  ޤާނޫނު   ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2015/43  ޤާނޫނު  ަބއިގައި (    ތިންވަނަ 

 ؛ކަމަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާށް ދުމަތުގެ ފެންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮޚިއަގުތަކާއި   ށްފައިވާގޮތަށްަބޔާންކޮ

 ؛ކަމަށްރީ ރެގިއުލޭޓްކުރެވިފައި ނުވާޓްއެއްވެސް ވަރަކަށް އިންޑަސްސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް  ންނިކޭޝައުކޮމި .6

 ؛ނުވާކަމަށް މްކުރެވިފައި ޤާއިރަކްޗަރއެއް ޓްރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްދިވެހި .7

ން ދާއިރާތައް ކުރިއެރުމުގައި  ދުމަތް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ގިނަ އެހެނިހެޚިއެކްސެސް ނެޓްވޯކްގެ    ރާއްޖޭގައި އޯޕަން ދިވެހި .8

 ؛ކަމަށް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަވާ

ކުޑަގޮތަކަށް ފްރީކުއެންސީތައް   ކަންއުމުގެ އެންމެ ޮބޑު އެއް އެސެޓްކަމައްވާ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް، ޒިންމާދާރުޤަ .9

 ؛ ކަމަށްފައިވާށްދަދެއް ހުސްކޮޢަޮބޑު  ،ހިލޭ ދިރާގު އަދި އޫރީދޫއަށް ބަހާލައި

ދީގެންވެސް   ސްދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަން ޚިޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުގެ ސަަބުބން އިތުރު  އިސްވެ ަބ  .10

އް  ރެގިއުލޭޓް ކުރެވިފައިވާ މާޙައުލެ  ކަމަށާއި،ދުމަތްތަކަށް އެދެވޭ ަބދަލެއް އަންނާނެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭޚިލާތީ  ވާޞަމު

ސަރުކާރު މިއަދުވަނީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހުގެ އަޑު އިވުނު ނަމަވެސް އިންޓަރނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ނެތުމުގެ ސަަބުބން ދިވެހި  

 ؛ކަމަށްކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައި
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

ޑޮމެއިންގެ ެބލެނިވެރިކަމާއި، ެބލެހެއްޓެނިވެރިކަން އަދި ނަފާ    "ޑޮޓް އެމް ވީ"އުމީ ތަރިކައެއްކަމުގައިވާ  ޤަދިވެހި   .11

 ވާކަމަށް. ލާފައިއެއްކޮށް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދޫކޮށް

 ގޮތް:    ޔަ ގެންދި   ކުރިއަށް   ކޮމިޓީން ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް   .3

ޚިދުމަތްތައް މުވާޞަލާތީ  މުއްދަތަކަށް،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިގު  ނުހަނު  ފަރާތުން،  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާއާ   ބެލެހެއްޓުމުގެ 

މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު  ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް  

 ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް   އެ  ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައިގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީުބކޮށްފައިވާ ގެއްލުން ވަމުންދާ މަގުން،

ޖޫން   15  ،ދިރާސާކުރުމަށް ޤަރާރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އި، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރުއްވަގޮވާލަ

ޭބއްވުނު    2021 އަހަރުގެ    2021  ކޮމިޓީގެ  މިގައި  ަބއްދަލުވުމުގައި  35ވަނަ  މެންަބރުން    ،ވަނަ  އަންނަނިވި  ކޮމިޓީގެ 

   އަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. ކޮމިޓީ -ސަްބހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 ؛ދާއިރާގެ މެންަބރު އިކްރާމް ޙަސަން )ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު(ދިއްގަރު  .1

 ؛ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބދުލްޣަނީ ޢަްބދުލްޙަކީމް )ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިުބ( .2

 އަދި ؛ކެލާ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް .3

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޔޫނުސް ޢަލީ. .4

 ގެންދިޔަ ގޮތް:   މަސައްކަތް ކުރިއަށް   ކޮމިޓީގެ - ސަބް    3.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާޞަލާތީ ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި،    35ގައި އޮތް ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ    2021ޖޫން    15

މުއްދަތަކަށް، ޚިދުމަތްތައް ދިގު  ނުހަނު  ފަރާތުން،  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ޒިންމާއާ  ހަދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ބެލެހެއްޓުމުގެ  އި 

 މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުން ވަމުންދާ މަގުން، ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ

މާފަންނު އި،  އްވަގޮވާލަ ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް  ، އެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައިގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީުބކޮށްފައިވާ

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން، ޤަރާރުގެ ސުންގަޑި -ސަްބޤަރާރު   މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

އެއަށްފަހު،  ކަނޑައެޅި ނަންަބރުއެވެ.  ދަށުން  ) 2015/43 ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނިންމާފައިވޭތޯއާއި، އެ ގަވާއިދުތައް  އެކުލަވާލައި އިންއޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިދުތައްގަވާ އެކުލަވާލަންޖެހޭ
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

އެ  ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުތައް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި، އެ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ ގެޒެޓުގައި

- ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައި ޭބއްވުނު ސަްބ  2021ސެޕްޓެންަބރު    06މީގެއިތުރުން،    އެވެ.މިމަށް ކޮމިޓީން ނިންސާފުކުރުއޮތޯރިޓީން  

މޯލްޑިވްސްއާ    16މިޓީގެ  ކޮ އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ގުޅޭގޮތުން  ޤަރާރާ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓީން -ސަްބވަނަ 

 އެވެ.ަބއްދަލުކުރި

 ލިޔެކިޔުންތައް:  ރިޢާޔަތްކުރި  ދިރާސާކުރުމުގައި  ޤަރާރު  ކޮމިޓީން -ސަބް    3.2

 ޖޫން   24)  1/57/2021/3-165ނަންަބރު  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ    ދިރާސާކުރުމުގައި  ޤަރާރުމި  

ސިޓ2021ީ އޮތޯރިޓީގެ    އާއި(  ސިޓ2021ީ  ޖުލައި   06)  1/57/2021/4-165ނަންަބރު  އެ   ކޮމިޓީން-ސަްބއަށް  ( 

 އެވެ.ވެރިޢާޔަތްކޮށްފައި

 ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު: -ސަބް   އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިންކޮމިއުނިކޭޝަންސް    3.3

މޯލްޑިވްސް އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ފަރާތުން  ޤަރާރުގައި  - ސަްބގެ 

 ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު    2015/42ޤާނޫނު ނަންަބރު   .1 )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު( 

ވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި ދިވެހި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ދަށުން އެކުލަ  2015/43

 ؛ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާކަމަށް

ނަންަބރު   .2 ޤާނޫނު  ނަގަމުންދަނީ  ފީ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

؛ ން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުންކަމަށް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށު   2015/43

 އަދި

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގަވާއިދުތައް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާނީ ކުދި އަދި   .3

 ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރުސަތު ލިޭބ ގޮތަށްކަމަށް. 
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

 ން: ނިންމުކޮމިޓީގެ  .4

ފޮނުއްވާފައިވާ،   ކޮމިޓީއަށް  ތަރިކައިގެ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި  މަޖިލީހުގެ  މެދު  ރައްޔިތުންގެ  މާފަންނު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

އިްބރާހީމް ރަޝީދު   ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ  ދުމަތްތައްޚިލާތީ  ޞަވެހިރާއްޖޭގެ މުވާ"ދި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާދާއިރާގެ މެންަބރު 

މުއްދަތަކަށް،ހަ ދިގު  ނުހަނު  ފަރާތުން  ޓެލެކޮމް  ވާލުކުރެވިފައިވާ  ބެލުމެއްނެތި،  ޤާނޫނުތަކަށް  ހަދާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަގުން،  އޮޕަރޭޓަރުންގެ ވަމުންދާ  ގެއްލުން  ނުހަނު  ރައްޔިތުންނަށް  ފަހިވާގޮތަށް،  ކަންތައްތަކެއް   މަންފާއަށް  ގިނަގުނަ 

ގައި    2021ަބރު  ނޮވެން  16ދިރާސާކޮށް،  ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"    ނައުމަށް ގޮވާލާރުތީުބކޮށްފައިވާތީ، އެކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެތަ

އެ  ޤަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަސް ފާސްކުރުމަށް  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި،    68ވަނަ އަހަރުގެ    2021ޭބއްވި އެ ކޮމިޓީގެ  

ވަނީ ނިންމާފައެވެ.   )ހަތެއް( މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން  7އިގެން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑަ

ކޮމިޓީއާ އަދި،   މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ނުކުތާތަކަށާއި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ޤަރާރުގައި 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އަންނަނިވި ކަންކަން  ފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  ރައްވާއްސާކުހި

 ވެސް ކޮމިޓީންވަނީ ނިންމާފައިވެއެވެ. ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް

ޤާ   2015/42ޤާނޫނު ނަންަބރު   .1 އާއި  ޤާނޫނު(  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ  ނޫނު ނަންަބރު  )ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ މިންވަރު    2015/43

 ؛ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، އެ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް

ގޮތުގެމަތިން )ދި  2015/43ޤާނޫނު ނަންަބރު   .2 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛އަގުތަކާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް 

ކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ޤާނޫނުން ލިިބދޭ ާބރުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮމިއުނި .3

 ؛ރީ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓްން އިންޑަސްގޮތުގެމަތި

އިންފްރާސް .4 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ފެންވަރެއްގެ  ޒަމާނީ  ކުރަންޖެހޭ  ޤާއިމު  އެއްރަކްޗަރޓްރާއްޖޭގައި  ކުރުމަށް 

 އަދި  ؛މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް

ފަރާތްތަކުގެ .5 ލިިބގަންނަ  މިންގަޢައޮޕަރޭޓަރުން  ޓެލެކޮމް    އްޤުތަކާއި ޙަ  ޚިދުމަތް  އަދިޑުތަނމަލުކުރަންޖެހޭ   އް، 

 ކުރުމަށް. އިންތިޒާމު އެންޑް ބެލެންސްފަދަ ކަންކަން ެބލޭނެފަދަ ގޮތްތައް އޮޕަރޭޓަރުންގެ ޗެކް
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 ކޮމިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ

 މުއްދަތަކަށް، ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުހަނު ދިގު  ހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ   ދުމަތްތައްޚިލާތީ  ޞަވެހިރާއްޖޭގެ މުވާދިވީމާ،  

މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ

މަގުން، ވަމުންދާ  ގެ ގެއްލުން  ނިމުމަކަށް  އެކަންކަން  ތަރުތީުބކޮށްފައިވާތީ،  ކަންތައްތަކެއް  ގޮވާލަގިނަގުނަ   އްވައިނައުމަށް 

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި،   ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ،ގުޅިގެން  ޤަރާރާ  އްވާފައިވާހުށަހަޅު

 މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  ،އެދި ނިންމަވައިދެއްވުންގޮތެއް މި ރިޕޯޓާމެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން މަޖިލީހަށް 

2021ނޮވެންަބރު  16  
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ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ނުހަނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް  
ދިގު މުއްދަތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުންގެ  

 ގެއްލުން ވަމުންދާ މަގުން، ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް  މަންފާއަށް ފަހިވާގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު 
  ޤައުމީ   ތަރުތީބުކޮށްފައިވާތީވެ، އެ ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު 

  ކޮމިޓީގެ   ތަރިކައިގެ   ތަރައްޤީއާއި   ޤައުމީ ކުރެއްވުމަށް  ދިރާސާ ކޮމިޓީން    ގެ ތަރިކައި   ތަރައްޤީއާއި 
 ސްބަތް ންނެވި ގޮތުގެ ނި ގެ އި ޑަ ވަ   މެންބަރުން 
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