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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިޓ    ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ސަލާމަތ  ގެންދިއުމަށް  ަބލަމުން  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ޚިދުމަތްތައް  ސަލާމަތ   އަކ ، 

ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކުން   އިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގަ  241ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫއަސާސ ގެ  

އުފައްދާފައިވާ ހިމަނައިގެން  މަޖިލ ހުގެ  މެންަބރުން  ރައްޔިތުންގެ  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ    ކޮމިޓ ގެ ކޮމިޓ އެވެ.  ސަލާމަތ   މި 

މަސައްކަތް    ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން  ަޤއުމ  ދިފާޢ  ބާރާއިސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެއްގޮތަށްކަން    ގަވާއިދުތަކާ  ،ާޤނޫނުތަކާއި  ،ާޤނޫނުއަސާސ އާއިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކުރަމުންގެންދަނ  

އެ ކަންކަމާ ޖަވާބުދާރ ކުރުވުމާއި،    އިދާރާތައް   ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ހިންގާ  އިދާރާތަކުން  އެ  ބައްދަލުކޮށް،  އިދާރާތަކާ  އެ 

ހޯ  މަޢުލޫމާތު  ބަލައި،  ބެހޭގޮތުން  ކުރަމުންގެންދާގޮތް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ  ސުވާލުކޮށް،  ދައި، 

އެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތަކާއި  އަދި  އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، ލަފާދިނުމާއި،  

ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯޑަކ     ަޤއުމ   ،އަދި ހަމައެހެންމެ  ވެ.މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމެ

ރައްޔިތުންގެ މ ގެއިތުރުން،    ވެސް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.ކަން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްއިކޮބަ

 ހިމެނޭ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓ ގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި  119މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ކޮމިޓ އާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 ން މެންބަރު  ކޮމިޓ ގެ 

 އަސްލަމް   މުޙައްމަދު 
 ދާއިރާ އުތުރު ހިތަދޫ

 )މުޤައްރިރު( 

 ޝަހ މް    ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ދެކުނު ހެންވޭރު

 )މުޤައްރިރުގެ ނައިބު( 

 هللاޢަބްދު   އ ވާ 
 ދާއިރާ  އުތުރު ގަލޮޅު

 

 ޢާޡިމް   ޢަލ  
 ދާއިރާ މެދުހެންވޭރު

 ނިޔާޒް  ޢަލ  
 ދާއިރާ ހުޅުމާލެ

 

 ލަޠ ފް   ޙަސަން 
 ދާއިރާ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 މޫސާ   ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
 ދާއިރާ ހަނިމާދޫ

 

 ލަބ ބު   އިލްޔާސް 

 ދާއިރާ ހުޅުދޫ

 ޝަރ ފް   އާދަމް 
 ދާއިރާ  މަޑުއްވަރި

 ޙިސާން ޙުސައިން 
 ތުޅާދޫ ދާއިރާ 

 މައުމޫން   ޣައްސާން   މުޙައްމަދު 
 ދާއިރާ ގުރައިދޫ. ތ

 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ކެންދޫ

  މުޙައްމަދު   ސިޔާމް   އަޙްމަދު 
 ދާއިރާ މ ދޫ
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ވިލިމާލެ ދާއިރާ

 
  

 
 ޙުސައިން   ސަޢުދު 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 ފް ތަޢާރު .1

ދެމެދުސަރުކާރާ  އިންޑިޔާ  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި"  ،ރިޕޯޓަކ   މި  ޤައުމ   ންތަކުގައިެއއްބަސްވު   ސޮއިކޮށްފަިއވާ   

  އުތުރު   ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ނެތްކަން  ކަމެއް  ނުރައްކާވާފަދަ  ސިޔާދަތަށް  މިނިވަންކަމާއި  ޤައުމުެގ  ސަލާމަތާއި

  ބޯޓާބެހޭ   މަތިންދާޑޯނިައރ    އަދި  ވުމާއިއެއްބަސް   ހައިޑްރޮްގރަފ އާބެހޭ  އެްއބަސްވުމާިއ،  ތަރައްޤ ކުރުމާބެހޭ  ތިލަފަޅު

  ނުރައްކާވާފަދަ   ސިޔާދަތަށް  މިނިވަންކަާމއި  ޤައުމުެގ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމ   ށްދިރާސާކޮ  ހޯދައި  އަސްލު  އެއްބަސްވުމުެގ

  "މައްސަލައްވާފަިއވާ  ށަހަޅުލައިދިނުމަށް އެދި މަޑުއްވަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރ ފު ހުބަ  ހުރިތޯ  ކަންކަން

 .  ރިޕޯޓެވެ މިޮގތުގެ ނިންދިރާސާކޮށް ބަލައި   ކޮމިޓ ންރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ ސަލާަމތ  ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 

 
 

 ގޮތް ދިރާސާކުރި   މައްސަލަ ކޮމިޓ ން   .2

ކޮމިޓ އަށް   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ދެންނެވިސަލާމަތ   އޮކްޓޫބަރު    12  ، ންުގޅިެގހުށަހެޅުއްވުމާ    މަްއސަލަ  އިސްވެ 

ކޮމިޓ ެގ    2021 ބޭްއވި  އަހަރުެގ    2021ަގއި  ބައްދަލުވުުމަގިއ    125ވަނަ  މައްސަލައާމެދު   އެވަނަ 

 ކޮށްފަިއވެެއވެ.  މަޝްވަރާ

މައް  ، އެޮގތުން ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ސަލާ މި    އެއްބަސްވުމާިއ،  ތަރައްޤ ކުރުމާބެހޭ  ތިލަފަޅު  އުތުރު ަގިއ 

 ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓ ެގ އެއްބަސްވުމާ  ބޯޓާބެހޭ  މަތިންދާޑޯނިއަރ    އަދި  ުވމާއިެއއްބަސް  ހައިޑްރޮްގރަފ އާބެހޭ

ކަމާ ުގޅުންހުރި    ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެްއވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސްއާއި  

 .  ްއވާފަިއވެެއވެބަްއދަލުވުމެއް ބާ)ދޭއް(  02ފަރާތްތަކާއެކު 

ބައެއް ތެރެއިން  ނުކުރުއެއްބަސްވުންތަކުަގއި    މ ެގ  ޢާންމު  މާއްދާއެއް މަޢުލޫމާތު  ފަިއވާކަން  ބަޔާންކޮށްމާުގޅޭ 

ޙިއް  ުގޅޭ  އަދި،  ކޮށްފަިއެވއެވެ.  ޞާމިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސްިއން ކޮމިޓ އާ  ެއއްބަސްވުމަކާ   ޞައް ޚާކޮންމެ 

ބާރުެގޕްރެޒެންޓޭޝަންއެްއ   ދިފާޢ   ކޮމިޓ ެގ    ޤައުމ   ހުށަހަޅާފައިެވއެވެ.  ފަރާތުން  އަދި  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ސޮއިކުރެވިފަިއވާ ެއއްބަސްވުންތައް ކޮމިޓ ެގ މެންބަރުންނަށް ދައްކަިއ، ެއއިން ކޮންމެ އެއްބަސްވުމަކާުގޅޭޮގތުން 



 /M19/SKH/2021 14:  ރިޕޯޓު ނަންބަރު 

 6 

 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

ޑިފެންސްއާއި   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ބާރުެގވަކިވަކިން  ދިފާޢ   މެންބަރުން    ބޭފުޅުންނާ  ޤައުމ   ކޮމިޓ ެގ 

 އިެވެއވެ.  ސުވާލުކުރައްވާފަ 

 

 ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުންތައް  .3
 

ވެފައިވާ  2016 3.1 ދެމެދު  އިންޑިޔާއާ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  އަހަރު    ޑިފެންސް  ފޯ  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ވަނަ 

 2016އެޕްރ ލް   16 –  ޔާއިންޑި އެންޑް މޯލްޑިްވސް ބިޓްވ ން ކޯޕަރޭޝަން

 ންމަންޓްރގަވަ  ދަ  ބިޓުވ ން  ެއްގރ މަންޓް  ދެމެދު ވެފަިއވާވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާްއޖެއާއި އިންޑިޔާއާ    2019 3.2

  ދަ   ފޯ  އިންޑިޔާ  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ދަ   އޮފް  ންމަންޓްރގަވަ  ދަ  އެންޑް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  އޮފް

 ކޯސްޓްާގޑު  ފޯސް   ޑިފެންސް  ޝަނަލްނޭ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  މެއިންޓަނަންސް  އެންޑް   ސަޕޯޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް،

 ޑިފެންސް  ފޯ ޕްލޭން  އެކްޝަން  ދަ  ޓު  ޕާސުައންޓް  މޯލްޑިވްސް  ތިލަފަޅު  އުތުރު  އެޓް ސިފަވަރު  އެޓް  ހާބާ

  ންމަންޓް ރގަވަ  ދަ  އެންޑް  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ދަ  އޮފް  ންމަންޓްރަގވަ   ދަ  ބިޓުވ ން  ކޯޕަރޭޝަން

 2021ފެބުރުވަރ   21 – އިންޑިޔާ އޮފް ރިޕަބްލިކް ދަ އޮފް

 ދަ  ބިޓުވ ން  އެކްސްޗޭންޖު  އޮފް  ލެޓަރ  ދިވެހިރާްއޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެމެދު ވެފައިވާވަނަ އަހަރު    2020 3.3

 ޕެޓްރޯލް  މެރިޓައިމް  228-ޑޯނިއާ  ފޯ  ޔާންޑިއި  އޮފް  މަންޓްންަގވަރ  ޑްއެން  މޯލްޑިވްސް   އޮފް  މަންޓްންަގވަރ

 2020ޖޫން  10 – އެއަރކްރާފްޓު

  އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  އޮފް  ޑަމްންމެމޮރަ  ދިވެހިރާްއޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެމެދު ވެފައިވާވަނަ އަހަރު    2020 3.4

  އޮފް   ރިޕަބްލިކް  އޮފް  މަންޓްންަގވަރ  ދަ  ބިޓްވ ން  ހަިއޑްރޮްގރަފ   އޮފް  ފ ލްޑް  ދަ  އިން  ކޯޕަރޭޝަން  ފޯރ

 2019ޖޫން  8 –  ޔާއިންޑި އޮފް ރިޕަބްލިކް ދަ އޮފް މަންޓްންަގވަރ ދަ އެންޑް މޯލްޑިވްސް
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 ހޯދުންތައް  ގެ ކޮމިޓ   .4

 

 ޔާ އިންޑި   އެންޑް  މޯލްޑިވްސް   ބިޓްވ ން   ކޯޕަރޭޝަން   ޑިފެންސް   ފޯ   ޕްލޭން   އެކްޝަން  4.1

ވަނަ   2016ައކ   ޔާއެކްޝަން ޕްލޭން ފޯ ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން ބިޓްވ ން މޯލްޑިްވސް އެންޑް އިންޑި  4.1.1

އިންޑި  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޭރުެގ  ދަތުރުފުޅެއްަގއި  ޔާއަހަރު  ރަސްމ   ކުރެްއިވ    ވެފަިއވާ އަށް 

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިފެންސްެގ ޤާބިލުކަން )ދިހައެްއ( ބަޔަކ     10އެއްބަސްވުމުަގއި ހިމެނޭ މައިަގނޑު   4.1.2

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،   އެހ ތެރިކަން  ސަރަވއިލަންސް އިތުރުކުރުމަށް  ސަރަޙައްދުެގ  ރާޑަރ    ކަނޑުެގ 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ސިސްޓަމް އެހ ތެރިކަން  ުގޅޭޮގތުން  ބިލްޑިންގއާ  ޑިފެންސް  އޮފް    މިނިސްޓްރ  

ހާލުަގއި ޖެހޭފަރާތްތައް ހޯދައި އެހ ތެރިކަން ދިނުމާއި،  ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،،  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޞި  ހަތިޔާރު  ދާިއރާއިން އެހ ތެރިކަން   އްޙ  

ތަރައްޤ ދާއިރާއިން  މިލިޓަރ    ފޯރުކޮށްދިނުމާއިކުރުޢުމްރާނ   އެހ ތެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،މުެގ 

 ެގ ދާއިރާއިން އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއިކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް   ކް ސަރވޭ ހެދުމާއި،ހައިޑްރޮްގރަފި 

  ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިފާޢ ބާރު އަދި 

 1988ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް  އަކ  ޒަމާންވ  އެކުވެރި ދެ ޤައުމުކަމަށްވެފައި،  ޔާ ދިވެހިރާއްޖެާއއި އިންޑި 4.1.3

އަސްކަރ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އިންޑިޔާެގ ފަރާތުން  

ވަނަ އަހަރު ިއންޑިޔާ    2006،  ެއވެ. ެއޮގތުންދާއިރާއިން އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެ

ވަނަ  2010 ޓްާގޑް ހުރަވ  ހަދިޔާކޮށްފަިއވެެއވެ. މ ެގ އިތުރުން،ކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޯސްސަރު

ފެށިެގން އިންޑި އަހަރު ޔައުިމްއޔާއިން،    ކޮމިޝަނުެގމޯލްޑިވްސް ޖޮއިންޓް  -ޔާން  ބައްދަލުވުންތަކުެގ 

ނުމާ ުގޅޭޮގތުން  ެގ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިޔާ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން އިންޑި 

   ވާކަން ފާހަަގކުރެވިފަިއެވއެވެ. މަޝްވަރާކޮށްފައި 
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  އޮފް   ންމަންޓް ރ ގަވަ   ދަ   އެންޑް   މޯލްޑިވްސް   އޮފް  ރިޕަބްލިކް   އޮފް   ންމަންޓް ރ ގަވަ   ދަ   ބިޓުވ ން   އެގްރ މަންޓް   24.

  މޯލްޑިވްސް   އޮފް   މެއިންޓަނަންސް   އެންޑް   ސަޕޯޓް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް،   ދަ   ފޯ   އިންޑިޔާ   އޮފް   ރިޕަބްލިކް   ދަ 

  ޕާސުއަންޓް   މޯލްޑިވްސް   ތިލަފަޅު   އުތުރު   އެޓް   ސިފަވަރު   އެޓް   ރ ހާބަ   ކޯސްޓްގާޑު   ފޯސް   ޑިފެންސް   ޝަނަލް ނޭ 

  އޮފް   ރިޕަބްލިކް   ދަ   އޮފް   ގަވަންމަންޓް   ދަ   ބިޓުވ ން   ކޯޕަރޭޝަން   ޑިފެންސް   ފޯ   ޕްލޭން   އެކްޝަން   ދަ   ޓު 

 އިންޑިޔާ   އޮފް   ރިޕަބްލިކް   ދަ   އޮފް  ގަވަންމަންޓް   ދަ   އެންޑް  މޯލްޑިވްސް 

އެއްބަސްވުމަ 4.2.1  ޑިފެންސް   ފޯރ  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ފައިވާ ށްސޮއިކޮ  އަހަރު  ވަނަ  2016ކ   މި 

ޮގތުން ވެފައިވާ ެއއްބަސްވުެމކެެވ. އަދި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުެގކޯޕަރޭޝަންަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ވަނަ އަހަރު ކަމުަގއި ވ ނަމަވެސް، އުތުރު ތިލަފަޅު   2020ފައިވަނ   ށްސޮިއކޮ  މި އެއްބަސްވުމުަގއި

މަޝްވަރާތަކަކ    ކުރެވެމުން  2013ތަރައްޤ ކުރުމުެގ  ފެށިެގން  އަހަރުން  އަންނަ ވަނަ   

   މަޝްވަރާތަކެްއކަން ކޮމިޓ އަށް މަޢުލޫމަތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

ތިލަފަޅުަގއި 4.2.2 ތަރައްޤ ކުރުމުއުތުރު  ސަރަޙައްދު  ސިފަވަރު  ސޮއިކޮށްފައިވަނ     އެއްބަސްވުުމަގއި  ެގ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޝަންަގއި    ޑިފެންސް  ފޯރ  ޕްލޭން  އެކްޝަންވަނަ އަހަރު ވެފަިއވާ    2016

ެއޮގތުން   ފާހަަގކުރެވިފައިެވެއވެ.   ފޯރ   ޕްލޭން   ެއކްޝަންބުނެވުނު  ސްކޯޕުކުޑަކުރުމަށްފަހުަގިއކަން 

އެއްބަސްވެފަިއވ ނަމަވެސް،    ކޯޕަރޭޝަންަގއި  ޑިފެންސް ހެދުމަށް  އެްއ  ރަންވޭ  ތިލަފަޅުަގއި  ުއތުރު 

 ުއނިކޮށްފައިާވކަން ފާހަަގކުރެވިފައިެވއެެވ.   ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުަގއި އެކަން  2020

ުއޅަނދު   ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުެގ  އުތުރު ތިލަފަޅުެގ ސިފަވަރު ސަހަރައްދުަގއި  ދަށުން،މި އެއްބަސްވުމުެގ   4.2.3

ބެލެހެއްޓު މަރާމާތުކޮށް   އެކޮމޮޑޭޝަން ކާިއ،  އަ ޔާއޭރި   ރވިސްސަ  ކާއިޑޮކްޔާޑަ  މަށްޓަކައިފަހަރުތައް 

 ފިޓްނަސް  ެގ އިތުރުންއެއް އޭރިޔާ   ޓްރެއިނިންގ   އެންޑް  އެކޮމޮޑޭޝަން  ކާއި،އަޔާއޭރި  ޕްލޭނިންގ   އަދި

އެއްބަސްވުމުަގިއ  ތަރައްޤ ެވެގންދާކަން  ޮގތަށް    އެްއެގ  ޔާޭއރި  ރެކްރިއޭޝަން   އެންޑް

   ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. 
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

ހިންާގކަނޑުމަ 4.2.4 ސަލާމަތަށް  ޓެރަރިޒަމް  ުގން  ޤައުމުެގ  ދުނިޔޭަގިއ ފަދަ  ކަންތައްތައް  ނުރައްކާވާފަދަ 

ސަރަ ކަނޑުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ދަނޑިަވޅެްއަގއި،  މަސްތުވާތަކެތި  ޙަ އިތުރުވަމުންދާ  އްދުަގއި 

ސަރަ  އިތުރުވެފަިއާވތ ވިޔަފާރިކުރުން   ކަނޑުެގ  ރަްއކާތެރިކަން ޙަރާއްޖޭެގ  ސަލާމަތާއި  އްދުެގ 

ޤައުމ  ދިފާޢ   ،  އެކަށ ެގންވާ މިންވަރެއްަގއި ކުރުމަށްޓަކައިކަށަވަރުކުރުުމެގ މަސައްކަތްތަްއ އެންމެ  

ޑޮކްޔާޑެްއ    އަބަދުވެސް ތައްޔާރ  ޙާލަތުަގއި ބެހެއްޓޭނެ  ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުތަްއ މަރާމާތުކުރެވި  ބާރުެގ

  މުހިންމުކަމެއް ކަން ފާހަަގކުރެވިފައިެވެއވެ. ހުރުމަކ  

ދިވެހިރާއްޖޭ 4.2.5 ހަމައެހެންމެ،  މަސްކަނޑުންއަދި  ޚިލާފަށް    ެގ  ަގވާއިދުތަކާ  ބޭރުެގ  ޤާނޫނުތަކާއި 

ކުރަމުންދާ   ތަކުންއުޅަނދުފަހަރު ފަރާތްތަކުން  އެ  އަދި  ކުރަމުންދާކަމަށާއި،  މަސްވެރިކަން 

މަސްކަނޑުތަކަށާިއ ތިމާވެއްޓަށް  ށާއި،  ެގ ސަބަބުން، ދިވެހި މަސްވެރިކަުމެގ ސިނާޢަތަ މަސްވެރިކަމު

 ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުެގ، ދިވެހި މަސްކަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ދާތ ކުރަމުންނުރަނަގޅު އަސަރު

ކޮންމެހެންވެސް  ހަމަޖެހިފައިހުރުމަކ   އިންތިޒާމް  ބެލެހެއްޓޭނެ  މަރާމާތުކޮށް  ފަހަރުތައް  އުޅަނދު 

 ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެްއކަން ފާހަަގކުރެވިފައިެވެއވެ.  

ބައިނަލްއަ 4.2.6 ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުއަދި  ރާއްޖޭެގ  ޢާޤްވާމ   ބަލާއިރުވެސް،  ހަދާތަކަށް 

ސަރަ ުއޅަޙަކަނޑުެގ  އެ  ހާދިސާެއއްަގއި  ދިމާވެދާނެ  އެހ ތެރިކަމާއި،  ނއްދުަގިއ  ބޭނުންވާނެ  ދަށް 

ކަނޑުެގ  ޙަސަރަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުން،  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުެގ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  އްދުެގ 

ސަރައްދު  ޙަސަރަ ކަނޑުެގ  ރާއްޖޭެގ  ުގޅިެގން ޙަ ބަލަހައްޓައި،  ހާދިސާއަކާ  ހިނާގފާނެ   އްދުަގއި 

 އިތުރުކުރުންޤާބިލުކަން  ކަނޑުމަތ ެގ    ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުގެ ޮގތުން  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  

    ެގންާވކަން ފާހަަގކުރެވިފައިެވެއވެ. ލާޒިްމވެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ތައް އެޮގތުން ކަނޑުމަތ ެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެގނެވޭ އުޅަނދުފަހަރު 4.2.7

ހަމަޖެހިފައިހުރުމަކ    ކުރުމަށްޓަކައިމަރާމާތުބަލަހައްޓައި   ރާއްޖޭަގއި  އިންތިޒާމް  ކުރެވޭނެ  ޑޮކް 

ެއފަ ކަމަށާއި،  ވަމުހިންމުކަމެއް  އުޅަނދުފަހަރު  ޤާލަތެއް  ޞ ދަ  އެ  އިމްކުރެވިފައިނުވާނަމަ، 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހުމުެގ އިތުރުން   މަރާމާތުކުރުމަށް
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

ތ ، އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްޤ ކުރުމުން އެކަމަށް ޙައްލު ވަރަށް ިގނަ ަވުގތު ހޭދަވެެގން ދާނެއެކަމަށް  

 ކަން ފާހަަގކުރެވިފައިެވއެެވ. ލިބިެގންދާނެ

ޑޮކްޔާ 4.2.8 ތަރައްޤ ކުރެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުެގ  ެމއިންޓެނެންސާއި  ޑު މި  ބޭނުންވާ   އެތަނަށް  އަދިެގ 

އެތަނުެގ މަސައްކަތްތަކަށް  ހިންގާ   ތަކެއްޗާއި  އެހ ތެރިކަންބޭނުންވާ    މާރާމާތުެގ   ފަންނ  

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    ޔާއިންޑި  މާލ  އެހ ތެރިކަންކަންކަމަށް ބޭނުންވާ    އެފޯރުކޮށްދިނުމާއި  

 ިއެވއެވެ.  އެއްބަސްވެފަ

ތިލަފަޅު 4.2.9 ުއތުރު  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުެގ  ސިފަވަރު މި  ޤައުމު   ެގ  ދެ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤ ކުރުމުެގ 

ެގންދިއުމަށާއި،   މޮނިޓަރކުރަމުން  އަދި  ުގޅިެގން  ސަޕޯޓް  ބޭނުންާވ  ބަނދަރަށް  ތިލަފަޅުެގ  އުތުރު 

ަމޝްވަރާކޮށްެގން   ދެމެދުަގއި  ޤައުމުެގ  ދެ  ކަންތައްތަްއ  ެގންދިއުމަށް މެއިންޓެނެންސްެގ  ކުރިއަށް 

 އެއްބަސްވެފަިއެވއެވެ.  

ސިފަވަރު  ތިލަފަޅުތުރު  އު 4.2.10 ހަދާ ެގ  ފެށުމަށްޓަކައި  މަޝްރޫޢު  މި  މަޝްރޫޢަކ ،  ތަރައްޤ ކުރުމުެގ 

ފެށިެގން މި   ސަރވޭއިން  އަދި  ބަނދަރާއި  ޑޮކްޔާޑާއި،  ތައްޤ ކުރެވޭ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުެގ  މި 

  ސަރުކާރުެގ ހިލޭ އެހ ގެ   ޔާހަމަައށް އިންޑި   ކަމާުގޅިފަިއވާ ވަޞ ލަތްތައް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންކުރުމާ

ެއްއވެސް ފައިސާެއްއ  ެގ މަސައްކަތާ ުގޅޭޮގތުން  ދަށުން ހިންޭގ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢު

އިން ސަރުކާރުން  އެއްބަސްވުމުަގިއ    ޔާ ޑިދިވެހި  ދައްކަންނުޖެހޭނެކަމަށް  އަނބުރާ  ސަރުކާރަށް 

ބަނދަރާއި، ތަރައްޤ ކުރެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުެގ  މި  އަދި،  އަދި    ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.  ޑޮކްޔާޑް 

މެއިންޓެނެންސް އެންޑް ސަޕޯޓުެގ އިންތިޒާމްތައް  މިކަމާ ުގޅިފަިއވާ ވަޞ ލަތްތަްއ ބޭނުންކުރުމުަގއި  

މަޝްވަރާކުރެވި ދެމެދުަގއި  ޤައުމުެގ  ެއއްބަސްވުމުަގިއ  ެގދެ  ެގންދެވޭނެކަމަށް  ކުރިއަށް  ން 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.  
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ތަްއޤ ކުރެވޭ ޑޮކްޔާޑާއި، ބަނދަރާއި އަދި ެގ ސިފަވަރުެގ  އުތުރު ތިލަފަޅުމި އެއްބަސްވުުމެގ ދަށުން   4.2.11

ކަކ  ދިވެހި ދައުލަތުެގ ސައްތައިން ސައްތަ މިލްކެއްކަމަށް  ވަޞ ލަތްތައެންމެހައި  މި ކަމާުގޅިފަިއވާ  

 އެއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. 

ތިލަފަޅު   4.2.12 މާއްދާެއއް އުތުރު  ނުކުރުމާުގޅޭ  ޢާންމު  ެއއްބަސްވުން  ވެފައިވާ  ތަރައްޤ ކުރުމަށް 

ހިމަނާފައި އެހެންކަމުންއެއްބަސްވުމުަގއި  ފަރާތުން  ާވކަމާއި،  ދެ  އެްއބަސްވުމުެގ  އެްއބަސްވާ    މި 

  ހިއްސާނުކުރެވޭނެޮގތެްއެގމަތިން މެނުވ ، ެއއްބަސްވުމުަގއި ހިމެނޭ ެއްއވެސް ކަމެއް އެހެން ފަރާތަކާ  

   ކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފައިެވއެެވ. 

އަހަރު ދުވަހެވެ.    15މުއްދަތަކ ، އެއްބަސްވުުމަގއި ސޮިއކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިެގން  މި އެއްބަސްވުމުގެ  4.2.13

މި މުއްދަތު ހިނަގން ފަށާނ  މި އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ތަރަްއޤ ކުރެވޭ ބަނދަރާއި ޑޮކްޔާޑް ބިނާކޮށް 

އެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުެގ މުއްދަތު ހަަމވުމުން،  ަގައހަރު ހަމަވުމަށްފަހު 3ކޮމިޝަންކުރުމަށް ހިނާގ 

އެއްބަސް   10އިތުރު   ދުވަހަށް  ައއުކުރެވިއަހަރު  ކަމަށާއި،  ވުން    ެއއްބަސްވުމުގެ   އަދިދާނެ 

މަސްދުވަހުެގ ކުރިން އެކަން    12ބޭނުންެވއްޖެނަމަ    އެްއބަސްވުން ުއވާލަން  ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން

  އަންަގންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. ލިޔުމުން

  

  ޔާ އިންޑި   އޮފް   މަންޓް ން ގަވަރ   ޑް އެން   މޯލްޑިވްސް   އޮފް   މަންޓު ން ގަވަރ   ދަ   ބިޓުވ ން   އެކްސްޗޭންޖު   އޮފް   ލެޓަރ   34.

 އެއަރކްރާފްޓު  ޕެޓްރޯލް   މެރިޓައިމް   228- ޑޯނިއަރ   ފޯ 

އަކ     99.7ބެހިފައިވާ ޤައުމަކަށްވެފައި ރާއްޖޭެގ %ދިވެހިރާއްޖެއަކ  ޖަޒ ރާ ރަށްތަކެްއެގ މަްއޗަށް   4.3.1

އެންަވޔަ ރާއްޖޭެގ  މެރިޓައިމް  ޒޯންރަމަންޓްކަމަށާއި،  ިއކޮނޮމިކް    (EEZ)  އެކްސްކްލޫސިވް 

ވަރަށް  ެގ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަކ   ރުަވއިެގ ދަތުރުފަތު  ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުެގ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 އަދި ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއވެެއވެ.  މުހިންމު
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އަހަރު    2020 4.3.2 ލިބޭ    ވެފައިވާ ވަނަ  ދަށުން  އެއްބަސްވުުމެގ  އެްއވެސް    މަތިންދާބޯޓުޑޯނިއަރ  މި 

ހުއްދައާެއކު،  ޗ ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްެގ  ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުެގ    ބޭނުންކުރެވެމުންދާނ ،ކަމެއްަގއި  

ދިފާޢ    ކޮމަ   ބާރުެގޤައުމ   ލިބިެގ  ޑާންޓުެގކޯސްޓްާގޑްެގ  އޯޑަރއެއް  ކަން  ންޓާސްކިންގ 

   ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. 

ހާލުަގިއ ޖެހޭ ނުވަތަ   ކަނޑުމަތ ަގިއ ހިނާގ ހާދިސާތަކުަގއި   ބޭނުންކުރެވޭނ   މަތިންދާބޯޓު  ދި އެ އަ 4.3.3

އުޅަނދުފަހަރު މ ހުންނާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،ހޯދުމާއި    ގެއްލޭ  އެހ ތެރިކަން  ރާއްޖޭެގ    އިންސާނ  

އި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަލި މ ހުން އުފުލުމަށާއި، އެކްސްކުލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯނާ

  ފްލައިންގ ޓާސްކްާއއި  އަހަރ   ފަޅުވެރިންގެ   ދާބޯޓުގެ މަތިންށާއި،  ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު ބެލެހެްއޓުމަ

މިނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް މި މަތިންދާބޯޓު ރިކުައރމަންޓްސްެގ ބޭނުމަށެވެ.  އޮޕަރޭޝަނަލް ރެޑިނެސް  

ޤައުމުކުރެވޭނ   ބޭނުން ެވޭވ    ގެ ދެ  މަޝްވަރާކޮށް    ވެސްދަށުންކަމުަގއި އެއްބަސްވުމެްއެގ  ދެމެދު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ.  

ކެއުމާިއ  ެގ ފަރާތްތަކުެގ  ޔާޙަރަކާތްތެރިވާ އިންޑި   މަތިންދާބޯޓާއެކުެގ ދަށުން ޑޯނިއަރ  އެއްބަސްވުމު  މި 4.3.4

 ނެވެ.  ކާރުެގ ފަރާތުންސަރު ޔާއަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަމުންދަނ  އިންޑި ތިބުމާއި

ޕަިއލެޓުން މިހާރު ޙަރަކާތްތެރިވާކަމަށާއި،    ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުެގމަތިންދާބޯޓު އުދުހުމުަގއި    ޑޯނިއަރ 4.3.5

އަދި،   ލިބިފައިވެެއެވ.  މަޢުލޫމާތު  މަސަްއކަތްކުރަމުންދާކަމަށް  ތަމްރ ނުކުރުމުެގ  ޕައިލެޓުން  އިތުރު 

ރިޓެއިންކުރުުމަގިއ ތަފާތު ޮގންޖެހުން ހުރިކަންވެސް    ތަމްރ ނުކޮށްޕައިލެޓުން    ޤައުމ  ދިފާޢ  ބާރުަގއި 

 ފާހަަގކުރެވިފައިެވެއވެ. 

ދަށުން   4.3.6 އެއްބަސްވުުމެގ  މަރާމާތުކުރުގެ ެގ  މަތިންދާބޯޓު  ޑޯނިއަރބޭނުންކުރެވޭ  މި    މެއިންޓެއިންކޮށް 

މަތިންދާބޯޓު އުދުހުމަށް ބޭނުންވާ ތެލުެގ ޚަރަދުވެސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ     ޑޯނިއަރ  ކާއި،ޚަރަދުތަ

 ސަރުކާރުންނެވެ.  ޔާއިންޑި
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ދެ ޤައުމުެގ    މެއް ކަުމަގިއވާތ ،ެއްއބަސްވު  ުގޅުންހުރިޤައުމ  ދިފާޢާއި ސަލާމަތާ    މި އެއްބަސްވުމަކ  4.3.7

ހިމެނޭ އެއްެވސް ކަެމއް އެހެން މުަގއި  ސަރުކާރުން އެއްބަސްވާ ޮގތެްއެގމަތިން މެނުވ ، އެ ެއއްބަސްވު

 . ޙިއްސާނުރެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެފަރާތަކާ 

 

ލްޑް އޮފް ހައިޑްރޮގްރަފ  ބިޓްވ ން ދަ  ފ  ޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ފޯރ ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަ  ން މެމޮރަ   44.

 ޔާ މަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންޑި ން މަންޓް އޮފް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރ ން ގަވަރ 

ބޮޑު   4.4.1 ސަރަޙައްދު  ކަނޑުެގ  ްގލޯބަލް ދިވެހިރާއްޖެއަކ ،  ދުނިޔޭެގ  ޤައުމެއްކަމުން  ާއކިޕެލާޖިކް 

އިކޮނޮމ އަށް ސަޕޯޓްކުރާ ނިސްބަތުން ބޮޑު ވޮލިއުެމއްެގ ޓްރޭޑް ދަތުރުކުރާކަމަށާިއ، އެހެންކަމުން، 

ިއ  ތަކާދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންތަްއ ަވކިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންޓިނެންޓަލް އިންތަކާއި، މެރިޓައިމް ބޯޑަރު

ހެދުމަކ  މުހިންމު  ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ހަިއޑްރޮްގރަފިކް ސަރޭވއެއް    ކަނޑައަޅައި  ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު

   އްކަން ފާހަަގކުރެވިފަިއެވެއވެ. ކަމެ

ދަތުރުކުރާ  4.4.2 ސަރަޙައްދުެގ  ކަނޑުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަބަބުން  ހެދުމުެގ  ސަރވޭެއއް  މިފަދަ 

ޝިޕިންގއާިއ،   މެރިޓައިްމ  ކަނޑުމަތ ެގ  ބައިނަލްއަޤުވާމ   ފަރާތްތަކަށްވެސް  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

  ،ދަތުރުފަތުރުެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހައިޑްރޮްގރެފިކް ސަރޭވއެްއކޮށް

ސަރވިސަސްތަްއ   ނޯޓިކަލް  ޗާޓުތަކާއި،  ނެވިޭގޝަން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޗާޓުތަކާއި،  އަދާހަމަ 

އަމާޒުކުރަމުންދާތ ،   ފުޅާކުރުމަށް އަދި މ ެގ އިތުރުން ބްލޫ ިއކޮނޮމ   ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މުހިންމުކަމާއި

 ކަން ފާހަަގކުރެވިފަިއެވެއވެ. އްެއއް ހެދުމަކ  މުހިންމު ކަމެއެކަމަށްެވސް ހައިޑްރޮްގރެފިކް ސަރވޭ

ެމރިޓައިމް  4.4.3 އިންޑަސްޓްރ އާއި  އެންޑް  ކޮމަރސް  ސަބަބުން  ސަރވޭއެްއެގ  މިފަދަ  އަދި 

 ކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއެވއެވެ.   ބިނާކުރުމަށް މަުގފަހިވެެގންދާނެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސަރވޭެއއް ކުރެވިފައި ނެތުުމެގ ސަބަބުން ެމރިޓައިމް ރެސްޕޮންސްަގިއ އިންސިޑެންޓް ކް  ހައިޑްރޮްގރަފި  4.4.4

ވަނަ   2004ކޮންޓެއިން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށާއި، ެއޮގތުން  
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

ން އައި ބޭރުެގ އަހަރުެގ ސުނާމ  ކާރިސާއާ ުގޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް އެހ  ހިފައިެގ

ދިމާވެ  ދަތިތަކާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  އެހ   ޖެހިލުންވެ  ވަނުމަށް  ބަނދަރުތަކަށް  ބޯޓުފަހަރުތައް  އެކި 

 ވެފަިއެވއެވެ.  ލަސްވެފަިއވާކަން ފާހަގަ 

އިންޓަނޭޝަނަލް  4.4.5 ޗާޓުތައް  ސަރަޙައްދުެގ  ކަނޑުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން  އެއްބަސްވުުމެގ  މި 

ޯއަގނައި ރޯހައިޑް އިންޑިްގރެފިކް  ެއއްޮގތަށް  މިންަގނޑުތަކާ  ތަްއޔާރުކޮށްދޭނެކަމަށް ޔާ ޒޭޝަންެގ  އިން 

( 8ައކ  ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ ނެވިޭގޝަން އޭރިޔާ )ނެވްއޭރިޔާ  ޔާބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. އަދި އިންޑި

ކެްއ  އިން ހެދުމުަގއި ފަިއދާތަޔާ ކޯޑިނޭޓަރކަުމަގިއވުމުން، ހައިޑްރޯްގރެފިކް ސަރވޭ އިންޑި  ސަރަޙައްދުެގ

 ފާހަަގކުރެވިފަިއވެެއވެ.   ހުންނާނެކަމަށް

މި ސަރވޭ ކުރުމެުގ މަސައްކަތާއި މި ސަރވޭައށް ހިނާގ  ،އެޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެދުމުެގ މަތިން 4.4.6

 ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފަިއވެެއވެ.  ސަރުކާރުން ޔާޚަރަދުތައް އިންޑި

ުގޅުންހުރި އެއްބަސްވުމެއް ކަމުަގިއވާތ ، ދެ ޤައުމުެގ  މި އެއްބަސްވުމަކ  ޤައުމ  ދިފާޢާއި ސަލާމަތާ   4.4.7

ސަރުކާރުން ެއއްބަސްވާ ޮގތެްއެގމަތިން މެނުވ ، އެ ެއއްބަސްވުމުަގއި ހިމެނޭ ެއއްެވސް ކަެމއް އެހެން  

 ފަރާތަކާ ޙިއްސާނުރެވޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވެއެވެ. 

 

 ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން  5

ހުށަހެޅުން  ބަޔާންކުރާ    : 1  ކޮމިޓ ގެ  ެއއްބަސްވުންތަކުަގއި  ިއސްވެދެންނެވުނު  ވެފަިއވާ  މެދުަގއި  ޤައުމުެގ  ދެ 

ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުން  އޫހާސިލްކުރެވޭ މިންަވރު ކަށަވަރުކުރުާމއި، ދެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްކަންކަން  

ފެންނާތ ،  ކަން  ެގންދާ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް  ބަޔާންކުރާކަންކަން  ކަށަވަރުކުރުމަކ   އެއްބަސްވުންތަކުަގިއ 

މިންވަރު   ޚިދުމަތްތަތަކާބެހޭ  ހާސިލްކުރެވޭ  ސަލާމަތ   މަޖިލ ހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޑިފެންސުން  އޮފް  މިނިސްޓްރ  

 ން. ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކުރަމުން ެގންދިއު



 ނިންމުން  ކޮމިޓ ގެ  6

  ޤައުުމގެ   ސަލާމަތާއި  ޤައުމ   ންތަކުަގއިެއއްބަސްވު  ސޮއިކޮށްފަިއވާ   ދެމެދުސަރުކާރާ  އިންޑިޔާ  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި

 ތިލަފަޅު  އުތުރު  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ނެތްކަން  ކަމެއް  ނުރައްކާވާފަދަ  ސިޔާދަތަށް   މިނިވަންކަމާއި

  ބޯޓާބެހޭ   މަތިންދާ  ޑޯނިއަރ   އަދި  ވުާމއިެއއްބަސް  ހައިޑްރޮްގރަފ އާބެހޭ  އެއްބަސްުވމާއި،  ތަރައްޤ ކުރުމާބެހޭ

  ނުރައްކާވާފަދަ   ސިޔާދަތަށް  މިނިވަންކަާމއި  ޤައުމުެގ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމ   ށްދިރާސާކޮ  ހޯދައި  އަސްލު  އެއްބަސްވުމުެގ

މައްސަލައާބަ  ހުރިތޯ  ކަންކަން ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  މައްޗަށް    ،ުގޅިެގން ލައިދިނުމަށް  ހޯދުންތަކުެގ  ކޮމިޓ ެގ 

ސިޔާދަތަށް    ތްކޮށް،ރިޢާޔަ މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއއްބަސްުވންތަކުަގއި  ކަެމްއ  މި  ނުރައްކާވާފަދަ 

ެއއްބަސްވުނެތްކަމަށާ މި  އަދި  ދިއުމަކ     ންތަކުގައިއި،  ތަންފ ޒުވެެގން  ފުރިހަމައަށް  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ކޮމިޓ ން މި މައްސަލަ   ،ކަމަށްވާތ މެއް ކަ  ޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށާިއ ދިވެހި ޤައުމަށް ނުހަނު ފައިދާވެެގންދާނެދިވެހިރާއް

 134ަގއި ބޭއްވި ކޮމިޓ ެގ    2021ނޮވެންބަރު    21  ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓު، ކޮމިޓ ެގ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު

 ކޮށްފަިއވެެއވެ.  ފާސް ޔަތުންއަޣުލަބިއް މެންބަރުންެގ ޯވޓުގައި ބައިވެރިވި ށް ހާޒިރުވެބައްދަލުވުމަވަނަ 

 119ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއުވމަށް އެދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ ަގާވއިދުގެ ވިމާ، މި ރިޕޯޓާމެދު  

 ހުށަހަޅަމެވެ. ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުން 

މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ ެގ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން ހާޒިރުިވ   މިއަދި  

  ހިމަނާފައި އެވަނ އެވެ. " ެގ ޮގތުަގއ2ި- ހާޒިރ ެގ ތަފްޞ ލު "ޖަދުަވލުނިޞްބަތް އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެ
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 ޖަދުވަލު  2

ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޤައުމ   ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިޔާ  
ސަލާމަތާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ކަމެއް ހިމެނޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް  

މެންބަރުން    ގެ ކޮމިޓ    ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް    އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 
 ތުގެ ހާޒިރ  ރިޕޯޓް ވަޑައިގެންނެވި ގޮ 

 

 

 

 

 

   ިވަޑައިނުގަންނަވާ  - ވަޑައިގެންނެވ S ިސަލާމުގައ J ިކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ   މަޖިލ ހުގެ ރިޔާސަުތގައ 

21.11.2021 134 1:53   S       S S   - 

12.11.2021 132 2:29   -    -      - - 

24.10.2021 129 2:44        -      - 

12.10.2021 125 1:16     S J        - S 
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