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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
ަވނަ ަޖލްސާގައެވެ. މި ޮކިމޓީގެ   6ވަަނ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުެގ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖ ްނ    11ވަނީ  އިއުފެދިފަމި ޮކިމޓީ  

މ ްލިޑވްްސ  އަދި މ ްލިޑވްްސ ޭނޝަަނލް ިޑފެްންސ ފ ސްއާއި ސަލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ މަސްއ ލިއްޔަތަކީ، 

 އިްނެގްނދަީނ ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޤާނ ުނައސާސީއާއި ާޤނ ުނތަކާއި ގަވާއިދުތަކާމަސައްކަތް ކުރަމުޕޮލިސް ސަރވިަސސްއިްނ 

ބައްދަލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުްނ ހިްނގާ  އިއެ އިދާރާތަކާއެތަްނަތްނ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި،  ،އެއްގޮތަށްކަްނ ކަށަވަރުކުރުމާއި

ދާގޮތް ބަަލއި، ެގްންނ ކުަރްނޖެޭހ ކަްނަކްނ ކުރަމުްނބެހޭގޮުތްނ މަޢުލ މާތު ހ ދައި، ސުވާލުކޮށް، ެއ އިދާާރތަކު އިކަްނކަމާ

އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަްނކަްނ ބަާޔްނކޮށްދިުނމާއި، ލަފާދިުނމާިއ، އެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ޝަުކވާތަކާއި 

ުނވަތަ ރެކ ަޑކީ ކޮބާަކްނ އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އުިނކަމެއް އަްނާނެނ ލިޔުމެއް ރުމާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކު

 ކަނަޑެއޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ފް ތަޢާރު  .1

ރ ާގ ފެތުރުަނ ުނިދުނމަށް ައޅާ ފިޔަަވޅުތަކުެގ ސަބަބުްނ  19-ފެތުރެމުްނާދ ކޮިވްޑދުިނޔޭގަިއ ހަުލވިކަމާއެކު މިއީ، 

އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުެގ އާމްދަީނއަްށ އަްނަނ ުނަރނަގުޅ ބަދަލުތަކުްނ އަރައިގަތުމަށް، ަސރުކާރުްނ ިހްނގުމަށް 

ުގޅޭގޮތުްނ، ރައްޔިތުްނެގ  އިތް ަކނަޑެއޅުމާިންނމާފައިވާ ޕްރޮްގރާމް ތަްނފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީުހްނ ދެކޭގޮ

ގެ ދައުރުެގ އާ ގުޅިެގްނ މި ކޮމިޓީހުށަަހޅުއްވާފައިވާ މައްަސލަ އާޒިމްމަޖިލީހުގެ މެދުހެްނވޭުރ ދާއިރާެގ މެްނބަުރ ޢަލީ 

މި  ިންނމިގޮތުެގ ރިޕ ޓެވެ.ށް ްނ ދިރާާސކޮއި ކޮމިޓީ މި މަސައްކަތް  ޙަވާލުކުެރވުނު ްނ ދިރާސާކުރުމަްށ އިކޮމިޓީ ގޮތުގައި

ވަނަ ރައްޔިުތްނެގ   23ފުރަތަމަ ދައުރުގެ    ބޭއްވި  ވަނަ ދުވަހު  2020އެޕްރީލް    1ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ    މަސައްކަތް

 އެވެ.މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ

 މަސައްކަތް   އިން ކުރި ކޮމިޓީ .2

ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުްނ   މަސަްއކަތް ކުރުމަށްއަްނަނިނވި  ގެ ގޮތުަގއި ެގ ދައުރުމައްސަލަާއ ުގޅިގެްނ މި ކޮމިޓީ  ދެްނެނވުނު 

 ކަނަޑައޅުއްވާފައިވެއެެވ:

 ؛މި ދަނޑިވަޅުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްތ  ބެލުން ރ ގާއާ ގުޅިގެން    19- ކޮވިޑް )ހ( 

 ޓ ރިޒަމް މި ފ ކާސްޓަކީ ކުރިއަށް އޮތް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުިނޔޭގެ  ފ ކާސްޓެއް ހެދުން.  ޓ ރިޒަމް )ށ( 

 ،ވިޔަފާރިއަށް ވެދާެނ ގޮތްތައް ދެެނގަެނ އެކުލަާވލެވޭ ފ ކާްސޓަކަށްވުްނ. އަިދ ވަކިވަިކ މާކެޓަށްވާެނ ގޮތާއި

 އަދި؛ ިނޔޭގެ ޓްެރވަލް ިވޔަފާރިއަށް ވާެނގޮތް މިކަމުގަިއ ދެެނގަތުްނއަދި މުިޅ ދު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދާނެ ގޮތާއި

 ދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން. ޓެއް، އެހެން އާމް ރިޒ  )ނ(  

ލިބުުނ މަޢުލ މާތުތަކާއި، ތިްނ މަަސއްކަތް ވަކިވަކިްނ ދިރާސާކޮށް، މަތީގައި އެާވ ްނ މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި، އިކޮމިޓީ

މަޖިލީހުްނ ހުށަެހޅުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ    ސަރުކާރަށް  ކޮމިޓީގެ ހުށަހެުޅްނތަކާެއކުހިމަަނއި،    ގައި ރިޕ ޓުމި  ން  ހ ދުނު ކަްނކަ 

 އެވެ.އިވެހުށަހެޅުމަށް ިންނމާފަމަޖިލީހަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދިުނމަށްއެދި 
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

   ގެންދިޔަގޮތް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ކޮމިޓީއިން   .3

 ބޭއްވި ގައި  2020 އެޕްރީލް 05ގުޅިެގްނ،  ޙަވާލުވުމާ މަސައްކަތްސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ދެްނެނވިފައިވާ 

ކުރިއަށް ގެްނާދެނ ގޮތާ ުގޅޭގޮތުްނ  މަސައްކަތްވަަނ ބައްދަލުވުމުގަިއ، މި  08ައހަރުގެ  ވަަނ 2020މި ކޮމިޓީގެ 

ކުއްިލ  ގެޢާްނުމ ޞިއްޙަތު ގެ މިކްެޕްނެޑގެ ރ ގާ  19-ކޮިވޑް  މަސައްކަތަކީ އަިދ މި ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވުެނވެ. 

ކޮމިޓީގެ މަސްއ ލިއްޔަތުގެ  މި ތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާުރްނ ިހްނގުމަށް ިންނމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ގައިާޙލަތު ނުރައްކަލުގެ

ހުށަހެޅުުނ މައްސަލައަކަށްވުުމްނ، މި މަސައްކަތް ތެރޭގައި ހިމެޭނ އަދި ނުހިެމޭނ މަސައްކަތްވެސް ހިމެޭނގޮތަށް ދާއިރާގެ 

ކަމާބެޭހ   ްނުހރިުގޅު  މި މަސައްކަތާއަދި    އެވެ.އެިންނމިން  އިކޮމިޓީ  ބަލައި ދިާރސާކުރުމަށްގޮތުގަިއ    މައްސަލައެއްގެޚާއްޞަ  

ގަުމްނދާގޮތާއި، ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، އޮޕަރޭަޝްނގެ ަކްނތައްތައް ހިނ  ރ ގާއާ ގުޅޭ 19-ޮކވިްޑ ،ލިޔެގެްނމުއައްސަސާތަކަށް 

މި ރ ގާެގ ަކްނކަްނ ދިމާވުމުގެ ުކރިްނ ިހނގަމުްނ ދިަޔ ކަްނކަްނ ިހނގަމުްނދާގޮތާއި، މަސައްކަތްތައް މިާހރު 

ރ ގާާއ ގުޅިެގްނ މި އްކަތްތައް ހުއްޓުމެްއެނތި ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް ޭރވިފައިވާގޮތާއި، ހިނގަމުްނދާގޮތާއި، ވަކިވަިކ މަސަ

ލާމަތަށް އެއްވެްސ މިްނވަރަކަށް ުނރައްކާވެާދެނ އެއްެވސް ބާވަތެއްެގ ކަމެއް ެފިނފައިވޭތ އާއި އަދި ސަުރކާރުްނ ޤައުމީ ސަ

 އެފިޔަަވޅެްއ އެޅުުމގެ ސަބަބުްނ އެފަަދ ނުރައްަކލެްއ ކުރިމަތި ވެާދެނކަމަށްއަޅަްނ ިންނމާފައިވާ ފިޔަަވޅުތަކުެގ ތެރެއިްނ 

ޖެހޭ ފިޔަަވޅެްއ ްނފިޔަަވޅުތަކުގެ އިތުރުން މިވަގުުތ ކޮްނމެެހން ައޅަ މުްނ ގެްނދާފާހަގަކުރެވިފައިވޭތ އާއި، ސަރުކާުރން ައޅަ

ރ ގާާއ  19-މީގެއިތުރުްނ، ކޮިވްޑ. ެނވެދުހ ޓީއަށް ކޮމި މަޢުލ މާތު ކަްނކަމުގެ ކަމަށް ފާހަގާުކރެވޭ ުނވަތަ ުކރަްނޖެޭހ 

ވޭތ އާއި، ކުރިއަްށ އޮތް ެއއް ައހަރުތެރޭގަިއ ވިފައިގުޭޅ ފ ކާސްޓެްއ އެުކލަވާލެ ވިޔަފާރިއަްށ ާވެނގޮތާއި  ޓ ރިޒަމްގުޅިގެްނ 

ވިޔަފާރިއަްށ ވެދާެނ ގޮތްތަކާއި، ވަކިވަިކ މާެކޓްއަށް ވާގޮތާއި، ދިެވހިރާއްޖެއަށް ވެާދެނގޮތާިއ އަދި މުިޅ   ޓ ރިޒަމްދުިނޔޭގެ  

ޙާލަތަށް ގޮސްފިަނމަ، ރ ގާގެ ޙާލަތު ެއްނމެ ނުރައްާކ މި ދުިނޔޭގެ ޓްރެވަލް ވިޔަފާރިއަށް ވާެނ ގޮތުގެ މަޢުލ މާތާއި، 

 ުގޅޭގޮތުްނ ޓެއް، އެހެްނ އާްމދަނީލިބޭ ތަަނކަްށ ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާާސއާރިޒ އަދި ، އިވިޔަފާރިއަށް ވާެނގޮތާ ޓ ރިޒަމް

 އަދި ޮކމިޓީގައި މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،މާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުްނ މަޢ ލ މާތު ހ ދިފައިވެއެވެ. ކަ

 ޓ ރިޒަމްގެ އާމްދަީނ ގޮތުގައި ލަފާކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ކުރާެނ ައސަރު ދެެނގަތުމަށް ފ ކާސްޓެއް ހައްދަވާއިރު، ދަޢުލަތު

ފުކޮށްފައިވެއެވެ. ސާއިދާރާތަތުްނ    މާލީ މަޢުލ މާތުތައް ދައުލަތުގެ    ގުޭޅ ފ ކާސްޓް   އިވިޔަފާރިއަށް ކުާރނެ އަސަރުތަްއ ދެެނގަތުމާ

ފ ކާސްޓުގެ ތަފްޞީލީ  ޓ ރިޒަމްްނ ިމ މަސައްކަތުގައި ހިމެޭނ އި ސް ޭނަޝނަލް ުޔިނވަރސިޓީމ ލްިޑވް އަދި ހަމައެއާއެކު، 

ވަީނ އެ ޔުނިވަރސިޓީއާ  ހެދުމަށްފ ކާސްޓް ދިރާސާއެއް  ޓ ރިޒަމްދިރާސާއެއް ހެދިދާެނތ އާ ގުޅޭގޮުތްނ މަޢުލ މާތު ހ ދައި 

 ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 މަޢުލ މާތުތައް ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް   .4

 ރ ގާއާ ުގޅިގެްނ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެްއ އޮތްތ  ބެލުމަށް ކުރެވުުނ މަސަްއކަތާ  19-ކޮވިްޑ :1ގްރިޑް 

 ހ ދުނު މަޢުލ މާތު. ގުޅޭގޮތުން 

ހ ދުުނ   ގުޅޭގޮތުން   ފ ކާސްޓްއެއް ެއކުލަވާލުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ  ޓ ރިޒަމްރ ގާއާ ގުޅިެގން    19-ކޮވިްޑ  : 2ގްރިޑް  

 މަޢުލ މާތު. 

ދަީނ ލިޭބ ތަަނކަްށ ބަދަލުކުރުމުެގ ދިރާސާއެްއ ޓެއް، އެެހްނ ާއމްރިޒ ރ ގާާއ ގުިޅގެްނ  19-ކޮވިްޑ :3ގްރިޑް 

 ހ ުދނު މަޢުލ މާތު.  ގުޅޭގޮުތްނއެކުލަވާލުމަށް ކުރެުވނު މަސައްކަތާ

ިމ . ކޮމިޓީއަށް ހ ދުުނ މަޢުލ މާތުތައް ވަކިވަކި ގްރިްޑތަކުގައި އެަވނީއެވެޞުރުޚީގައި ދެްނެނުވުނ މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ 

   ހިމަާނފައިާވެނއެވެ.ގަިއ  "1ޖަދުވަލު "މަޢުލ މާތު ހިމެނޭ ގްރިްޑތަްއ 

 ތައް ން ހ ދު ކޮމިޓީގެ   .5

ކޮމިޓީއަށް އެއްކުރެުވނު މަޢުލ މާތުގެ އަލީަގއި   ކާ ގުޅިެގްނމަސައްކަތްތަ   ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ ގޮތުގަިއ ކަނަޑއަޅާފައިާވ ވަކިވަކި 

 ތިރީގަިއ އެަވނީއެވެ:ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުުނ ކަްނަކން 

 ން )ހ( ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތ  ބެލު 

 މ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ދޮރު ެނތި މާލޭަގއި، ވަްނާނެނ ގެ ދަނިޑވަޅުގައިރ ގާގެ ުނރައްކާތެރިަކްނ ފެތުިރފައިވާ މި 19-ކޮވިްޑ :1 ގެ ހ ދުން ކޮމިޓީ 

ގިަނ ބަޔަުކ ގިަނ ބަޔަކު ުއޅޭއިރު، މަގުމަތީގައި އުުޅްނ މަާނ ގަިޑތަކުގަިއ ވަްނާނެނ ުނވަތަ ވައްދާެނ ަތެނއް ެނތި 

 އި ވާއިދާގަގެތެރޭގައި އޭ އިރު އުޅޭމަގުމަތީގައި ބައެްއ މީހުްނ ސަލާމް ޖެހުމުގައި  އެގޮތުްނ،، ށާއިއުޅޭކަމަމަގުމަތީގައި 

 ؛ްނހިމެޭނކަ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީްނވެްސ 

ބައެްއ މީހުްނ  ،ޚިލާފަށް ގިަނ ޢަދަދަކަށް ބިދޭސީްނ ުއޅޭއިރު މީގެތެރެިއްނ ގަވާއިދާރާއްޖޭގައި : 2ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ދިރިުއޅުމުގެ އަސާީސ ކަްނަކްނ މިތަްނތަނުގައި  ،އިށާއެކަށީގެްނ ުނވާވަރުގެ ކުދިޖާގައާއި ކޮޓަރިތަކުގައި ުއޅޭކަމަ

 ؛ްނކަ ޖާގަވެްސ ެނތް ފުރިހަމަކުރާެނ
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ޕްރޮޓެކްޓިވް "ދަދަށް ޢައެކަށީެގްނާވ އިްނ ފުލުުހްނ ރަްއކާތެރިުވމަށް ބޭުންނކުާރެނ ރ ގާ 19-ކޮވިްޑ :3ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

  ؛ްނެނތްކައެ ަސރވިސްަގއި ލާތްތައް ޢާބޭުންނވާ ބައެްއ  އާއި  "އިކުއިޕްމަްނޓް

ކޮށްފައިާވ މ ލްިޑވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވިސްެގ ބައެްއ ޓީމްތައް އެެހްނ ޞަޙާއްރ ގާއަށް  19-ކޮވިްޑ :4ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ؛ްނކަ މުވައްޒަފުްނާނއެކު އެްއ ބެރެކްސްގަިއ ދިރިއުެޅން ޖެހިފައިވާ

ދިުނމަށް އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް ތައް ފ ރުކޮށްޚިދުމަތްސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ފ ރުކޮށްދޭްނޖެހޭ އެކިއެކި  :5ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ؛ްނެނތްކަމ ލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްގައި  ަޅނދާއި ކަނުޑެގ އުަޅނދުއެއްގަމު އު

ތަޙްޤީޤްތަކުގެ މަސައްކަތް ބައެްއ  ޖިާނއީ މ ލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއިްނ ުކރިޔަށްގެްނދާ : 6ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

މަލުކުާރ ބައެްއ އުސ ލުތަކަށް ބަދަލުެގެނވި ކަމާގުޭޅ އަސާީސ އުސ ލުތަްއ ޢަްނމުކޮށް  ޢާބަދަލުތަކާއެކު ކުރިއަށްެގްނދާކަމާއި،  

 ؛ްނޢަމަލުކުރެވުމުްނދާކަލަތުގަިއ ޙާ މިއެއާ އެއްގޮތަށް  ،ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެްއ ފާސްކޮށް

 ؛ްނ އުސ ލެްއ އެކުލަާވލެވިފައިވާކަޞަޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި މީުހން ބެެލހެއްޓުމާބެހޭ ޚާއް: 7ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ޖޮއިްންޓ  މ ްލިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރވިސްިއްނ ކުިރއަށްގެްނދާމިިނވަްނ ކޮމިޝަްނތަކާއެކު : 8ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ކޮމިޝަްނތަްއ ބަްނދުވެފައިވުުމްނ  ސަރުާކރުެގ އޮފީްސތަކާއި މިިނަވްނއިްނވެސްޓިގޭޝަްނތަކުެގ ތަޙްޤީޤުތައް 

 ؛ްނމަުޑޖެހިފައިވާކަ

ބޮެޑތި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ިހނގަމުްނދާކަމަށާއި،   ޖިާނއީ:  9ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ޓްރެފިކްކުރުްނ ހުްއޓުވަްނ ިހްނގާ އޮޕަރޭަޝްނތައް ކުރިއެޭކވެސް އެއްގޮތަްށ  ،މިގޮތުްނ

 ؛ްނދާކަމިހާރުވެސް ިހްނގަމުްނ

އާ ގުިޅގެްނ ރައްކާތެިރވުމުގެ ގޮތުްނ ޤައުީމ ލެވެލްަގއި ހިްނގަުމްނދާ އޮޕަރޭަޝްނެގ 19-ކޮވިްޑ: 10ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ލަތުގަިއ ބޮެޑިތ ކުށްތައް ިހްނގުމަށް ޙާ  ުކރާ ފަރާތްތަކުްނ މިށްކު  ،ތެރޭގައި ފުލުުހްނގެ ގިަނ ބަޔަކު ޝާމިލްވަުމން ައްނާނތީ

ރާވާ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިފަދަ ކުށްތަކަކުްނ ޤައުމު ުނަރއްކަުލގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިެގްނ ިހނގައިާދެނ ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ތު ލިބޭ ޞަފައިވާކަމާއި، މިގޮތުްނ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަނުޑމަގުްނާނއި ފުރުކުެރވިފާހަގަ  އަށްސްމ ލްިޑވް ޕޮލިސް ަސރވި

 ؛ތަކުން ަމސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ުކރާކަްނޢަދަދުއެހެިނެހން ގޮތްތައް ބަަލއިގެްނ ރާއްޖެއަށް ިގނަ 
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ލަތު ދިމާވިއިރު، ކުރިްނ ކުށްވެރިްނެގ ގޮތުގައި ތިބި ނުރައްކާތެިރ ބޮެޑިތ ޙާ ގެ މިރ ގާ 19-ކޮވިްޑ  :11ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ކުށްވެރިްނގެ ގޮތުގައި ހިެމނޭ ފަރާތްތައް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ޖަުލން ދ ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުެރވޭއިރު، މިފަދަ ފަރާތްތަކުްނ 

ތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިެގްނ ޞަްނކަމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުމިއީ މިކަ އި،ބައިވެރިވެގެްނ ޮބެޑތި ވައްަކްނތަކާއި ފޭރުްނތައް ާރވަ

 ؛ކުށް ހިްނަގން މަސައްކަތް ކުރާކަްނ

ތެރޭގައި އެކިއެކި ހަމަުނޖެުހްނ ިހްނާގ  ޖަލުތަކުގައި ބަްނދުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ ޖަލު  :12ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ާނޖާއިޒު ފައިދާ ަނގަިއގެން ޖަުލން މިިނަވްނވުމަށް ުނވަތަ ގެއަށް ބަދަުލ ވުމަށް ލަތުެގ  ޙާ  ތު ގެއްލުވާލުމަށްފަހު މިޙަމަސްލަ

 ؛މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ައްނަނަކްނ

މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޖަލުގަިއ ބަްނުދގައި ތިބި ބައެްއ ފަރާތްތަކުްނ، ސްކޭމް ކ ްލ ކޮށްގެްނ  :13ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ؛އިވާކަްނދީފަ ތުމ ލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރިވސްއިން މަޢުލ މާ ފައިސާ ހ ދަން މަސައްކަްތ ކުރާަކްނ

 ަވނަ  2020 އެޕްރީލް  18ން ބަލަމުްނދަިނކޮށް، އިރ ގާާއ ގުޭޅ މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީ 19-ކޮވިްޑ :14ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 އިީދްނޤަ ބައެއް  ވަގުތު ހުޅުވި  ުޔިނޓް  އެ  ކާްނދިުނމަށް ޤައިދީްނަނށް  ތިބި ގައި  9 ުޔިނޓް ޖަލުގެ  މާފުށީ. ކ ދުވަހު

މައްަސލައެްއ   ުބާނ  ައިނޔާވެފައިވާކަމަށް  އޮފިސަރުްނަނށް  އިދީްނާނއި ޤަ  ހަމަުނޖެހުމުގައި   ިހްނގި   ިނކުމެ  ޔުިނުޓްނ  ގަދަކަމުްނ

 ކުރިމަތިވެދާނެ   ލެއް ުނރައްކައެކަމުގެ ސަބަބުްނ  ސަލާމަތަށް    ޤައުމީމިދަނިޑވަުޅގައި     ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމުްނ،ގެމި ކޮމިޓީ

އެ މައްަސލަ ކަމާގުޅޭ ރައްޔިުތްނެގ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެއް މެދުވެރިކޮްށ މައްސަލައެއްކަމަށް މި ކޮމިޓީއަްށ ޤަބ ލުކުރެވޭތި، 

 ؛ އެދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ރައީސަްށ ހުށަަހޅުއްވާފައިވާކަްނއްވުމަށްބައްލަވައިދެ

 ަވނަ  2020 އެޕްރީލް  20، ބަލަމުްނދަިނކޮށް ްނއިމި ކޮމިޓީމައްސަލަ ރ ގާާއ ގުޭޅ މި  19-ކޮވިްޑ: 15ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ޮޕލިސް  އަތޮޅު.ރ ވަިނކޮށް ހާޒިރުކުރެވިފައި ފުލުހަށް މީހަކު  ކިޔާ އަީނސް އަޙްމަދު ހުްސނުހީާނގެ މީދ ،. ރ ދުވަހު

 ކޮމިޓީގެިމ  މައްސަލައެއް  އަިނޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ  ޭއާނއަށް ފުލުހަކު  ގެްނދަވާ  މަސައްކަތްުކރައްވަމުން  ސްޓޭޝަންގައި

ްނ ސާފުކުރަމުްނދާކަމަށާއި، ެއ މައްސަލަ ވަިކ އިމަޢުލ މާތު މި ޮކމިޓީ މައްަސލައިގެ އެ ގެަނއުމުްނ، ސަމާލުކަމަށް

 ؛ކަްނވާިހްނގުމަށް ިންނމާފައިްނ އިމި ކޮމިޓީއަަވސްކޮށް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަިއ ބަލައިަގނެ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

 ަކން ުގޅިެގްނ މ ލްިޑވްސް ިޑެފްނސް ފ ސްިއްނ ުކރިއަށްގެްނދާ ކަްނ ރ ގާއާ 19-ކޮވިްޑ: 16ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ޓާސްކްފ ްސ މެދުވެރިކޮށް އަދި ޭނަޝނަލް އެމަރޖެްނސީ އޮެޕރޭޝަްނ  19-ފަހިކޮށްދިުނމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ކޮވިްޑ

ސެްނޓަރ )ެއްނ.އީ.އ .ީސ( މެދުވެރިކޮށް ބޭުންނވާ ިއްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ިޑފެންސްއިްނ 

 ؛މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނ

ހަރުކަިށ   ތުގައި،ގުދީފައިވާ ވަހުރިހާ އިދާރާެއއްގެ ފ ކަސް ވަރަށް ބޮަޑށް    ޕެްނެޑމިކްއަށް  19-ކޮވިްޑ   :17ދުން  ކޮމިޓީގެ ހ  

 މިދަނިޑވަުޅގައި ތައް ދުރާާލ ދެެނަގެނ، އެަކްނކަމަށް ރެސްޮޕްނޑްކުރުމަށް ޙަމަލާފިކުރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކުްނ ދީފާެނ 

 ؛ވާކަމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ިޑެފްނސްިއން މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނތައްޔާރުކުެރވިފައި  މ ލްޑިވްސް ޭނޝަަންލ ިޑފެްނސް ފ ސް

އްމުގޮތެއްގައިވެސް ިހްނގަްނޖެޭހ އޮޕަރޭޝަްނތަްއ އާސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ ކަށަަވރުކުުރމަށް : 18ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ެޕްނެޑމިކްއާިއ   19-ކޮވިްޑމަށާއި،  ިޑފެްނސްިއްނ މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަމިހާރުވެސް ކުރިއަްށ ގެްނދާކަމަށް މިިނސްޓްީރ އޮފް 

 އުމާއިޤަގައި، މިދަނިޑވަޅުގުޅިގެްނ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޢާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުްއލި ުނަރއްކަުލގެ ޙާލަތު އިޢުލާްނކޮށްފައިވާ 

 ިހްނަގްނޖެހޭ މުގޮތެއްގައިެވސްޢާްންނ ަސލާމަތީ ބާރުތަކު ކަށަވަރުުކރުމަށް ރައްކާތެރިަކްނ ަސލާމަތާއި ރައްޔިތުްނގެ

 އިްނ ަކނަޑައޅާފައިވާ ޚާއްޞަ އުސ ލުތާކާއި އެއްގޮތަށް ހެލްުތ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެެޖްނސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(، އޮޕަރޭޝަްނތައް

 ؛ަކްންނ މުހިްނމުކަމަށް މި ކޮމިޓީިއން ފާހަގަކުރާގެްނދިއު ކުރިއަށްމިދަނިޑވަޅުގަިއ 

 ދެއްވައިގެްނ ކުރިއަށްގެްނދަވާ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  މިވަގުތު  މިިނސްޓްރީ އޮފް ިޑެފންސްއިން : 19ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ކުރެވޭ ވަގުތީ ހަސްފަތާލުތަކާއި، ފެސިލިޓީތަކުެގ ޢިމާރާތްށް ިދުނމައަށް ފަރުވާރ ގާ 19-ކަްނތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޮކވިްޑ

ވީެއްނމެ އަވަހަށް ހ ދުމަށް ސަރުާކރު ލެެވލްގައި ަވރަށް ބޮުޑ   ސް ްނޓްޕްމެއުލް އިކިކަ އަވަސްކުރުމާއި، އަދި މެިޑމަސައްކަތް  

 ؛ކަްނމަޢުލ މާތު ދީފައިވާ ިއްނމިިނސްޓްރީއެ ކަމުގަިއ  މަސައްކަތް ކުރަމުްނގެްނދާސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެްނ 

 

 

 

 



 ކޮމިޓީ ރިޕ ޓު   : ގުޅޭ މަސައްކަތް   އާ   19-ކޮވިޑް 

 11 
 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކަމާންޑް 

 އޭވިއޭަޝްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ން ބަލަމުްނދަިނކޮށް، އިރ ގާާއ ުގޅޭ މި މައްަސލަ ިމ ކޮމިޓީ 19-ކޮވިްޑ: 20ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ކުރިމަތިވަމުްނދާކަމަށް  ދަތިތަކެއްގުުޅންހުރި    އުީމ ސަލާމަތާޤަ  ުގޅޭ  މުވައްޒަފުްނާނ  ގެ  )އެްވސެކޮމް(  ކޮމާްނުޑ  ސެކިއުރިޓީ

 ުގޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުްނާނ ސާފުކުރިއިރު، ްނ މަޢުލ މާތުއި މި ކޮމިޓީ ވާތީ،ކޮށްފައިޚިޔާލުފާޅު މެްނބަރުން  ބައެއް ޓީގެކޮމި

 ފަރުމާކުރެވިފައިަވނީ  ގޮތެއްގައި ުޑނމައިގަ އުސ ލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ގިނަ  ހެދިފައިހުރި  ކޮމިޝަުނން  ަސރވިސް  ސިވިލް

ަގިޑއިުރ  24ަނކީ ްނެގ މުވައްޒަފު )އެވްސެކޮމް( އަމާޒުކުރެވިގެްނކަމާިއ، މުވައްޒަފުްނަނށް  މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ

އުލޭޓުކުރުމުގަިއ ގިއޮޕެރޭޝަނަލް ިޑއުޓީތަކުގެ މަސައްކަތްކުަރްނޖެހޭ ބަޔަކަށްވާއިރު، މުވައްޒަފުްނގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީ ރެ

ޕ ޓް ސެކިއުރިޓީ ޔަޤީްނކުރުމުގައި ިގަނ ޮގްނޖެހުްނތަކެްއ ދަތިވެ ޚިދުމަތަށް ބުރ އަރާފަދަ ޙާލަތްތައް ދިމާވެ، އެއަރ

ބޭުންނުކރަްނޖެހޭ ބަިއނަލްއަޤްވާީމ  ތަކެއްގެ މުވައްޒަފުްނޢަދަދުސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަަނކީ ވަކި  ކުރިމަތިވާކަމަށާއި،

އް ހ ދައި ދިުނމަށް ިސވިްލ ާނޔަތްތަޢި މިްނގަނުޑތަކެްއގައި ބަހައްަޓްނޖެހޭ ޚިދުމަތެއްކަމާއި، މުވައްޒަފްުނަނށް ހ ދައިދެވޭ 

ފަދަ، ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދިުނމުގައި،   ސަރވިސް ަގވާއިދުގައި އެުކލަވާލެވިފައިާވ ބައެއް އުސ ލުތަކަކީ ޭއވިއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ

އެއްގޮތަްށ ގެ ސެކިއުރިީޓ މިްނގަނުޑތަކާިއ  (.އ .އޭސީަގަނއިޒޭޝަްނ )އައި.ސިވިްލ އޭވިއޭޝަްނ އ  އިްނޓަޭނޝަަނލް

މަސައްކަތް ކުރަްނޖެޭހ މުވައްޒަފުްނ ވަޒީފާގައި ެގްނގުޅުމުަގއި ބައެްއ ގޮްނޖެުހްނތައް ހިމެޭނ އުސ ލުތަކެއްަކްނ 

ގެ ޚިދުމަތަކީ ުޔިނފ މްއެިޅ ލ  އެްނފ ސްމެްންޓ ގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ހަމައެހެްނމެ، އޭވިއޭަޝްނ ސެކިުއރިޓީހަފާ

ްނަނށް ލިެބްނޖެހޭ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޕަރފ މަްނސް އެޕްރަިއސަލް އުސ ލުތަކާއި، އެޖެންސީއަކަށް ވުމުްނ، މުވައްޒަފު

ތަރުތީބުވެ އޮޕަރޭޝަނަލް ިޑއުޓީސްތަކަށް ވިްސނައިގެްނ  ށްަރނަގޅަ ށްހުިރހާކަމެއް ވަރަ ުގޅޭ މުވައްޒަފުްނގެ ވެލްފެއަރއާ

ސް އުސ ލުތަްއ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބެލެވިެގްނ ހެދިފައިވާ ިނޒާމެއްގެ މައްޗަށް ހުްނަންނޖެހޭއިރު، ސިވިލް ަސރވި

 އެްނމެހާ   މުވަޒަފުްނގެ   އެއަރޕ ޓް  ސަބަބުން   މިކަމުގެމުގެ ސަބަބުްނ ޮގްނޖެހުްނތަކާ ުކރިމަތިވާކަމަށާއި،  އިވުތައްޔާރުކުރެވިފަ

މުވައްޒަފުްނަނކީ، ބެކްގްަރއުްންޑ ޗެކް ކުެރވިގެްނ  ގެ )އެވްސެކޮމް(އި، ދިމަވާކަމަށާ ތައްދަތި ެބލެހެއްޓުމުގައި ކަްނކަްނ

ަނށް ާވްނޖެހޭކަމާއި، ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭއިރުވެސް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ިހްނަގްނ އްޒަފުްނވަވަޒީފާދެވޭ މު

އަދި ެއ ވާއިރު، ށްކަޔަމަގުފަހިކޮށްފާެނކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭަނމަ ވަގުތުްނ ފިޔަވަޅު ައޅަްނޖެހޭ ބަ

ކޮމާްނުޑެގ މުވައްޒަފުްނގެ ތެެރއިްނ ހަރުކަިށ ފިކުރަށް ވާގިދޭ މީހުްނާނއި، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކ ކުރުވަާފެނ 

ތުގެ ޢަމަ މަދަީނ ވަިއގެ ިސާނަނަފދަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރެވޭ މީހުްނާނއި، އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަމާލާއެއް ރާވާ ިހްނގަފާެނ 
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ސަލާމަތަށްޓަކައި ވަގުތުްނ ވަކިކުރެވޭެނ އުސ ލެއް ޮއްނަނ ލ  އެްނފ ސްކުރާ މުއަްއސަސާތާިއ  ސަލާމަތަށާއި ޤައުމީ

އްސަާސއެއްގެ ގޮތުގަިއ އައެއްފަދައިްނ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭެނ ޤާނ ީނ ބާރުވެރިަކމެއް ލިބިފައިވާ މިިނވަްނ މު

ެގ މިކްެގ ޕެްނެޑ19-ން މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަމަށާއި، ކޮިވްޑއޮތުްނ މުހިްނމުކަމަށް މިިނސްޓްީރ އޮފް ިޑފެްނސްއި )އެވްސެކޮމް(  

މި ކޮމިޓީއަށް ތު ުނރައްކަުލްނ ސަލާމަތްުކރުމަށް މިފިޔަވަޅު އެޅުްނ މުހިްނމުކަމަށް ޢަވައިގެ ސިާނޙާލަތުގައިވެސް މި 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިިނސްޓްރީ އޮްފ  ުގޅޭގޮތުން އާ  )ެއވްސެކޮމް(ކޮމާްންޑ ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަްނދިވެހިރާއްޖޭގެ  :21ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ދަތިތަކެއް ގައި ިހްނގުމު ދަށުްނ ކޮމިޝަުނގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް )ެއވްސެކޮމް( މަޢ ލ މާތުތަކުްނ،  ސާފުކުރި ިޑފެްނސްިއން 

 އަވަސް  ކުިރއަށްއޮތްމި ކޮމިޓީއަށް މިވަގުތު ހުށަހެޅިގެްނ  ގޮތުަގއި މައްސަލައެއްގެ އިތުރު  އެހެްނކަމުްނ ހުރިކަމަށާއި،

ްނ މައްސަަލ ބަލަިއ ގޮތެއް ިންނމު އެ  އަވަހަކަށް  ވީހާ އަދި  ބަލާެނކަމަށާއި،ްނ އިިމ ކޮމިޓީ ލަމައްސަ  އެ މުއްދަތެއްގައި

 ؛ކަްނމުހިްނމުކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް: 

 އެޕްރީލް  15 ،މަހިބަދ ގައި .އދ  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފެތުރިފަިއވާ މި ދަނިޑވަޅުގައިރ ާގ    19-ކޮވިްޑ  :22ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ކޮށްފައިވާ  ބަޔަކު  އަީކ ގަސްދުގައި ޞާޙާދިއަލިާފުނގެ    ިހނގި  އްގައި ލ ްނޗްތަކެ  ަވނަ ދުވަުހގެ ފަތިހުެގ ވަގުތެއްގައި   2020

ފައިވާކަމަށާއި، ެއ އުފުލާ އައިސިސްއިްނ ޖަމާޢަތް ިނުރބުވެރި ހަނގުރާމަވެރި ޒިްނމާ، ޢަމަލުގެކަމަށާއި އަދި އެ  މަލެއްޢަ

ބޭުންނކޮށްެގްނކަމަށް މީިޑއާގައި މަޢުލ މާތު  ލާތެއްޢާ ހަދާފައިވާ ކޮށްގެްނޞަޖަމާޢަތުްނ އެކަްނ ކޮށްފައިވަީނ އެކަމަށް ޚާއް

ރ ގާގެ ކްރައިިސސްއަށް  19-އެކަްނ ކޮށްފައިވަީނ ކޮިވްޑ ހ ދިއިރު، ްނއިގެ މަޢ ލ މާތު ކޮމިޓީޞާއެ ޙާދި ފެތުރިފައިވާތީ،

ީމޑިއާގެ ވަޞީލަތެްއ މެދުވެރިކޮށް ހިނގާފައިވަނީ    ޞާއެްނމެްނގެ ސަމާލުަކން ުހއްޓިފައިވާ ދަނިޑވަޅުގަިއ ކަމަށާއި، އެ ޙާދި

އަށްފަހު، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ގްރ ޕަށް ިނސްބަތްވާ ޙާދިޞާމެސެޖެއް ފ ސްޓުކޮށްފައި ވަިނކޮށްކަމަށާއި، އަދި އެ  ކުރިއާލާ

އަދި ރާއްޖޭގައި އެްއ ކަމަށް ބުެނފައިވާކަމަށާއި،  ޙަމަލާގަިއ ދީފައިވާ ޓެރަިރްސޓް  ގަސްދުމިއީ  ޚަބަރު ފަތުރާ ވަީޞލަތަކުްނ  

އާ ގުޅުމެއްވާކަމަށް  ޞާތަކާއި މިޙާދިޞާދުތަކުގައި ިހނގާފައިވާ މިފަދަ އަލިފާުނގެ ޚާދިޓުތަކާއި ކަނުޑއުަޅނ ރިޒ ރިސްޓް  އަޓު

ެގ ޚާލަތުގަިއ ޓެރަރިސްްޓ ރ ގާެގ ެޕްނެޑމިކް  19-އެކަށީގެްނވާކަމަށާއި، ބޭރުުދިނޔޭެގ ސަލާމަތީ މަޞްރަޙަްށ ބަލާއިުރ، ކޮިވްޑ

ން ފާހަަގކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ވަިކން ޚާއްޞަގޮތެއްގަިއ ރަމަޟާްނ ޙަމާލާތައް ދުިނޔޭގެ އެިކ ކަްނަކޅޮތަކުގަިއ ދެމުން ައްނަނކަ 

މި މައްސަލަިއގައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިާވ   މަހުގައި ޓެރަރިސްޓް ޙަމާލާތައް އިތުރުވާކަްނ ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެްނކަުމްނ،
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އަދި ިމ ރަމަޟާން މަހުެވްސ    ދަނިޑވަޅުގަާއއިމިދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ފެތުރިފައިވާ  ރ ާގ    19-ކޮވިްޑ  މަޢުލ މާތުތަކަށް ބަލާއިރު،

 ކޮމިޓީއަށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މި ތައް އިތުރުވާެނކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ޙަމަލާމިފަދަ 

ުއޅަނުދ  5ޚިލާފަތުގެ ޖުްނދުްނވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ދިވެހި ސަުރކާރާއި ޭއގެ ޢައުާވުންނެގ ": 23ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ކަމަށް ބުނެ އިްސލާމިކް ސްޓޭޓް ގްރ ޕަށް ތާއީދުުކރާ ފަރާތަކުން އދ. މަހިބަދ ގައި ލ ްނޗުތަކުގެ އަލިފާުނގެ އަްނދާލާފައި"  

ަވަނ ދުވަުހ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އަރަިބ އާޓިކަލްއެްއގައި އެކަްނ   2020  އެޕްީރލް  16ގެ ޒިްނމާ އުފުލާފައިވާކަމަށާއި،  ޙާދިޞާ

ހާމަކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ އަރޓިކަލްގެ ދިވެިހ ތަރުޖަމާ ސ ޝަލް މީިޑއާގައި ދައުުރވަމުްނދިޔައިރު، ެއ ތަރުޖާމާގައި 

 ؛ކަްނވޭ ފާހަގަކުރެ ކޮމިޓީއަށް އަްނަނިނވި ގޮތަްށ ޢިބާރާތްކޮށްފައިވާކަން 

  ގޮތުގައި،  ދިން ދުވަހުގެ ފަތިހުގައި މަޢުލ މާތު ދަޝަޢުބާން ވީ ބު 22ޞްދަރަކުން އައް.ނަބާއަށް، "ޚާއްޞަ މަ

ޚިލާފަތުގެ ޖުންދުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުޅަނގުދެކުނުން، އ.ދ އަތޮޅު މަހިބަދ ގެ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް،  

އުޅަނދަށް ހުޅުހިފާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި   5ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުރުތައްދު ސަރުކާރާއި އެއަށް ވަފާތެރި މީހުން

 ތަޢާލާއަށެވެ. هللا އެވެ. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ  އިދާލާފަދީ، އެ އުޅަނދުތައް އެއްކޮށް އަންޙަމަލާބޮމުން  

 ހުޅުގަނޑު އަރަމުންދެއެވެ. ،  ދިން އުޅަދުތަކުގައި ރ ވެޙަމަލާއިންޓަރނެޓުގައި ފެތުރިގެންދިޔަ ފޮޓ ތަކުން ފެނުނު ގޮތުގައި  

އަކީ  ޙަމަލާބުދަދުވަހުގެ ހަވީރުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުރުތައްދު ފުލުހުންވަނީ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވާ، އެ 

ލާއެއް" ކަމަށް، އެ  މަޙަބެލޭވޭގޮތުގައި އެއީ "ޓެރަރިސްޓް  ލާތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި މަޙަ"ރާވައިގެން" ހިންގާފައިވާ 

ތައް، މުރުތައްދު ސަރުކާރުގެ  ޙަމަލާހަމައެހެންމެ، މީގެ ކުރިންވެސް މިޒާތުގެ ސްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮންފަރެން

 އުޅަނދުތަކާއި، މުދަލަށް ދީފައިވާކަމަށް، ކޮމިޝަނަރ މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންވަނީ، ބަޔާންކޮށްފައެވެ." 

އިެގްނ ހ ދިފައިވާ ކަްނކަމަށް ބަލާއިރު، މިއީ ބަޔަުކ ގަސްދުގައި ރާވަމި މައްސަލައިގައި މިހާަތަނށް  :24ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ބޭރުެގ ަހނގުރާމަވެިރ ޖަމާޢަތަކުްނ  ކީ ޢަމަލެއްކަމަށް ފުލުުހްނެގ ތަޙްޤީޤަށް ފެިނފައިވާކަަމށާއި، އަދި މިކަމަ ހިްނގާފައިވާ 

މާތުގެ ޞައްޙަކަްނ ކަށަަވރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ހިްނގާފައިާވ ކަމެއްކަމަށް ބައެްއ މީިޑއާތަކުަގއި ުބެނފައިވާތީެވ ެއ މަޢުލ 

އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ހިްނގާފައިާވ ބައެްއ ޙާދިޞާހުން ކުރަމުްނގެްނދާ ކަމަށާއި، މިހާތަަނށް ބެލިބެލުުމން މި  ފުލު

ލްިޑްވސް ޕޮލިްސ އެއްގޮތް ކަްނތައްތަކެއް ހިެނމޭ ަކމެއްކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް މ  ތަކާޙާދިޞާއަލިފާުނގެ 

 ؛ކަްނސަރވިސްއިްނވެސް މަޢުލ މާތު ދީފައިވާ
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަިށ ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފުލުުހްނާނއި ދައުލަތުެގ ކަމާގުޭޅ ފަރާތްތަކުްނ  :25ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ން ުކރުމަށް މަޖުބ ރުކުރުވުމުގެ ގޮތުްނ އަޅަމުްނދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުިޅގެން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުްނާނއި އަދި ވަކިގޮތަކަށް ކަްނކަ

 ޖިާނއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރުކަށިފިކުރަށް ތާއިދުކޮށް އެފަދަ ކަްނކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ ާރވައިގެްނ ުނަރއްކާތެރި 

ސެކިއުރިޓީ ެއންހޭސްމަްންޓ ށްކުރުްނ އިތުރުވެފައިވާަކްނ ފުލުުހްނަނށް ފާަހގަކުރެވިފައިވާީތ "އިްނޓެރިމް ޭނޝަަންލ ކު

ކުރުމުގެ މަސައްަކތުގައި މ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މ ްލިޑވްްސ ޒުއެއް އެކުަލވާލައި ތަްނފީ އެކްޝަްނ ޕްލޭްނ"

 ؛ްނސް ފ ސް ުގޅިެގން މިދަނިޑވަޅުގަިއ މަސައްކަްތކުރަމުން ައްނަނކަ ޭނޝަަންލ ިޑފެން 

ތަކަށް ބަލައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ޙާދިޞާހިނގާފައިާވ ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި  :26 ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ލ މާތާއި މިވަގުުތ ުނރަްއކަލަށް ހުށަހެޅިދާެނކަަމށް ފެްނަނ ކަމާގުޭޅ ފަރާތްތަކަށް ބޭުންނާވ މަޢު ،ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮުތްނ

ކަމަށާއި، އަދި ރާްއޖޭގެ ރަށްތަކާއި މާލޭެގ ވައިޓަްލ ިއްނފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ އަްނަނއެހީތެރިކަްނ ފުލުހުްނ ފ ރުކޮށްދެމުްނ 

ސް ފ ސްއާ ގުިޅގެން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެްއ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުުހން މ ލްޑިވްސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނ

 ؛ލްިޑވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވިސްިއން މަޢުލ މާތު ީދފައިވާކަްނއަޅާފައިވާކަމަށް މ 

 ހިނގި   އްގައިލ ްނޗްތަކެ  ަވނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ަވގުތެއްގައި  2020  އެޕްރީލް 15 ،މަހިބަދ ގައި.އދ  :27  ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ރައްޔިތުްނގެ ސަލާމަތާިއ  ގުޅޭގޮުތްނ މި ކޮމިޓީއިްނ ސާފުކުިރ މަޢ ލ މާތުތަކުްނ، ޤައުމާއި އާޙާދިޞާއަލިފާުނގެ 

ިމ  ގޮތުގައި މައްސަލައެްއގެ އިތުރުއެ މައްސަަލ  އެހެްނކަުމްނ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ަކްނބޮުޑުވްނތަކެއް ުހރިކަމަށާއި،

އަިދ  ބަލާެނކަމަށާއި،މި ކޮމިޓީއިްނ  ލަ މައްސަ އެ މުއްދަތެްއގައި އަވަސް ކުރިއަށްއޮތް ކޮމިޓީއަށް މިވަގުތު ހުށަހެޅިެގްނ 

 ؛ރެވޭކަްނފާހަގަކު އަށްެއ މައްސަލަ ބަލަިއ ގޮތެއް ިންނުމން މުހިްނމުކަމަށް މި ކޮމިޓީ އަަވހަކަށް ވެސްވީހާ
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ފ ކާސްޓް އެކުލަވާލުން   ޓ ރިޒަމް   )ށ(

 މ ލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސީޓީ 

ށް ޓ ރިޒަމްރ ގާއާ ުގޅިގެްނ ދިވެހިާރއްޖޭގައި މިހާތަަނށް އެއްވެސް ފަރާތަުކްނ  19-ކޮވިްޑ :28ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ކުރިއަްށ އޮތް ެއއް ،  އޮތްކަމަްށ މި ކޮމިޓީގެ ހ ދުްނތަުކްނ ުނދައްކާތީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިފ ކާސްޓެްއ    ޓ ރިޒަމްއްޞަކޮށްގެން  ޚާ

އަދި ވަކި ވަކި މާކެޓަށް ވާެނ  ތުމަށާއި،ވިޔަފާރިއަށް ވެދާެނ ގޮތްތައް ދެެނގަ ޓ ރިޒަމްއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ދުިނޔޭެގ 

ފ ކާސްޓް  މުގެއަދި މުޅި ދުިނޔޭެގ ޓްރެވަލް ވިޔަފާރިއަށް ާވެނ ގޮތް ދެެނގަތު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެދާެނ ގޮތާއި ،ގޮތާއި

ްނ ބެިލއިރު، އެ އިކަްނ ކުރެވިާދެނތ  ކޮމިޓީްނ އެ އި ހެދުމަށް މ ލްިޑވްްސ ޭނޝަަނލް ުޔިނވަރސިޓީ ސްޓަީޑއެއް 

ހަފްތާެގ   6ހަފްތާއާއި    4މަދުވެގެްނ    ،މާއެކުކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުެގ އެއްބާރުލުދައުލަތުގެ  ން އެ މަސައްކަްތ  އި ރސިޓީޔުިނވަ

ެއ މަސައްކަތް  ގެ ފ ކާސްޓް ސްޓަީޑއެްއ ހެދުމު ޓ ިރޒަމް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ުކރެވިދާެނކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ،

 ކުރުމަށްސާ ފުރިހަމަދިރާތަކާއެކު އެ  ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލ މާތު  ،ން ިންނމައިއިޔުނިވަރސިޓީއާ ޙާާވލުކުރުމަށް ކޮމިޓީ

 ؛ ން ޙަވާލުކޮްށފައިވާކަްނއި މި ކޮމިޓީޔުިނވަރސިޓީއާ  މ ލްޑިވްސް ޭނޝަަނލް 

 ޓ ރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

އާ ުގޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަްނާނެނ ބަދަލުތަކާއި، މި ިޞާނޢަތަށް ރ ގާ  19-ކޮވިްޑ:  29ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ދިރާސާއެްއ އިްނ ޓ ރިޒަމްމިިނސްޓްީރ އޮފް އާމްދަީނާއ ގުޅޭގޮުތްނ ސަރުކާރުެގ ކަމާގުޭޅ ިއދާރާތަކާއެކު އަިދ  ،ވާެނގޮތާއި

މަޢުލ މާތު އެ މިިނސްްޓރީއިްނ ެނކަމަށް އްޞާކުރާހަދަމުްނދާކަމަށާއި އެ ދިރާސާ ިނމުމުްނ، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާ ޙި

 ؛އިވާކަްނދީފަ

 ކ ޕަރޭޝަން   ރިލޭޝަންސް   ކްޕަބްލި   އެންޑް   މާކެޓިންގ   މ ލްޑިވްސް 

ވަކި ގޮތަކަށް ކަންހިނގާެނކަމަށް ލަފާކޮށް މި ޙާލަތުގައި ވަކި އެއްޗެްއ ރ ގާއާ ގުިޅގެން  19-ކޮވިްޑ: 30ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ތަފާތު އެިކ ިސާނިރއ ތަކަށް ފ ކާސްޓްކުރުމުެގ މަސައްކަތްތައް ުކރައްވަމުްނ  ،ދަްނަނވަްނ ދަތިކަމަށާިއ އެހެްނަނމަވެސް

ރ ގާެގ ޙާލަުތ  19-ކޮވިްޑ ގެްނދަވާކަމަށާއި، އަދި ެއ މަސައްކަތްތައް ިނމުމުްނ ެއ މަޢުލ މާތު ޙިއްޞާކުރާެނ ކަމަށާއި،

ގުޅޭ ފ ކާސްޓެްއ މިހާރު އެކުލަާވލަމުްނދާކަމަށް ވިޔަފާރިއަށް ވާެނ ގޮތާ ޓ ރިޒަމްގޮސްފިަނމަ  ށްލަތަޙާ އެްނމެ ުނރައްކާތެރި 

 ؛ިއން މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނ ބްލިކް ިރލޭޝަްނސް ކ ޕަރޭޝަން )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސ(ކެޓިްނގެ ެއްންޑ ޕަމާމ ލްޑިވްސް 
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ތަކީ ޢަވެއްޓެމުްނދާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިާނއާ ުގޅިގެްނ ދުިނޔޭގެ ިއޤްތިޞާދު ރ ގާ 19-ކޮވިްޑ: 31ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

( އިްނ ހާމަކޮށްފައިވާކަމާއި، UNWTOތް ކަމަށް ދުިނޔޭެގ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ޖަމްޢިއްޔާ )ޢައެްނމެ ބޮަޑްށ އަިޑައޅާެނ ިސާނ

 2020އަށް އިްނަސއްތަ 30-20އެގޮތުްނ އެ ޖަމްޢިއްޔާއިްނ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ިއްނޓަރޭނޝަނަލް އެރައިަވލްސް 

ވަަނ ައހަރު ފަތުރުވެރިކަމުްނ ލިބިފައިވާ އާމްދަީނާއ  2019ގައި ދަށަށް ދާެނކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެއީ، 

 ؛ފައިވާކަްނދީޓްިރލިއަްނ ޮޑލަރުގެ ގެއްލުމެއްކަމަށް ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއިން މަޢުލ މާތު  300-400 އަޅާބަލާއިރު

 19-ރސްފަދަ އެހެްނ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުްނ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ލޮޅުމާ އަޅާބަލާިއރު ކޮިވްޑސަ: 32ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ްނާދ ީހނާރުކަމުގެ އިތުުރްނ ގިަނ ޤައުމުތަކެއް ބަްނދުކުެރވިގެްނ ގެ އަަސރުގެ ސަބަބުްނ އިޤްތިޞާދީގޮތުްނ ައްނަނމުރ ގާ

ެގ އަސަރު އެތައް ުގަނއެއް ބޮުޑވެގެްނާދެނކަމަށާއި ދުިނޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ރ ގާ 19-ދިޔަދިޔުމުގެ ސަބަބުްނ ކޮވިްޑ

ްނ ކަމަށްވެސް ތަޖުރިބާކާރުްނ އާ އެްއ ހަމައެއްގައި ައރައިގަެނވޭީނ ވަރަށް ބޮަޑށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެ  2019ސިާނޢަތު 

 ؛ްނލަފާކުރައްވާފައިވާކަ

ތަކުްނ ބ ަޑރތަްއ ަބްނދުކޮށް ިއްނ ރައްކާތެރިވުމުެގ ޮގތުްނ ދުިނޭޔގެ ގިަނ ޤައުމުރ ގާ 19-ކޮވިްޑ :33ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިޑމާްނޑް ެވއްޓި، ފަތުރުވެރިކަމުެގ ުގޅިގެްނ މުިޅ ދުިނޔޭގެ    މިކަމާ  ފައިވާކަމަށާއި،ހަރުކަށިފިޔަވަޅުތައް ައޅާ

 ؛ކަްނވާދާއިރާގެ ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ޮބެޑތި އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުއްުޓމަކަށް އައިސްފައި

ކުރަމުްނާދ މިގޮތުްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް މިކަމުގެ ޭނދެވޭ ައސަރުތައް ވަރަށް ޮބަޑށް    :34ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

އައި މުހިްނމު މާކެޓްތައް ކަމަށްވާ ޗައިާނ، ޔ ރަޕް، އިްނިޑާޔ  ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިްނ ޒިޔާރާތްކުރަމުން 

ެގ ސަބަުބްނ މީުހްނެގ 19-ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ޙާލަތު ގ ސްވުމުެގ ސަބަބުްނ މިފަދަ މުހިްނމު މާކެޓްތައް ގެއްިލ ކޮިވްޑ

ތުރުކޮށް އުޅުމަށް އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުްނ ދުިނޔޭގެ ފަތުރުވެިރކަމަށްއައި ހީނަރުކަމުެގ ހިތްތަކުގައި ދަތުރުފަ

މާރިޗުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޮއންއަރައިވަްލ ވިާސ  27އަސަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ުކރަމުްނ ައްނަނކަމަށާއި އަދި 

 ؛ްނއިވާކަ ން ހުއްޓިފަހުއްޓާލުމާއެކު ފަތުރުވެރިްނ އަުއން މުޅި 

ގެ ބަލިަމުޑކަްނ ުދިނޔޭެގ އެކި ކަްނޮކޅުތަކަށް ފެތުރެމުްނދާއިރު މިކަމުްނ ކުރާެނ ރ ގާ 19-ވިްޑކޮ :35ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

-އަދި މިހާަތަނށް ކޮިވްޑ ކަމަށާއި،އަސަރު ފުރިހަމައަްށ ައްނދާޒާ ކުރެޭވީނ މިކަްނ ދިގުދެމިގެްނދާެނ މުއްދަތެއް ެއނގުމުްނ

މަުޑޖެހުމެއްެނތި ފެތުރެމުްނ ދިޔުމާ، މިކަމަށް ފަރުވާއެއް ހ ދިފައި ުނވާތީ މިކަމުްނ މާކެޓްތަކަށް ކުރަމުްނާދ ރ ގާ  19

މިކަްނ ކުރުމުގަިއ  ދާކަމަށާއި، އެގޮތުްނ،.ސީއިްނ ދިރާސާކޮށް ޮކްނމެ ދުވަހަކު މޮިނޓަރ ކުރަމުްނއާރުޕީ.އަސަރު އެމް.އެމް.
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ރމަީނ، އިޓަލީ، ޔ .ކޭ، ފްރާްނސް، ޔ ެއސްއޭ، ިމޑިލްއީސްޓް، ޔޭގެ މުިހްނމު މާކެޓްތައް ކަމުގަިއވާ ޗަިއާނ، އިްނިޑޔާ، ޖަދުިނ

ރމްތަކާއެކު ކޮރެއާ، ޮއސްޓްރޭލިޔާ އަދި މެލޭޝިޔާގަިއ ކަނަޑައޅާފައިވާ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަްންސ ފަ ޖަޕާްނ، ސައުތް

 ؛ްނުމްނދާކަކަތްތަކެއް ކުރެވެމުިހްނމު މަސައްމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއިން އެ

ބޭރު ދުިނޔޭގަިއ ދިވެހިރާއްެޖ ފަތުރުވެރިަކމުގެ މަްނޒިލެއްެގ ގޮތުގަިއ އިޝްތިހާރުކުުރން ިމ ާނޒުުކ   :36ކޮމިޓީގެ ހ ދުން   

 ( ފަދUNWTOަދަނިޑވަުޅގައި ެއްނމެ އެދެޭވ ގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެްނދިޔުމުގަިއ ދުިނޔޭގެ ފަތުރުވެރިމުެގ ޖަމްޢިއްޔާ )

، ިމ ސިާނޢަތުގެ ކުީރސަފުގައި ހިމެޭނ ސްޓޭކްހ ްލަޑުރްނާނިއ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާެގ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިރުޝާދާއި

އަދި ހަމައެއާއެުކ ދުިނޔޭެގ ފަތުރުވެރިކަމުެގ އެހެްނ  ދާކަމަށާއި ތަޖުރިބާކާރުްނގެ ިއރުޝާދާއެކު މަސައްކަްތ ކުރެވެމުްނ

ގޮތްތައްވެްސ  ދާ ގެްނުމްނމަްނޒިލްތަކުްނ ައޅަމުްނާދ ފިޔަވަޅުތަކާިއ އިޝްތިހާރުކުރުމުގަިއ އެފަރާތްތަކުްނ ކަްނ ކުރަ

އި، މިފަދަ ކްރައިސިސްއެއްގަިއ ފަތުރުވެރިކަުމގެ މަްނޒިލްތައް އިޝްތިާހރުކުރުމަށްވެސް ަވރަށް ބޮުޑ ދާކަމަށާބަލަމުްނ

 ؛ްނގޮްނޖެހުްނ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި ގިަނ ޤައުމުތަކުން އިޝްތިާހރުކުރުން ަމުޑޖައްސާލަމުްނ އަްނަނކަ

ތިހާރުކުރުްނ އިތުރަށް ހަރުަދާނކޮށް ފުޅާދާއިާރއެއްގަިއ ޝްވަަނ އަަހރަކީ ދިވެިހރާއްޖެ އި  2020 :37ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ުކރުމަށްޓަކައި ރާާވ ޕްޭލްނ ކުރެވިފައިާވ ލުޞިޙާފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގަިއ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިްނުމ ލަނުޑދަނިޑތަކެއް 

ަވަނ އަަހރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާކެޓިްނގ ސްޓްރެޓަޖީ މިހާުރ  2020ުގޅިެގްނ  އ19ާ-އަހަރެއް ަނމަވެސް، ކޮވިޑް 

ކޮށް ޙަރަކާތްތަކެްއ ރާވަމުްނ ޒްސްޓްރެޓަޖައި-ބަދަލުކުރަމުން ައްނަނކަމަށާއި، އަދި މަޝްރަޙު ބަދަލުވަުމްނދާ ގޮަތށް ބަލައި ރީ

މިއަަހރު ފެށިފައިވާ ބޮެޑތި ެކްނޕެއިްނތަްއ ހުއްޓާލާ، މިވަގުތާގުޭޅ ކުރުމުގެ ތެޭރގައި    ޒްއަްނަނކަމަށް މިގޮތުްނ ރީސްޓްރެޓަޖައި

ރަކާތްތަކެއްެހްނ މިވަގުތު ިޑޖިޓަލް އަދި ޙައައު ގޮތްތަކަކަްށ ޙަރަކާތްތައް ބަދަލުުކރެވިފައިވާކަމަށާއި މިގޮުތްނ، ހުރިހަިއ 

 ؛ކަްނސ ޝަލް މީިޑއާ ްޕލެޓްފ މް ތަކުގައި ކުރިއަށްެގްނދާ

ތިހާރުކުރުމުގެ ިމ ްސޓްރެޓަރޖީތައް އެކުލަވާލުމުގަިއ އެކްސްޕާުޓްނގެ ިއރުޝާދު ޝްފަތުރުވެރިކަން އި  :38ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ސިްސ ރިކަވަީރ ޕްޭލްނެގ ްޑރާފްްޓ ތައްޔާރުކުރެިވ ބޭުންނކުރެވެުމްނދާ ކަމަށާއި، އަދި ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިެމޭނ ްކރައި

އިަނލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ުކރެވެމުްނދާ ކަމަށާއި، އެްނމެ އިސްކަމެއް ދެމުން ގެްނަދީނ އަްނަނމުްނދާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ފަ

މި ޕެްނެޑމިކްއިްނ ުދިނޔެ އަރައިަގެނވި، މީުހްނ ދަތުރުކުރަްނ ފަށައިގަްނަނއިުރ އެްނމެ ކުރީ ސަފުގައި ދިވެހިރާއްެޖ 

ތް އަބަދުވެސް ބައުްނސް ޢައަަރއިގަނެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިާނހިމެުނމަށް ކަމަށާއި، ދުިނޔެއަށް ދިމާވި ކޮްނމެ ކާރިސާއަކުން  

 ؛ބެކް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއިން މަޢުލ މާތު ދެއްވާަފއިވާކަްނ
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ފްލައިޓް ސަރޗް އަދި ބުކިްނގްސ މަޢުލ މާތުގެ އެްނެމ ފަހުގެ ދިާރސާތަކުްނ ދައްކާގޮތުގަިއ  :39ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ވަފެީނ މަްނޒިލެއްގޮތުގަިއ ބަލައިަގެނ، ދިެވިހރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުަރްނ ައއުމަށްޓަކައި މި އަހަުރގެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހު

ަވނަ ައހަރުެގ ފުރަތަމަ  2021ޖ ން މަހުްނ ފެށިގެްނ ބުކިްނގތަްއ ހެުދން ިގަނވަމުްނދާަކން ފާަހގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި 

ގަިއ މައްޗަށްދާ ޓްރެްންޑއެްއ ފެްނަންނ ހުިރކަމަށް ދައްކާކަމަށާއި، ކުއާޓަރއަށް ބުކިންގސް ވަރަށް އެދެވޭ ގޮތެއް

ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ފެްނަނގޮުތްނ މައިގަނުޑ ގޮތެއްގަިއ ހުިރހާ މާކެޓް ތަކަކުންވެސް ެއްނމެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުރަްނ 

 ؛އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީއިން މަޢުލ މާތު ދެއްވާފައިވާކަްނއުމުގެ އެތެރޭގަިއ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ޤަފަށާނީ އެ

އުޅުމަށް އަިއ ބަދަލާއި އެކަމުެގ ސަބަބުްނ ކުރިއަްށ ާއ ގުޅިެގްނ މީުހްނެގ ދިރިރ ގާ 19-ކޮވިްޑ :40ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ސާފުތާހިުރކަމަށް ވަރަްށ  އޮތްތާގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ބަދަުލ އަްނާނެނކަމަށާއި، އެގޮުތްނ، ހޮޓާތަކާއި، ފެސިލިޓީތަކުގެ 

ބޮޑު އިސްކަމެްއ ދެވިގެްނދާެނކަމަށް ފެްނަނކަމަށާއި، މިފަދަ މަޢުލ މާތު ހިމަނައިގެްނ މިހާރު ުކރިއަށްގެްނާދ މަސައްކަތްތައް 

 ؛ިނމުމުން އެ މަޢުލ މާތު ޙިއްސާކުާރެނކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސއިން މަޢުލ މާތު ދެއްވާފައިވާކަްނ

 )މަޓީ(   އިންޑަންސްޓްރީ   ޓ ރިޒަމް މ ލްޑިވްސް އެސ ސިއޭޝަން އޮފް  

ތަށް ކުރިމަތިވެފައިާވ ހީަނރުކަމުްނ ޢަރ ގާާއ ުގޅިގެްނ ދުިނޔޭެގ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިާނ 19-ކޮވިްޑ :41ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ްނމު ޙާލަތަްއ ޢާއަރައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮެޑތި ޮގްނޖެހުްނތަްއ ހުރިކަމަށާއި މި ބަިލމަުޑކަމުގައި ޓްރެވަލް ޮކްނފިެޑްނސް ލިބި  

 ؛އިްނ މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަން  އައުމަކީ ާނދިރުކަމެއް ކަމަށް )މަޓީ(

 ޓ ރިޒަމްވެކްސިެނއް އުފެއްދިެގން އޭގެ ސަބަުބން ރ ގާއަށް  19-ކޮވިޑް މި އަހަރު ިނމުމުގެ ކުރިން  :42ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

އުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ ޤަކެްޓތަކުގައި މި ބަލީެގ ސަބަބުްނ ެއ  ސ ސް މާ  ްނމު ޙާލަތައް ައްނާނެނކަމަށް ުނފެްނާނތީއާިއ އަދިޢާ

މްދަީނއެްއ ތުްނ އާޢަ ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިާނޙާލަތަށް އަްނަނ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި މި އަަހރުގެ

ތުގެ ފިއުޗަރ ެރވެިނުއ ޢަދިވެިހރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިސާނ  ،ުނކުެރވޭކަމަށާއި ކަްނމިެހން އޮތްއިރު  ލިބޭެނކަމަށް އުއްމީދު

 ؛މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނ )މަީޓ( އިން  ފ ކާސްޓް މި ދަނިޑަވޅުގަިއ ހެދިދާެނކަމަށް ުނބެލެޭވ ކަމަށް
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 )މަޓާޓ (   މ ލްޑިވްސް އެސ ސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް

ގެްނ މ ްލޑިވްސް އެސ ސިއޭޝަްނ އޮްފ ފ ކާސްޓާ ގުޅި ޓ ރިޒަމްރ ގާގެ މިޙާލަތުގައި  19-ކޮވިްޑ :43ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

އިްނ ހ ދުމަށް އެދުުނ އެއްވެްސ މަޢުލ މާތެއް ެއ  ޓުައރ އޮޕަރޭޓަރްސ )މަޓާޓ (ޓްރެވަލް އެެޖްނޓްސް އެްންޑ 

  ؛އެސ ސިއޭޝަުންނ ކޮމިޓީއާ ޚިއްޞާކޮށްފައި ުނވާކަްނ

 ގެސްޓްހައުސް އެސ ސިއޭޝަން އޮފް މ ލްޑިވްސް  

އިްނަޑސްޓްރީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީަނރުކަމާއި   ޓ ރިޒަމްުގޅިގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ    ރ ގާއާ  19-ކޮވިްޑ  :44ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ެއ ސަރޭވ ރވޭއެއް ެއކުލަވާލާފައިވާކަމަށާއި، ޑީލްކުރުމަށް ގެސްޓްަހއުސް އެސ ސިއޭޝަްނ އޮފް މ ލްިޑވްްސއިްނ ސަ

 ެގސްޓްހައުސްގެ ޚިޔާލު  441ގެްސޓްހައުސްތަކުގެ ތެރެއިްނ  616ގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޖޭީނ ދިވެހިރާއްހަދާފައިވަ

އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުްސ ިހްނގަްނ ފަށާފައިވަީނ ލ ުނ  66ކަމަށާއި، އެތަްނަތުންނ މަޢުލ މާތު ދިްނގޮތުގަިއ  ހ ދައިގެްނ

 ؛ަކްނުކއްޔަށް ނަގައިެގްނ ހިްނާގ ތަްނތަްނ ތަކަކީއިްނސައްތަ ގެސްޓްަހއުސް 79 އަދިއެހީގައި ކަމަށާއި، 

ިއންސައްތަ އަށްުވރެްނ  20ިއްނސަްއތަ ގެސްޓްހައުސް ިހްނަގނީ  68 ުގޅިގެން  ރ ގާއާ 19-ކޮވިްޑ :45ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ފެބްރުއަީރ މަހުްނ  2020ޕެންސީއެއްގަިއ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެިއން ޗަިއނާ މާކެަޓށް ޚާއްޞަ ގެސްޓްހައުސްތަްއ އުދަށް އޮކި

ށިފަހުްނ ެވސްޓަރްނ މާކެޓަށް ޚާއްޞަ ޔ ރަޕުަގއި މި ރ ާގ ފެތުރެްނ ފެފެށިގެްނ ބަްނދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، 

 75ބ ަޑރ ބަްނދުކުރަްނދެްނ  ކަށް ދަށަށް ވެއްޓެްނ ފަށާފައިވާކަމަށާއި، ޔ ރަޕްއަގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުއްލި 

އުްސ އިްނސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ކަމަށާއި، އެއީވެސް ގެސްޓްހަ  5އިންސައްތަ އޮކިއުެޕންސީއެއްގައި ހިްނގާފައިަވނީ ެއްނމެ  

 ؛ްނރަށްރަށުގައިކަ  ހިްނގާ  ދާިއރާއެއްގައިފުޅާވިޔަފާރި އެްނމެ 

ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ިއންސައްތަ ެގސްޓްހައުސް  80ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހަށް ފ ކާސްޓް ކުރާަނމަ،  :46ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ވެސްޓަރްނ ބ ަޑރ ަބްނދުކުރުމުގެ  އެއީ އިްނސައްތަ އޮިކއުޕެންސީއެްއގައި ކަމަްށ ލަފާުކރެވޭކަމަށާއި،  20ހިްނގާީނ 

 2020އަދި ޗަިއާނ މާެކޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުެގ އެއްވެްސ ވިޔަފާރިއެްއ  ައްނަނ ބަދަލަކަށް ބެލޭވޭކަމަށާއި،ސަބަބުްނ 

 ްނލު ، ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ޮބުޑތަުންނ ގެއްއި، އެހެްނަކމުްނތް ކަމަށާފެބްރުއަރީްނ ފެށިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެނ

އިންސައްަތ ބުކިންގސް ުކރިއަށް އޮތް ދެ ކުއަރޓަރުގަިއވެްސ  60ވެގެްނދާެނކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި 

 ؛ްނލަފާކުރެވޭކަ  ކެްނސަލްކުާރެނކަމަށް
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ެގސްޓްހައުްސ  26ރ މް ަނއިޓް( އާިއ  50)އެީއ  ެގ ބުކިްނގ (49ގެސްޓްހައުްސ )% 218 :47ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ؛ްނމިހާަތަނށް ެކްނސަލްކޮށްފައިވާކަ ސްބުކިްނގ ރ މް ަނއިޓް( ާއ ދެމެދުގެ ިނސްބަތަަކށް 700(ެގ ބުކިްނގ )6%)

ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފައިާވ މި ދަނިޑވަޅުގަިއ  ޓ ރިަޒމްރ ގާއާ ުގޅިެގްނ  19-ކޮވިްޑ :48ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ރޭޝަްނ ުކރިއަށް އޮޕަ ލަތުގައި ޙާގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަްށ ގެްނދެވިދާެނތ  ސާފުުކރެވުނުއިރު، މި 

 ؛މި ސަރވޭގައި ބަޔާކޮށްފައިވާކަްނށް މައިްނ މަޢ ލ މާތުދޭކަ ެގސްޓްހައުސް( 377ިއންސައްތަ ) 85ުނގެްނދެޭވެނކަމަށް 

ގެސްޓްހައުސް ވެލާާނ ިއްނޓަޭނޝަނަލް އެއަރޕ ޓް ކްލަސްޓަރ ހިމެޭނ ސަރަޙައްދުގަިއ  67 :49ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ؛ކަްނށްފައިވާހިމެޭނކަން ފާަހގަކޮ

 53ގެސްޓުހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށްވާެނގޮތް ބެލިއިރު، މި ޙާލަތު ދެމިގެްނ ގޮސްފިަނމަ،  :50ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ދާއިމީގޮތެއްގައި  14ދާެނކަަމށާއި،  އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ވަގުތީގޮތުްނ ހުއްާޓލަްނޖެހި

 ؛ްނލަފާކޮށްފައިވާކަ ިއންސައްތަ ގެސްްޓހައުްސ ލ  ކ ސްޓެްއގައި ިހްނގިދާެނކަމަށް  33އި، އަދި ށާހުއްޓާލަްނޖެހިދާެނކަމަ

މައިގަނުޑ   އެތަްނަތުނގެއިންސައްތައިެގ ގެސްޓްހައުސްތަުކން ރެސްޮޕްންޑކޮށްފައިވާ ގޮުތްނ،    62-85  :51ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ލ ެނވެ. އަދި ވ ޓަރ  ފުްނގެ މުސާރަާއއި، ޔ ޓިލިޓީއާއި، ޓެްކސްއާއި، ކުއްޔާިއ އަިދ ބޭްނކް ޒަކަްނބޮުޑވުމަީކ މުވައް

ގެސްްޓހައުްސ އަކުްނ އެމީުހްނ ެގްނގުޭޅ  113ޭރޓްކުރާ ޝަްނ ފެސިލިީޓ އޮޕަރކަ ސްގއާިއ އެކްސްޕ ޓްސްއާއި ަޑއިިވްނ

 ؛ކަްނއާލާތްތަކާއި ވެސެލްތަކުެގ ކުލީެގ ކަްނޮބުޑވުްނ ހުރިަކން ފާހަގަޮކށްފައިވާ

ިއންސައްތަ ގެސްޓްަހއުސްއިްނ  80މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރައަށް ސަރުކާރުެގ އެހީ ބޭުންނވާކަމަށް  :52ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

އިްނސައްތަ  76މަޢުލ މާތުދޭކަމަށާއި، ދައުލަތަށް ދައްކަްނޖެޭހ ޓެކުސްއަްށ ސަރުކާރުެގ އެީހ ބޭުންނވާކަމަށް 

އިންސައްތަ ގެސްޓްަހއުސްއިްނ   71 ބޭުންނާވކަމަށް  ގެސްޓްހައުސްއިން މަޢުލ މާތުދޭކަމަށާއި، ޔ ޓިލިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ އެހީ

ިއންސައްތަ ެގސްޓްހައުސްިއްނ  54ސަރުާކރުގެ އެީހ ބޭުންނވާކަމަށް މަޢުލ މާތުދޭކަމަށާއި، ކުލި ކުޑަކުރުމަށް 

ެގސްޓްހައުސްިއްނ ިއންސައްތަ  53ރެސްޓް ުކަޑ ލ ަނށް ސަުރކާރުގެ ެއހީ ބޭުންނވާކަމަށް މަޢުލ މާތުދޭކަމަށާއި، އިްނޓް

އިންސައްތަ ގެސްޓްަހއުސްއިްނ   32މަޢުލ މާތުދޭކަމަށާއި،  ގްރޭސް ޕީރިއެޑް އިތުރުކުރުމަށް ސަރުާކރުެގ އެހީ ބޭުންނވާކަމަށް  

 ؛ްނދޭކަ މަޢުލ މާތު
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ަކވަރ  ްނބެްޑ ކެޕާސިޓީ ެގސްޓްހައުސްތަކު އިންސައްތަ 19ސެކްޓަރގެ  ޓ ރިޒަމްމުޅި ރާއްޖޭގެ  :53ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ލިބޭެނކަމަްށ  މަސްދުވަހަށް ރ ގާާއ ގުޅިެގްނ  19-ކޮވިްޑގެސްޓްަހއުސްތަކަށް ިހނގާ ޚަރަދުެގ ިނސްބަތުްނ، އިރު، ކުރާ

ގެސްޓްަހއުސްތަކުްނ މަހެއްގެ މައްޗަްށ   ހުުޅމާލެ ސަރަޙައްދުގެ-މާލެ ރ މް ހިމެނޭ    1395އަްނދާސާކުރާ ެގއްލުމަށް ބަލާއިރު،  

925,1001, USD$ ަރާއްޖޭެގ ހިމެޭނ  ރ މް 3222ގެ ެގއްލުްނ ާވެނކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަިދ ރުގެ އެމެރިކާ ޑޮލ

 ؛ްނކަގެ ގެއްލުްނ ާވެނ USD$ 2,899,800ގެސްުޓހައުސްތަކަށް މަހެއްެގ މައްޗަށް  އެކިކަްނކޮޅުތަކުގަިއވާ

-ލިބޭެނކަމަށް އަްނދާސާކުރާ ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު، މާލެ )ހައެއް( މަސްދުވަހަށް  6ކުރިއަށް އޮތް  :45ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުްނ  $USD 11,550,600ޅުމާލެ ސަރަޙައްދުގެ ެގސްޓްހައުސްތަކުްނ މަހެއްގެ މައްޗަށް ހު

ށް ވާެނކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ާރއްޖޭގެ އެކިަކްނޮކޅުތަކުގައިާވ ގެސްޓުހައުސްތަކަްށ މަހެއްެގ މައްޗަ

USD$ 17,398,800  ޮ؛ްނލަރުގެ ގެއްުލން ާވަނކައެމެރިކާ ޑ 

 USD$ 28,949,400ޖުމްލަ އެމެރިކާ ޮޑލަުރ އަދި  USD$ 4,824,900ޖުމްލަ  މަހަކު :55ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ވިޔަފާރިއަްށ ކުާރެނކަމަށް ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގެސްޓްހައުްސ  މަސް  6ލަރުެގ ގެއްުލން ުކރިއަށްއޮތް  އެމެރިކާ ޑޮ 

ލާފާކުރެވޭ ކަމުގައި ެގސްޓްހައުސް ެއސ ސިއޭޝަްނ އޮފް މ ްލޑިވްސްިއްނ ހަދާފައިވާ ަސރވޭއިްނ ދައްކާކަމުގައި ެއ 

 ؛ސ ސިއޭޝަްނިއން މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނއެ

 ނޭޝަނަލް ބ ޓިންގ އެސ ސިއޭޝަން އޮފް މ ލްޑިވްސް 

ޭނޝަަންލ ށް ލިބޭެނ ގެްއލުްނ ދެެނގަތުމަށްޓަކައި ިސާނޢަތަބ ްޑ ރ ގާގެ ސަބަބުްނ ިލވަ 19-ކޮވިްޑ :56ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ގައި ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެ ދިރާސާގަިއ   2020ޗް  ފަރާތުން މާރި  ބ ޓިްނގ އެސ ސިއޭޝަން އޮފް މ ްލިޑވްސްގެ

ފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ްނ އަްނދާޒާކޮށްލުތެރޭަގއި ލިޭބެނ ގެއް  ހުގެމަސްދުވަ 6ކުރިއަށް އޮތް 

ކެިބްނ ުނވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުްނ ކެިބްނ  5ލިވަބ ަޑކީ  30ލިވަބ ްޑ އޮތްއިރު، އޭގެ ތެެރއިްނ  125ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ން ުނވަަތ ކެބި   10ލިވަބ ެޑއްގައި    39އާ ދެމެދު ކެބިން ހުރިއިރު    9އާއި    6ލިވަބ ެޑއްގައި    56ހުރި ލިވަބ ޑް ކަމަށާއި،  

ކެިބްނ ުނވަަތ އެައށްވުރެ މަދުްނ ކެބިްނ ހުިރ ލިވަބ ުޑތަކުެގ ޚަރަދުތަކަށް  5 އެއަށްވުރެ ިގަނއިްނ ުހްނަނ ކަމަށާއި،

ކެިބްނ ހިެމޭނ ިލވަބ ުޑތަކަށް  9ުނވަތަ  6ރ )އެއްލައްަކ ރުފިޔާ( ަޚަރދުވާއިރު، -/100,000މަހަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 

ކެިބްނ ުނވަތަ  10ކަމަށާއި، އަދި )ދެލައްަކ ފަންސާސް ާހސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުވާ ރ-/250,000މަހަކަށް އެވަރެޖްކޮށް 

)ތިްނ ލައްކަ ރުފިޔާ(  ރ-/300,000އެއަށްވުރެްނ ިގަނއިްނ ކެިބްނ ުހްނަނ ލިވަބ ުޑތަކުގައި މަހަކަްށ އެވްރެޖްކޮށް 
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ެއ ށް ޚަރަދުތައް އިތުރުވުްނ އެކަށީގެްނވާ ކަމަށްޚަރަދުވާކަމަށާއި، އަދި ލިވަބ ުޑތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް ބިާނކޮ

  ؛އެސ ސިއޭޝަުންނ މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނ

ޚަރަދުވަީނ މުވައްޒަފުްނެގ މުސާރައަްށ ކަމަށާއި،   އިްނސައްތަ  49ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިްނ އެވްރެޖްކޮްށ    :57ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ތެލުގެ ޚަރަދަށް ޚަރަދުވާކަމަށާއި، އަދި  އިންސައްތަ 18ކެއުމާއި މެއިްނޓަެންނސަށް ޚަރަދުވާއިރު  އިންސައްތަ 24އަދި 

 ؛ވާކަްނޚަރަދު އިްނސައްތަ 5ޚަރަދު ދާއިރު، ކުއްޔަށް  ިއންސައްތަ 4ޔ ޓިލިޓީސްއަށް 

ލީވިލާތް، ފަަރންސޭސިިވލާތް، ސްޭޕްނ، ތުެގ އެްނމެ މުިހްނމު މާކެްޓތައް ކަމަށްވާ އިޓަޢަވަބ ޑް ސިާނލި  :54ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ވުމުގެ ސަބަބުްނާނިއ ސްރ ގާެގ ޙާލަތު ގ  19-ފަދަ ޤައުމުތައް ކޮވިްޑއިނގިރޭސިިވލާތް، ޖަރުމަްނވިލާތް އަދި ރަޝިޔާ

ބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެްއ މިހާރުވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި، މި ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުުރން ހުއްޓާަލން ޖެހުމުެގ ސަބަ

މަސްދުވަހަްށ ުނވަތަ ެއއަށްވުެރ ގިަނ ދުަވހަށް ދެމިގެްނާދެނކަމަށް ލަފާކުރެޭވ ކަމަްށ އެ  6ގެއްލުްނ ކުރިއަްށ އޮްތ 

  ؛ޖަމިއްޔާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަްނ

ބ ޑް ކުްނުފިނތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ޮކްނމެ ލިވަބ ްޑއަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިލވަ  6ކުރިއަށް އޮތް    :58ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

މިލިއަްނ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޚަރަދުކުރަްނޖެހޭކަމަްށ  1.8މިލިއަްނ ރުފިޔާއާއި  1.5ަޑކަށް އެްވރެޖްކޮށް ނ ގާތްގަ

 ؛ދެއްކަން ފާހަގަކުެރވޭކަމަށްދަޢަލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، މިއީ ގިަނ ކުްނުފިނތަކުގެ ރިޒާވްއާއ ުނބައްަދލު 

 )އެމް.އެމް.އޭ(   މ ލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތ ރިޓީ

 ސިާނޢަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް، ލަފާކޮށްފައިވާ ސަރުާކރުްނ އަހަރަށް ވަަނ 2020 :59ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

އިްނ އަިދ  8ަވަނ ައހަރާ ައޅާބަލާއިުރ % 2019 ޢަދަދުމިއަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުާރ ފަތުރުވެރިްނެގ 

ިއން އިުތރުވާެނކަމަށް ައްނދާޒާކޮށް ކުރިއަާރެނކަމަށް ލަފާކޮށްފައިީވ   10%  ޢަދަދުރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެިރން ހޭދަކުާރ ރޭތަކުެގ  

ށް ވަރަށް ބޮެޑތި ބަދަލުތަކެއް އަިއސް، ސިާނޢަތަސަބަބުްނ ުދިނޔޭގެ ދަތުރުފަތުރުުކރުމުގެ  ރ ާގގެ 19-ަނމަވެސް، ކޮވިޑް 

ލާުނކޮށް، ޢުލަތު އިޙާޤައުމުތަކުގައި ކުއްލި  ށްޓަކައި އެމަ ދުިނޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުްނ މިބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކުޑަކުރު

މ ްލިޑވްްސ މަިނޓަީރ އޮތ ރިޓީްނ  ރެވޭކަމަށްލާފާކު ްނދާެނކަމަށްދަށްވެގެ  ޢަދަދު މުްނ މިލޮކްަޑުއްނ ހާލަތަކަށް ޮގސްފައިވު

 ؛މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނ
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ކަމުްނ،ވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި  މުހިްނމު  ރައްކާތެރިވުމަށް  މިބަލިްނ  19-ކޮވިޑް   ރާއްޖެއިންވެސްދިވެހި  :60ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ޓްރެވެލް ބޭްނގެ ސަބަުބން ޗަިއާނއިްނ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުާރ ަފތުރުވެރިްނެގ މިްނވަުރ ވަރަށް ޮބަޑށް ދަށްވެ، ފެބްރުަވރީ 

 11ަވަނ ައހަރުެގ ފެބްރުވަީރ މަހާ ައޅާބަލާއިުރ % 2019 ޢަދަދުމަހުގެ ތެރޭގަިއ ރާއްެޖ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެިރްނެގ 

މީގެ އިތުރުްނ، ދުިނޔޭގަިއ މިބަލި ފެތުރޭ މިންވަރަްށ ބަލައި، އިތުރު ޤައުމުތަކުްނ ރާއްެޖ  ،ކަމަށާއިއިްނ ދަށްވެެގްނ ދިޔަ

ތިރީގައި އެވަީނ   ؛ކަމަށް ެއމް.އެމް.އޭއިން މަޢ ލ މާތު ދީފައިވާކަްނމަުޑޖައްސާލާފައިވާ މިހާރު  ތީ ގޮުތްނގުއެތެރެވުންވެސް ވަ

 ަނކަލެެވ: ާލޞާގެކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުައްނދާޒާ އިްނއެމް.އެމް.އޭގުޅޭގޮތުްނ  މިކަމާ

ރެވުނު  ވަނަ އަހަރަށް ކު   2020 ވަނަ އަހަރު   2019 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް 
 1އަންދާޒާ 

 1,859,350 1,702,888 ޢަދަދު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން 

 11,874,541 10,689,248 ޢަދަދު ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރި ރޭތަކުގެ 

 

ވަަނ އަހަުރެގ  2020 ޢަދަދު ފަތުރުވެރިްނގެ ޒިޔާރަތްކުރާ ރާއްޖޭ ސަބަބުްނ ބޭްނގެ ޓްރެވެލް މި :61ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ވަަނ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ،   2020މާރިުޗ    27އެއާއެކު،  ަހމަ  ށާއި،ކަމަދިޔަ  ދަށްވަމުން   ބޮަޑށް  ވަރަށް މަހުގެ ތެރޭގަިއ    ޗުމާރި

އެަރއިވަލް ވިސާ ވަގުތީ ގޮތުން ދިުނން މެދުކަނޑާލުމާއި ުގޅިގެން ފަތުރުެވރިކަން އިތުރަށް ީހނަރުވެެގްނ -ސަރުކާރުން ޮއްނ

ަވަނ  2019 ޢަދަދުމަހުގަިއ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިްނގެ  ޗުވަަނ އަަހރުގެ މާރި 2020މިގޮތުްނ  ކަމަށާއި،ދިޔަ

 ؛ލ މާތު ދީފައިވާކަްނކަމަށް މަޢުވާދަށްވެފައިއިންސައްަތ  63 އަހަރުގެ މިމުއްދަތާ އަޅާބަލާިއރު

 
 ވަނަ އަހަަރށް ސަުރާކރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް ުކރެވިފައިވާ އަންދާޒާއެވެ.  2020މިއީ    1
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މަހުގަިއ  ޗުމާރި 2020 ބަލައި އިވާ މަޢުލ މާތުތަކަށްދީފަ ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަުކްނ ،މިގޮތުްނ :62ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ެއވަީނއެެވ:ަނކަލުކޮށްފައި ނގޭނެ ޗާޓެްއ ތިރީގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިްނ ދަށްވެފައިވާ ިނސްބަތް އެ

 

 ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ައްނނަ  ތަްނފީޒުކުރަމުްނ ޤައުމުތަކުްނ އެެހިނެހްނ ދުިނޔޭގެ ބޭްނތަކާއި، މިޓްރެވެލް :63ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ  ެނތުމުްނ، ްނވެފައިޤީ ޔަ ދުވަސްވަރު މިްނވަރާއި  ުކރެވޭނެ  ކޮްނޓްރ ލް 19-ކ ވިޑް  އަދި  ސަބަބުްނާނއި 

 މިްނވަރަށް   ލަފާކޮށްފައިވާ  ުކރިއަރާެނކަމަށް   އަަހރު  ވަނަ   2020  ދު،އިޤްތިޞާ މުޅި  ސިާނޢަތާއި   ފަތުރުވެރިކަމުގެ   ރާއްޖޭގެ

 ކުާރނެ  އިޤްތިޞާދަށް ސިާނޢަތަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެެހްނކަމުްނ،އްކަމަށާއި، ކަމެ ެއކަށީގެްނވާ  ވަރަށް ކުރިޭނރުމަކީ

 މެދުކަނޑާލެވިފައި   ވިސާ  އެރައިވަލް   އޮްނ  ކުގައިރިއ ތަސިާނ  މި  ށް،ައްނދާޒާކޮ  ރިއ ތަކެއްސިނާ   ދެެނގަތުމަށްޓަކައި  އަސަރުތައް

  ؛ން މަޢ ލ މާތު ދީފައިވާކަްނއި ްށ އެ އޮތ ރިޓީކަމަހެދިފައިވާ ކެއްއެޒަމްޕްޝަްނތަ މައްޗަށް މުއްދަތުގެ އޮްނާނެނ

 ހަތަރު  ައްނދާޒާކުރެވިފައިވާއެމް.އެމް.އޭއަށް  އެވަނީ  ބަޔާްނކުރެވިފައި  ތާވަލުަގއި ވާއެތިރީގައި :64ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ރޭތަކުގެ  ހޭދަކުރާނެ  ފަތުރުވެިރްނ ރާއްޖޭގައި އަދި އިމިްނވަރާ  ޒިޔާރަތްކުރާނެ  ފަތުރުވެިރްނ ރާއްޖެއަށް ސިޭނރިއ ގައި 

 :ތަކެވެއެޒަމްޕްޝަްނ ަމއިގަނޑު  ރިއ ގެ ިސާނ ހަތަރު މި  ިމްނވަރާއި ލަފާކުރެވޭ މިހާރު  މިންވަރު

 

 

(96.59)

(43.45)

(50.94)

(78.13)

(54.12)

(41.05)

(27.52)

 (120.00)  (100.00)  (80.00)  (60.00)  (40.00)  (20.00)  -

ަޗިއނާ 

ިއްނިޑޔާ 

ޖ ަމނާ 

ިއަޓލާ 

ްނސްާ ްފރ 

ިއނިގޭރިސިވލ ތްާ

ަރިޝޔާ 

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގައި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށ2020ް

(އިން)% ދަށްވެފައިވާ މިންވަރު



 ކޮމިޓީ ރިޕ ޓު   : ގުޅޭ މަސައްކަތް   އާ   19-ކޮވިޑް 

 25 
 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 4ސިނޭރިއ    3ސިނޭރިއ    2ސިނޭރިއ    1ސިނޭރިއ    

ސިނޭރިއ ގެ މައިގަނޑު  
 ެއޒަމްޕްޝަން 

ވަނަ ައހަރުގެ    2020
  މަސް ނިމެންދެން   އެޕްރީލް 

ޮއން ެއރަިއވަލް ވިސާ،  
މެދުކަނޑާލާފައި  
 ޮއންނާނެކަމަށް 

ވަނަ ައހަރުގެ    2020
  މެއި މަސް ނިމެންދެން 
ޮއން ެއރަިއވަލް ވިސާ،  

މެދުކަނޑާލާފައި  
 ޮއންނާނެކަމަށް 

ވަނަ ައހަރުގެ    2020
  ޖ ން މަސް ނިމެންދެން 
ޮއން ެއރަިއވަލް ވިސާ،  

ކަނޑާލާފައި  މެދު
 ޮއންނާނެކަމަށް 

ވަނަ ައހަރުގެ    2020
ސެޕްޓެމްބަރު މަސް  

ޮއން   ނިމެންދެން 
ެއރަިއވަލް ވިސާ،  
މެދުކަނޑާލާފައި  
 ޮއންނާނެކަމަށް 

ވަނަ ައހަރުގެ    2020
ބަޖެޓަށް ފަތުރުވެރިން  

ރާްއޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ  
ވަނަ    2019، ޢަދަދު

ައހަރާ ައޅާބަލާިއރު  
 އިތުރުވާނެ މިންވަރު 

8% 8% 8% 8% 

ާއ ގުޅިގެން،  19-ކ ވިޑް
ވަނަ ައހަރުގެ    2020

ތެރޭގަިއ ފަތުރުވެރިން  
ރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ  

ވަނަ    2019، ޢަދަދު
ައހަރާ ައޅާބަލާިއރު  
އިތުރުވާނެ ކަމަށް  
 ލަފާކުރެވޭ މިންވަރު 

-43% -48% -50% -63% 

ވަނަ ައހަރުގެ    2020
ބަޖެޓަށް ފަތުރުވެރިން  
ރާްއޖޭގަިއ ހޭދަ ކުރާ  

  2019، ޢަދަދުރޭތަކުގެ 
ވަނަ ައހަރާ ައޅާބަލާިއރު  

 އިތުރުވާނެ މިންވަރު 

10% 10% 10% 10% 

ާއ ގުޅިގެން،  19-ކ ވިޑް
ވަނަ ައހަރުގެ    2020

ތެރޭގަިއ ފަތުރުވެރިން  
ރާްއޖޭގަިއ ހޭދަކުރާ  

  2019، ޢަދަދުރޭތަކުގެ 
ވަނަ ައހަރާ ައޅާބަލާިއރު  
އިތުރުވާނެ ކަމަށް  
 ލަފާކުރެވޭ މިންވަރު 

-30% -36% -39% -56% 

 

 ިބާނކޮށް މައްޗަށް ސިނޭރިއ ތަކުގެ  ބަޔާްނކުރެވިފައިވާ މަތީގައި  އާމްދަީނ: ސަރުކާރުގެ :56ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 މިގޮތުން . ކޮށްފައެވެ ައްނދާޒާތަކެއް އާމްދަީނގެ ލިބޭެނ ތެޭރގައި އަަހރުގެ ވަނަ  2020 ސަރުކާރަށް  ،ސަރުކާރުްނަވީނ

 ރުފިޔާގެ  ބިލިއަްނ 12.3 މަދުވެގެްނ އާމްދަީނ، ލިބޭ ތެޭރގައި  މިއަހަރުގެ ސަރުކާރަށް ގޮތުގައި ލަފާކުރާ ސަރުކާރުްނ

 ؛ވާކަްނކަމަށް އެމް.އެމް.އޭިއން މަޢުލ މާތު ދީފައިދަށްވެގެްނދާެނ މިްނވަރަކުން 
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 :(ޖީީޑޕީ)ޤައުމީ އުފެއްދުްނތެރިކަން  :66ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން  
 )ޖީޑީޕީ( 

ވަނަ އަހަރަށް ކުރެވޭ    2019
 2އަންދާޒާ 

ވަނަ އަހަރަށް ކުރެވޭ    2020
 3އަންދާޒާ 

 %9.6 %12.0 ސިނާޢަތްފަތުރުވެރިކަމުގެ  
 %9.3 %4.2 ސިނާޢަތް ކުރުމުގެ  ޢިމާރާތް

 %7.5 %5.9 ޖީޑީޕީ )ޖުމްލަ(
 

ަވަނ  2018 ައްނދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި،، ީޖީޑޕީ()ވަަނ އަހަުރ ޤައުމީ އުފެއްދުްނތެރިކަްނ  2019 :67ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ަވަނ އަހަރުެގ  2019ެގ ކުރިެއރުމެއް ހ ދިފައިވާކަމަާށއި، މީެގ މައިގަނުޑ ސަބަބަކީ  5.9% ،އަހަރާ ައޅާބަލާއިރު

ކުރިއެރުމުގައި،  ިސާނޢަތްވަރަްށ ބޮަޑށް ުކރިއަރާފައިާވތީ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ިސާނޢަތްތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ިއްނ  15% ަވަނ އަހަރު  2019 ވަަނ އަހަރާ އަޅާބަލާިއރު 2018 ޢަދަދުރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިްނގެ 

 ؛އިތުރުވިކަްނ

 ީހނަރުކަމެއް  ބޮުޑ ިސާނޢަތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ަސބަބުްނ ރ ގާގެ 19-ކޮިވްޑއެހެްނަނމަވެސް،  :68ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ރާއްޖޭގެ   އަދި   ުކރާެނކަމަށާއި،  އަސަރު  ޭނދެވޭ  މިކަމުގެ  އިޤްތިޞާދަށް  ުމޅި  ލަތުގައިޙާ  މި   ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި  އަްނާނެނކަމަށް

 ިނސްބަތަށާއި ފެތުރެމެްނދާ މިބަލިމަުޑކަން  ދުިނޔޭގައި  ބިާނެވގެްނާދީނ މިްނވަރު  މަުޑވާ  ދުވެލި ކުރިއަރަމުްނދާ އިޤްތިޞާދު

 އެކި  ުކޑަކުރުމަށްޓަކައި ހީނަރުކަްނ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ  ކުރިމަތިވެގެްނދާެނ ސަބަބުްނ މިބަލިމަުޑކަމުގެ

އެމް.އެމް.އޭއިްނ މަޢުލ މާތު މައްޗަްށ ކަމަށް  ިފޔަވަޅުތަކުގެ ަތްނފީޒުކުރާ އިދާރާތަުކްނ މާލީ ުދިނޔޭގެ  ސަރުކާރުތަކުްނާނއި

 ؛ކަްނދީފައިވާ

 މަތީގައި ދެެނގަތުމަށްޓަކައި އަސަރުތައް  ކުރާނެ  އިޤްތިާޞދަށް ުގޅިގެން  ރ ގާއާ  19-ކޮވިްޑ :69ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ައސަރުތައް   ކުާރެނ  ޖީީޑޕީއަށް  ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  އަްނދާޒާތަކެއް  އަލީގައި  ިސޭނރިއ ތަކުގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ބަޔާްނކުރެވުނު 

 ތަކަށްިސާނޢަތް  ުގޅިފައިވާ  ބޮަޑށް  ސިާނޢަތާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަކީއެޒަމްޕްޝަްނ  އިތުރު   ބޭުންނކުރެވިފައިވާ  ދެެނގަތުމަށްޓަކައި

 ؛ކަްނފައިވާކަމަށް ލާފާކުުރން ކަމަށް މަޢ ލ މާތު ދީ އަަސރުކުރާނެ  ޭނދެވޭ ގުޅިެގްނ ރ ގާއާ 19-ކޮވިްޑ

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލ މާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް މިހާރު ުކރެވޭ އަންދާޒާއެއްަކމަށް.   2019މިއީ    2
 ދާޒާއެއްކަމަށް. ވަނަ އަހަަރށް ސަުރާކރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް ުކރެވިފައިވާ އަން 2020މިއީ    3
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 އަަހރުގައި   ަވަނ  2020  ސިޭނރިއ ގައި،  ކޭސް  ބެސްޓް  އެްނމެ  ކުެރވެނީ   އަްނދާޒާ  މިސިނޭރިއ ތަކުްނ  :70ކޮމިޓީގެ ހ ދުން   

 ސިޭނރިއ ގައި،  ކޭސް   ވ ސްޓް  އެްނމެ  އަދި،.  ްނދަށްވާެނކަ  ިއްނ  7.7%  އަޅާބަާލއިރު  އަހަރާ   ވަނަ   2019  ޖީީޑޕީ،  ރާއްޖޭގެ

 ދަށްވާެނކަމަށްވެސް ިއްނ 17.7% އަޅާަބލާއިރު ައހަރާ ވަނަ  2019 ީޖީޑޕީ، ރާއްޖޭގެ އަހަރުގައި  ވަނަ  2020

 ؛ްނލަފާކުރެވޭކަ

 

 ާރއްޖޭގެ މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި، ހުށަެހޅި ސަރުކާރުން  ައހަރަށް  ަވަނ 2020 އިްނފްލޭޝަން: :71ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ގުޅިެގްނ،  އާރ ގާ   19-ކ ިވްޑ  އެހެްނަނމަވެސް،.  ގައެވެ  1.0%  އެވްރެޖްކޮށް  ލަފާކޮށްފައިވަީނ  ުހްނާނެނކަމަށް  އިްނފްލޭޝަްނ

 އިޤްތިޞާދަށް ރާއްޖޭގެ ުގޅިގެން ރ ގާއާ  19-ކ ިވްޑ މިގޮުތްނ، އްކަމާއި،އެކަށީގެްނވާކަމެ އައުމަކީ ބަދަލު މިއަްނދާޒާއަށް

 އިމްޕ ޓްކުރުމަށްޓަކައި ތަކެތި  މުދަލާއި މަުޑޖެހި، ފައިސާ ބޭރު  އެތެރެވަމުްނދާ އިޤްތިޞާދަށް ސަބަބުްނ، ޮލޅުމުގެ އަްނނަ 

 ތަކެތީގެ   އުފުލި،  އަގު   ޑޮލަރުގެ   މިޙާލަތުގައި،  އްކަމަށާއި،އެކަށީގެްނވާކަމެ  ދިމާވުމަކީ  ދަތިތަކެއް  ހ ދުމުގައި  ޑޮލަރު   ބޭުންނވާ

 ؛އްކަްނށީެގްނވާކަމެއެކަ މަތިވުމަކީ މިންވަރަށްުވރެ އަްނދާޒާކޮށްފައިވާ އަގުތައް

 ރިޒާވް  ަރސްމީ  ރާއްޖޭގެ  ިނޔަލަށް  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  ވަަނ  2020  ރިޒާވް:  ރަސްމީ  ދައުލަތުގެ  :72ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ؛ދައްވާެނކަމަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލ މާތު ލިބިފައިވާކަްނ އަޅާބަލާިއރު މަހާ މާރިޗު އަހަރުގެ  ވަނަ  2019
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ކުރެވޭ އަންދާޒާ( ަރުން އަހަރަށްއަހ)ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް 2020

ިވޑްާ ޒާ ުކެރިވަފިއވާ ުގިޅެގންާއާ 19ކ  ައްނދ  ޒާ ުކެރުވނުާަބެޖަޓށްާައަހުރގެާަވނ2020ާަ ައްނދ 
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ރާއްޖޭގެ  ުގޅިގެން  އާ ރ ގާ 19-ްޑކ ވި  ފަދައިްނ، ބަާޔންކުރެިވފައިވާ މަތީގައި ރޭޓް: އެކްސްޗޭްނޖް :73ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ބޭރު  އެތެރެވާ  އިޤްތިޞާދަށް ރާއްޖޭގެ  އަދި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު،އަްނާނނެ  ީހނަރުކަމެއް  ބޮޑު  ިސާނޢަތަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 ުގޅިގެްނ، އާރ ގާ 19-ކ ވިްޑ ކަމަށްވާއިރު، އާމްދަީނ ޮޑަލރު ލިބޭ ސިާނޢަތަށް ޓ ރިޒަމް އިްނަސއްތައަކީ ބޮުޑ ފައިސާގެ

 ރަސްމީ ރާއްޖޭގެ ހަމައެއާއިއެކު، ކަމަށާއި،ދަށްވެގެްނދާެނ ޮބަޑށް ވަރަށް މިންވަރު ފައިސާގެ ބޭރު އެތެރެވާ އިޤްތިޞާދަށް

 ފައިސާކަމަށްވާއިރު، ބޭރު  ލިބޭ  ގޮތުގައި  ފީގެ  ޓެކުހާއި  ހިްއސާކުރަނީ  ބައެއް  ބޮޑު  ެއްނމެ ފައިސާގެ  އިތުރުވާ  ރިޒާވްއަށް

 މިްނަވރުވެސް  އިތުރުވާ ފައިސާ ބޭރު ރިޒާވްއަށް ދަށްވެއްޖެަނމަ، ފީ ޓެކުހާއި ލިބޭ ސިާނޢަތުްނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 ޔ ޒަބަލް  އަދި ރިޒާވް ރަސްމީ މިްނވަރުގައި، އަްނދާޒާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް ައހަރުގެ ވަަނ 2020ކަމަށާއި، މަދުވެގެްނދާެނ

 މާކެޓުގައި  ރޭޓް އެކްސްޭޗްނޖް ުނވަތަ  އަގު  ޑޮލަރުގެ  ޙާލަތެއްގައި، މިފަދަ ވާެނކަމަށާއި،ދަތި ހިފެހެއްޓުން  ރިޒާވް

 މަޢުލ މާތުން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.އްކަްނ އެމް.އެމް.އޭއިްނ ދީފައިވާ ކަމެ އެކަށީގެްނވާ އުފުލުމަކީވެސް

   މ ލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތ ރިޓީ 

ގުޭޅ   ޓ ރިޒަމާަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މީރާއިްނ ބަލައިގަްނނަ    2020ުގޅިގެން    ރ ގާއާ  19-ކޮވިްޑ  :74ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ތަފާތު ސިނާރިއ ތަކަށް  ްނއިލުތައް އެ އޮތ ރިޓީޞީއާމްދާީނތަކަށް އަްނާނެނކަމަށް ައްނދާޒާކުރާ ބަދަލުތަކާއި ތަފް

ްނ އިއިޮކޮނމިކް ޮޕލިސީ ކ ިޑޭނޓިްނ ކޮމިޓީ-ކަކީ މެކްރ މި ިސާނިރއ ތަފައިވާކަމަށާއި،  އެސަމްޕްޝަްނސްތަކެއް އެުކލަވާލައްވާ

ްނސްިއްނ ފ ރުކޮށްދީފައިވާ ޖީ.ީޑ.ޕީ، ޓުއަިރސްޓް ފިޭނއި މިިނސްްޓރީ އޮްފ އާ، މ ްލޑިވްސް މަިނޓަީރ އޮތ ރިޓީއިިންނމަ

ބޭސްކޮށްެގން ހަދަފާއިާވ އެރައިވަލްސް، އަދި ެބޑް ަނއިޓްސްގެ ފ ކާސްޓަށް ބިާނކޮށް، މީާރއަށް ބަލައިގަްނނަ އާމްދަީނތައް 

ޭންންސއިްނވެްސ އަދި މި ސިނާރިއ ތަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފި؛ ްނ އެ އޮތ ރިީޓްނ ފާހަގަކޮށްފައިވާކަްނތަކެއްކައަްނދާޒާ

 ؛ިސނާރިއ ތައް ހިމަާނފައި ެއވަނީއެވެ މިޙިއްޞާކޮށްފައިވުމުްނ، ތިރީގައި 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ޭންނސް، ތައް ތައްޔާރުކުރަމުްނދަީނ ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިފ ކާސްޓް ޓ ރިޒަމްދައުލަތުގެ ރަސްމީ  :75ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

އޮތ ރިޓީ، މ ްލޑިވްސް ިއްނެލްންޑ ރެވެިނއު އޮތ ރިޓީ އަދި ޭނޝަަނލް ބިއުރ  އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްެގ މ ލްޑިވްސް މަިނޓަީރ  

ބައިވެރިވުްނ ހިމެޭނގޮތައް އެކުލަވާލަިއ ކުރިއަށްެގްނދާ މެކްރ ިއކޮޮނމިކް ޕޮލިީސ ކ ިޑޭނޝަްނ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިްނ، 

 ؛ ކަްންނ މަޢ ލ މާތު ދީފައިވާއިއޮފް ިފޭންނސް މ ލްޑިވްސް މަިނޓަީރ އޮތ ރިޓީްނ ކަމުގައި ިމިނސްޓްރީ
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ތުގެ ޢަގެްނ ޓ ިރސްޓް ެއރަިއވަލްސް، ެބްޑަނއިްޓސް އަިދ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ިސާނރ ގާާއ ުގޅި  19-ކޮވިްޑ  :76ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ތިރީގަިއ މިިނސްޓްީރ އޮފް ފިޭނންސްއިްނ މަޢުލ މާތު ދީފައިވާގޮތަށް ޝަްނތަްއ ޕްރިއަލް ޖީ.ީޑ.ޕީެގ ފ ކާސްޓްތަކާއި އެސަމް

 އެވަީނއެެވ:

 ޓ ރިސްޓް އެރައިވަްލސް އަދި ެބްޑަނއިޓްސް 

 ޭރގައި ތެ  އަހަރު  ދަތިކަމާއެކު  ދެެނަގްނަންނ  ދުވަސް  ހުޅުވާެލވޭެނ  އަލުްނ  ދަތުރުފަތުރު  ގޮތާއި  ފެތުރެމުްނދާ  ރ ގާ  19-ކޮވިްޑ

 ސިާނިރއ ތަކުގެއިވާކަމަށާއި، އެ އެކުލަާވލާފަ ިސާނރިއ އެއް 5 ދެެނގަތުމަށް މިްނވަރު ޒިޔާރަތްކުރާެނ ފަތުރުވެރިްނ

 .އެވަީނެއވެ ތިރީގައި  އެސަމްޕްޝަްނސް

 :1ސިނާރިއ   .1

 ލަފާކުރާނަމަ،   ކަމަށް  ދ ނުކުރާނެ  ވިސާ  އަރައިވަލް  އޮން  ނިޔަލަށް  ގެ 2020 އޭޕްރީލް •

 ުމއްދަތެއް.   ރިކަވަރީ  މަހުގެ  3ފަހުން    ފަށާ  ދ ކުރަން  އަލުން  ވިސާ  އޮންއަރައިވަލް •

 އިން ދަށްވާނެކަމަށް. އިންސައްތަ  97ރިކަވަރީ    ތަކުގެމާކެޓް  ލެވުނު  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް  ސަބަބުން  ފެތުރުމުގެ  ވައިރަސް •

 މެއް. ކުރިއެރު  އިންސައްތައިގެ  0ނިޔަލަށް    ޖުލައިގެ.  ދަށްވާނެ   އިންސައްތައިނ5ާްރިކަވަރީ    ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •

 . އިތުރުވަމުންދާނެ  މަހަށް   މަހުން  މިންވަރު  ޒިޔާރަތްކުރާ   ފަތުރުވެރިން މުއްދަތަށްފަހު  ރިކަވަރީ •

 

 :2ސިނާރިއ   .2

 ލަފާކުރާނަމަ،   ކަމަށް  ދ ނުކުރާނެ  ވިސާ  އަރައިވަލް  އޮން  ނިޔަލަށް  ގެ  މޭ  2020 •

 މަހުގެ ރިކަވަރީ ުމއްދަތެއް.   3ފަހުން    ފަށާ  ދ ކުރަން  އަލުން  ވިސާ  އޮންއަރައިވަލް •

 އިން ދަށްވާނެ ކަމަށް. އިންސައްތަ  97ރިކަވަރީ    ތަކުގެމާކެޓް  ލެވުނު  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް   ސަބަބުން  ފެތުރުމުގެ  ވައިރަސް •

 މެއް. ކުރިއެރު  އިންސައްތައިގެ  0ނިޔަލަށް    އ ގަސްޓުގެ .  ދަށްވާނެ   ންއިންސައްތައި  5ރިކަވަރީ    ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •

 އިތުރުވަމުންދާނެ.   މަހުންމަހަށް   މިންވަރު  ކުރާ  ޒިޔާރަތް   ފަތުރުވެރިން މުއްދަތަށްފަހު  ރިކަވަރީ •
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 :3ސިނާރިއ   .3

 ލަފާކުރާނަމަ،   ކަމަށް  ދ ނުކުރާނެ  ވިސާ  އަރައިވަލް  އޮން  ނިޔަލަށް  ޖ ންގެ  2020 •

 މަހުގެ ރިކަވަރީ ުމއްދަތެއް.   3ފަހުން    ފަށާ  ދ ކުރަން  އަލުން  ވިސާ  އޮންއަރައިވަލް •

 އިން ދަށްވާނެ ކަމަށް. އިންސައްތަ  97ރިކަވަރީ    ތަކުގެމާކެޓް  ލެވުނު  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް   ސަބަބުން  ފެތުރުމުގެ  ވައިރަސް •

 މެއް. ކުރިއެރު  އިންސައްތައިގެ  0ނިޔަލަށް    އ ގަސްޓުގެ .  ދަށްވާނެ   ންއިންސައްތައި  5ރިކަވަރީ    ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •

 އިތުރުވަމުންދާނެ.   މަހުންމަހަށް   މިންވަރު  ކުރާ  ޒިޔާރަތް   ފަތުރުވެރިން މުއްދަތަށްފަހު  ރިކަވަރީ •
 

 :4ސިނާރިއ   .4

 ލަފާކުރާނަމަ،    ކަމަށް  ދ ނުކުރާނެ  ވިސާ  އަރައިވަލް  އޮން  ނިޔަލަށް  ގެ  ސެޕްޓެމްބަރ  2020 •

 . ުމއްދަތެއް  ރިކަވަރީ  މަހުގެ  3  ފަހުން  ފަށާ  ދ ކުރަން  އަލުން  ވިސާ  އޮންއަރައިވަލް •

 . ކަމަށް  ދަށްވާނެ  އިންއިންސައްތަ  97  ރިކަވަރީ  ތަކުގެމާކެޓް  ލެވުނު  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް   ސަބަބުން  ފެތުރުމުގެ  ވައިރަސް •

 . ކުރިއެރުން  އިންސައްތައިގެ  0  ނިޔަލަށް  އ ގަސްޓުގެ .  ދަށްވާނެ   އިންއިންސައްތަ  5  ރިކަވަރީ  ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •

 . އިތުރުވަމުންދާނެ  މަހުންމަހަށް   މިންވަރު  ކުރާ  ޒިޔާރަތް   ފަތުރުވެރިން މުއްދަތަށްފަހު  ރިކަވަރީ •

 

 :5ސިނާރިއ   .5

 ލަފާކުރާނަމަ،   ދުނުކުރާނެކަމަށްއޮން އެރައިވަލް ވިސާ  )ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް(  މިއަހަރުގެ ބާކީއޮތް ތަނަށް   •

 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް މީރާއިން މަޢުލ މާތު ދެއެވެ.  2021އިޤްތިޞާދު ރިކަވަރ ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ   •

 ސިނާރިއ  
 ނުކުރާނަމަ(އިވަލް ވިސާ ދ  އެރަ -އޮން (

ޓ ރިސްޓް 
 އެރައިވަލްސް 

އެރައިވަލްސް 
އިތުރުވާ މިންވަރު 
 )އިންސައްތައިން(

 ބެޑްނައިޓްސް 
ބެޑްނައިޓްސް އިތުރުވާ 

މިންވަރު 
 އިން()އިންސައްތަ 

 10.4 11,874,541 8.0 1,859,350 ކުރި  ބަޖެޓް  2020
 29.9- 7,496,756 43.5- 962,398 ގެ ނިޔަލަށް އެޕްރީލް  –  1
 35.6- 6,886,788 48.1- 883,288 ނިޔަލަށްގެ  މެއި  –  2
 39.1- 6,506,288 50.3- 845,546 ގެ ނިޔަލަށް ޖ ން  –  3
 55.7- 4,738,723 63.3- 625,082 ގެ ނިޔަލަށް ސެޕްޓެމްބަރު  –  4
 74.1- 2,765,407 77.5- 382,678 ޑިސެމްބަރގެ ނިޔަލަށް  – 5
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 އިްނސައްތަ  25  އުފެއްދުްނތެރިކަމުގެ  އިޤްތިސާދީ  ާރއްޖޭގެ:  ސެކްޓަރގެ އުފެއްދުްނތެރިކަްނ  ޓ ރިޒަމް  :77ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

 ؛ކަްނ، ުނސީދާކޮށް މި ޙިއްޞާ އިތުރަށް ބޮުޑވާެނކަމަށް ބެލެވޭކުރާއިރުޞާއްޙި ސީދާ ތުްނޢަސިާނ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 ޕީ .ީޑ.ޖީ ރިައލް ުނވަތަ އުފެއްދުްނތެރިކަން  ސެކްޓަރގެ ޓ ރިޒަމް ތައްޔާރުކުެރވިފައިވާ ިސނާރިއ އަށް 5ހުށަހެޅިފައިވާ 

 :އެަވނީއެވެ ތިރީގައި ފ ކާސްޓްތައް

 ސިނާރިއ  
ކްޓަރ ރިއަލް ޖީ.ޑީޕީ ކުރިއަރާ ޓުރިޒަމް ސެ 

 މިންވަރު )އިންސައްތައިން(
ޓުރިޒަމް ސެކްޓަރ ރިއަލް އައުޓްޕުޓް 

 )މިލިއަން ރުފިޔާ(
 22,135 9.6 ބަޖެޓް
 13,929 30.6- ގެ ނިޔަލަށް އެޕްރީލް  –  1
 12,785 36.3- ގެ ނިޔަލަށްމެއި  –  2
 12,071 39.8- ގެ ނިޔަލަށް ޖ ން  –  3
 8,757 56.4- ގެ ނިޔަލަށް ސެޕްޓެމްބަރު  –  4
 5,056 74.8- ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް  – 5
 

ފ ކާސްާޓގުޭޅ އަްނދާޒާކުާރ  ޓ ރިޒަމް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާދައުލަތުގެ މާލީ އިދާރާތަުކްނ ކޮމިޓީއަށް  :78ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ލަތުގަިއ ޙާކުއްލި ނުރައްަކލުގެ މި    ޢާްނމު ޞިއްޙަތައް  ރ ގާގެ ޕެްނެޑމިކްގެ  19-ބަލާއިރު، ކޮވިްޑ  ކަށްލުތަޞީއާމްދަީނގެ ތަފް

ީކ ށް ައްނާނނެ ބަދަލަސިާނޢަތަ  ޓ ރިޒަމްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިޑފައިވާ ގޮތަށްބަލަިއ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ައއުން މެދުކެ

ޤަބ ލުކުރެވޭކަމަށާއި، ކޮމިޓީއަށް ެގ ފ ކާސްޓްކަމަށް  5އަިދ  4 އެސަމްޕްޝަްނ މި ސިނާރިއ ތަކުެގ ތެރެއިްނ ިސނާރިއ 

 ؛ަކްނފާހަގަކޮށްފައިވާ ެގ މެްނބަރުްނކޮމިޓީމި ެވސް ބަލައިަގެނވިދާެނކަމަށް  3އަދި ސިާނރިއ  

ފައްތަރަކަށް ގޮސްފައިވާ މި ވަގުތަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމާތީ ކަްނކަމަްށ   ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިހާ ާނޒުކު:  79ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ބަަލއި ޓެރަިރސްޓު ޙަމާލާތައް ުދިނޔޭެގ   މިފަދަ ޚުޠ ރަތްތެިރ ދަނިޑވަޅުތަކަށް  ތިބެްނޖެޭހ ވަގުތެއްކަމަށް ީވހިނދު،ފާރަވެރިވެ  

ހިގައިދާެނކަމަްށ އިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައިެވސް ޓެރަރިސްޓް ޙަމާލާތައް އިތުުރވެގެްނ ކަްނކޮޅުތަކުގަިއ އިތުރުވެެގންގޮސްފައިވާ

 ؛ކަްނައޅަްނޖެޭހ ފިޔަވަޅު ައޅަމުްނ ެގްނދަްނޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެްނބަުރން ފާހަގަކުރާ  ސަލާމަތީ ބާރުތަުކްނފާރަވެރިވެ 
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާ ޓެއް،  އެހެން އާމް ރިޒ   )ނ( 

ދިރާސާާއ ުގޅޭގޮތުްނ  އެެހްނ އާްމދަނީލިބޭ ތަަނކަްށ ބަދަލުކުރުމުގެ ،ޓެއްރިޒ މީގެއިތުރުްނ،  :80ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

ްނ މި އިްނ މަޢުލ މާތު ހ ދުމަށް ސިޓީ ފޮުނވިފައިވީ ަނމަވެސް، ކޮމިޓީއި ިޑވެލޮޕްމަްނޓް އިކޮޮނމިކްސް އޮފް މިިނސްޓްރީ

އެެހްނަނމަވެސް، މިކަމާގުޅޭ މައްސަލަ ިންނމުމާ ހަމައަށްވެސް ެއއްވެސް ޖަވާބެްއ އެ ިމިނސްޓްރީ ލިބިފައި ުނވެއެވެ. 

އަިދ  ކީމިވަގުތަ ވިާދޅުވެފައިވަނީ  ިޑެވލޮޕްމަްނޓް އިކޮޮނިމކްސް އޮފް  ރިމިނސްޓަމީިޑއާގައި ދެއްވަމުްނ، މަޢުލ މާތު 

މަޢުލ މާތު ދެއްވާފައިވާކަްނ ކޮމިޓީއަްށ  ުކރަްނ ވިސްާނ ވަގުތެއް ނ ްނކަމަށް ފައިޓްތައް ޑައިވަރސިރިޒ 

މިކަމުގައި ހެުދްނ މުހިްނމު  އެއް ސްަޓީޑ އި، އިތުރުަކމަށާކަމެއް ވިްސަންނޖެޭހ  އިތުރަށް  ،ފާހަގަކުރެވިފައިވުމުްނ، މިއީ

 ؛ކަްނކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ

ރާާސއެްއ ދިއެހެްނ އާމްދަީނ ލިބޭ ަތަނކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މިވަގުތު އެއްވެސް  ،ޓެއްރިޒ : 81ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

 ؛ހެދިފައި ުނވާކަމަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީިއން މަޢުލ މާތު ދެއްވާފައިވާކަްނ

ލުކުާރ ޞީޓް ތަމްރިޒ ކީ އަޖަމްޢިއްޔާ ޭނޝަނަލް ބ ޓިްނގ އެސ ސިއޭޝަްނ އޮފް މ ލްޑިވްސް: 82ކޮމިޓީގެ ހ ދުން 

އެހެްނ އާމްދަީނލިބޭ ތަަނކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދިފައި ުނވާކަމަްށ  ،ޓެއްރިޒ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނ ްނކަމުްނ 

 ؛ޭނޝަަންލ ބ ޓިްނގ ެއސ ސިއޭޝަްނ އޮފް މ ްލިޑވްސްގެ ފަރާުތްނ މަޢުލ މާތު ދީފައިވާކަްނ

މާތު ސާފުކުރެވުނު ެއއްވެސް މުއައްސަސާއަުކން މި މަޢުޟ ޢުގައި ދިރާސާއެއް ން މަޢުލ އިކޮމިޓީ  އަދި،  :83ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ޓްތަްއ ރިޒ ވެއެވެ. ަކްނމިހެްނ ހުރުމުްނ، ުނވާކަްނ ފާހަގަކުރެ ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކޮށްފައިކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލ މާތު 

ިއން މަޢުލ މާތު ިޑވެލޮޕްމަްނޓް  އިކޮޮނމިކްސް  އޮފް  މިިނސްޓްރީލުކުރާ މުއައްސަސާތަކުްނާނއި އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް  ޞީތަމް

ރުގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުުކރެވުުނ ަމސައްކަތުގެ ތެރެއިްނ މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުެގ އުލިބިފައިުނވާތީ، ކޮމިޓީގެ ދަ

 ؛ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި ެނތްކަްނއެއްބާރުލުމާއި އެކަމުގެ މަޢުލ މާތު 

 ުގޅިގެން   އ19ާ-ކޮވިޑް   ޟ ޢުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަުކން މަޢުލ މާތު ނުލިބުުނ ަނމަވެސް،އުމި މަ:  84ކޮމިޓީގެ ހ ދުން  

ރ ސާވާ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އަްނަނމުްނދާ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި، ށް ސިާނޢަތަފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ިމ ރުވުމަކީ ިމ ދަނިޑަވޅުގައި ޮކްނމެހެްނ މުހިްނމު ކަމެއްކަމުގައި ތައް ކުރިއެިސާނޢަތްމިންވަރު ކުަޑކުރުމަށް އިތުރު 

 އެވެ.ޤަބ ލުކުރެވެ އަށްމިޓީކޮ



 ކޮމިޓީ ރިޕ ޓު   : ގުޅޭ މަސައްކަތް   އާ   19-ކޮވިޑް 

 33 
 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 : ތައް ން ހުށަހެޅު ކޮމިޓީގެ   .6

ން ކަނަޑއަޅާފައިވާ ހުށަހެުޅްނތައް އިއްަދލުވުމުގައި، މި ކޮމިޓީބަަވނަ    13ކޮމިޓީގެ    ބޭއްވިަވނަ ދުވަހު    2020  އެޕްރީލް 30

 ތިރީގައި އެަވނީއެވެ:

ުނަރއްކަލުެގ ޙާލަތު  ކުއްލި  އްތަޞިއްޙަދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢާްނުމ ެޑމިކްއާ ުގޅިގެްނ ޕެން  19-ކޮވިްޑ .1

ޚިލާފަްށ   ގަވާއިދާ  ،މަގުމަތިވެފައިވާ ފާރަތްތަކާއި ،ެންތ ފަރާތްތަކާއި  ގޮދޮރު   ،މިދަނިޑވަޅުަގއި  ފައިވާކޮށްއިޢުލާްނ

ޖެހިފަިއ ހަމަައސާސީ ަކްނަކން  މުގެ ސަބަބުން  ދިރިއުެޅްނޖެހުގެްނުނވާ ކުދި ޖާގައިގަިއ  އުޅޭ ބިދޭސީްނާނއި، އެކަށީ

މުޖުތަމަޢުގެ  ާނއި،ން ފެތުރުަނުނދިުނމަށް އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮތުއެ ބަލި މުޖުތަމަޢުގައި  ެނތް ފަރާތްތައް،

 އެފަރާތްތައް މިދަނިޑވަުޅގައި  ،ކުަޑުކރުމުގެ ގޮތުްނ ން ހުށަެހޅުއެފަދަ ފަރާތްތައް ހަމަުނޖެހުމާއި ނުރައްަކލަށް 

 .ހ ދަިއ ދިުންނދައުލަތުެގ ކަމާގުޭޅ ފަރާތްތަކުން  އްވަްނާނނެ ަވގުތީ ހިޔާތަ

 

 މުވައްޒަފުްނާނއެކު   އެެހން   ،ޓީމްތައް  ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ  ކޮށްފައިވާޞަޙާއް   ުގޭޅ މަސައްކަތަށްއާ ރ ގާ  19-ކޮވިްޑ .2

ގެ ގޮތުްނ ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝްނ ރައްކާތެިރވުމުއެ ބަިލްނ  ،ދިރިއުޅޭއިރު

ސަލާމަތީ  އަދިިއ އެއްގޮތަށް ކަްނކަން ޭރވުމާއި ކާއުސ ލުތަޚާއްޞަ ިއން ަކނަޑައޅާފައިވާ )އެޗް.ޕީ.އޭ( އެޖެްނސީ

މާއި، އެފަަދ ކަށަވަރުކުރު  ހުރިތ   ވެފައިފުރިހަމަ  ލާތްތައްޢާާއއި    "އިކުއިޕްމަްނޓް  ްޕރޮޓެކްޓިވް"  ބޭުންނވާ  ބާރުތަކަށް

 .ލާތްތައް އެކަށީގެްނވާ ިމންވަރަށް ހ ުދްނޢާ

 

ކުއްިލ ުނަރއްކަލުެގ ޙާލަތު  އްޕެްނެޑމިކްއާ ުގޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢާްނުމ ޞިއްޙަތަ 19-ކޮވިްޑ .3

ބޭުންނާވ  ގައިދިުނމުތައް ފ ރުކޮށްޚިދުމަތްއެިކއެކި ަސލާމަތީ ބާރުތަކުްނ އިޢުލާްނކޮށްފައިވާ މިދަނިޑވަޅުަގއި، 

 ިނެހްނދައުލަތުގެ އެހެހ ދުމަށް  ުއޅަނދު ަކނުޑގެ އުޅަނދާއި އެްއގަމު އެކަށީގެްނވާވަރަށްއަދި ވަޞީލަތްތަކާއި، 

ެއ އަދި  މާއި ހ ދު ާނއި، ުކްނފުިނތަކުްނާނިއ އަދި ެއހެިނެހްނ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން މުއައްސަސާތަކުްނ

 .ފ ރުކޮށްދިުންނއެހީތެރިަކްނ  ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މިދަނިޑވަޅުގައި ފަރާތްތަކުން 
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ކުއްިލ ުނަރއްކަލުެގ ޙާލަތު  އްޕެްނެޑމިކްއާ ުގޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢާްނުމ ޞިއްޙަތަ 19-ކޮވިްޑ .4

 މައްަސލަތައް މީހުްނގެ ގެއްލިފައިވާ  މީުހްނާނއި، މަރާލާފައިވާ އިޢުލާްނކޮށްފައިވާ މިދަނިޑަވޅުގައިވެސް، 

އި، އަިދ ރީއާޕްރެޒިެޑްނޝަްލ ކޮމިޝަްނ ޮއްނ ޮކރަޕްޝަްނ އެްންޑ ެއސެޓް ރިކަވަ  ،އިކޮމިޝަާނ ތަޙްޤީޤުކުރާ

 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖްނސީ )އެޗް.ޕީ.އޭ(  ،އްމައްަސލަތަބޮެޑތި    ށްގެްނދާ ކުރިއަ  އިދާރާތަކުްނ ދައުލަތުގެ އެކިއެކި

ކުރިއަށް ެގްނދެވޭެނ  މެދުކެނުޑމެއްެނތި ގޮތުގެަމތިްނވާ އެއްގޮތްއުސ ލުތާކާ ޚާއްޞަ އިްނ ކަނަޑއަޅާފައިވާ 

  . އެގޮުތން:އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުްނ

 

ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު މިާހ ާނޒުކުފައްތަރަކަށް ޮގސްފައިވާ ިމ ޚުޠ ރައްތެިރ ވަގުތުގައި، އަިދ މި ދިވެހި)ހ( 

ޕްރެޒިެޑްނޝަްލ ތީ ކަްނކަމަށް ފާރަވެރިވެ ތިބެްނޖެޭހ ވަގުތެއްކަމަށް ވީހިނދު، ވަގުތަކީ ޤައުމުގެ ސަލާމަ

ދަޢުލަތުްނ ވައްކަްނކޮށްފައިވާ  ،ިއްނ ބަލަމުްނދާރީކޮމިޝަްނ އޮްނ ކޮރަޕްޝަްނ ެއްންޑ އެސެޓް ިރކަވަ

 ބަލައި،އަވަހަށް  (ސީފަދަ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް) މައްސަލަތަކާއި އަދި ޚިޔާާނތްތެރިވެފައިވާ ބޮެޑތި މައްސަލަތައް

  ؛ހ ދުްނއަވަހަށް  ދައުލަތަށް އެފައިސާ

 

ކޮމިޝަުންނ ބަލަމުްނެގްނާދ  ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްަސލަތައް މީހުްނގެ ގެއްލިފައިވާ މީުހްނާނއި، މަާރލާފައިވާ)ށ( 

 މަޢުލ މާތުގެ އަލީގައި ސަރުކާުރން ގައާއި، އަދިވެސް ސަުރކާރަށް އެެހނިހެްނ ގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާ  މައްސަލަތަކު

 .ެއޅުްނުނކޮށް ލަސް ައޅަްނޖެޭހ ފިޔަަވޅުތައް  (ޚާއްޞަކޮށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުްނވަކިްނ )

 

ކުއްިލ ުނަރއްކަލުެގ ޙާލަތު  އްޢާްނުމ ޞިއްޙަތަޕެްނެޑމިކްއާ ުގޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  19-ކޮވިްޑ .5

ލަތްތަކަށް ބާރު ބޮުޑވެފައިމިވާ ދަނިޑަވޅުގައި، ޞީ އީ ބާރުތަކުގެ ވައަދި ދިފާއިޢުލާްނކޮށްފައިވާ މިދަނިޑަވޅުގައި،  

ހަމަޖެހުްނ ަނގާަލްނ ފުރުޞަުތ  ރާވައިގެްނ، އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ޖަލުތަކުގައި  ކަސްޓަީޑގައާއި ޕޮލިސް

 ޚާއްޞަ  އެަތްނތަން މިދަނިޑވަޅުަގއި    ޮބަޑށް  ކުރިއަށްުވެރްނ  ،ޤާއިމުކުރުމާއި  ފިޔަވަޅުތަކެއް   ފަދަ ަހރުދަނާ ުނދެވޭެނ

  .ދިއުްނެގްނ ބަަލހައްޓަމުްނ ގެ ތެރެއިްނއިްނތިޒާމްތަކެއް
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު،އި ޤަދަރަކަރާމާތާ  އިްނސާީނ  ފ ރުކޮށްދިުނމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  އެކިއެކިާާބާރުތަކުްނ  ސަލާމަތީ .6

 ދެވޭކަްނ ކަށަަވރުކުރުްނ. ޚިދުމަތްާާއިްނ އެަގނުޑެގ ތެރެމިްނ ޕްރޮފެޝަނަލް

 

އަދި ދިފާީއ  ،އިގަވަގުތު ދީފައިވާ ބޮަޑށް ވަރަށް  ފ ކަސް އިދާރާއެްއގެ ުހރިހާ އަށްެޕްނެޑމިކް 19-ކޮވިްޑ .7

 ތައްޙަމަލާ  ދީފާނެ   ފަރާތްތަކުްނ  ފަތުރާ  ފިކުރު  ހަރުކަށި ބާރުތަކަށްވެސް ުނަހނު ބާރުޮބުޑވެފައިވާ ވަގުތުގައި، ދީނީ  

 އެަކްނކަމަށް އި ފާރަލަ މީުހްނަނށް  ސަްސޕެކްޓެްޑ އައިެޑްނޓިފައިވެފައިވާ ކުރީއްުސރެ ދެެނަގެނ، ދުރާލާ

 ގެ މ ލްިޑވްްސ ޭނަޝަންލ ިޑފެްނސް ފ ސް ސްާއއިސަރިވސަ ޕޮލިސް  މ ލްިޑްވސްރެސްޕޮްންޑުކރާެނ ގޮތްތަކަށް 

 ިޑަވޅުގައި ނ މިދަ ގުޅިެގން  ޓީމުތައް  އޮެޕރޭޝަްނ ސްޕެޝަލް  ިއްނޓެލިޖެންސްއާއި  ޓެރަރިޒަމްގެ ކައުްނޓަރ

 ެއކްޓިވްކޮށް ިހްނގުމާއި، ޕެޓްރ ލްތަކެއް މެިރޓައިމް ހިްނގުމާއި، ްނތަކެއް އޮޕަރޭޝަ ޓާގެޓެްޑ މަސައްކަތްކުރުމާއި،

 ގެްނދިއުްނ.  ޅަމުްނއަ  ވަގުތައް ވަގުތުން  ފިޔަަވޅުތައް  އަަޅްނޖެހޭާާހ ދައި ފަރާތްތައް ހަރުކަށި ޙަރަކާތްތެރިވާ

 

ގެ ރ ގާ   19-ކޮވިޑް ،  ށްވާއިރުސިާނޢަތަ  ބޮަޑްށ ބަރ ސާވާދު އެްނމެ  ޞާކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސިާނޢަތަ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ .8

ސްޓެއް ސަުރކާރުެގ ކާފ   ށް ވާެނގޮތުގެސިާނޢަތައެ  އެކު  ބަދަލުތަކާ  މުްނދާައްނަނށް  ސިާނޢަތައެ  މި ދަނިޑވަޅުގަިއ  

ތުގެ ފ ކާސްޓްތަކެއް ޢަސިާނ ޓ ރިޒަމް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުްނ ހެދިފައި ުނވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަުކރެވޭތީ،

  އަވަހަށް ހަދައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮުނވުްނ. ސަރުކާރުން 

 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަްނަނމުްނދާ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި،  ށް  ިސާނޢަތަފަތުރުވެރިކަމުގެ  ެޕްނެޑމިކްއާ ުގޅިގެން    19-ކޮވިްޑ .9

ތައް ކުރިއެރުވުމަކީ ިމ ިސާނޢަތްއިޤްތިޞާދު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބާރ ސާވާ މިްނވަުރ ކުޑަކުރުަމށް އިތުރު 

 ބ ލުކުރެވޭހިނދު، ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައްދަނިޑވަުޅގައި ޮކްނމެހެްނ މުހިްނމު ކަމެއްކަމުގަިއ ކޮމިޓީއަށް ޤަ

ކުަރްނޖެހޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ    ތަްއ ކުރިއަރުަވން ސިާނޢަތްދަީނ ލިބޭ  ނ ން ެއހެްނ އާމް  ޓ ރިޒަމްކަނަޑައޅާއިުރ  

 ؛ުކރުްނއަވަހަށް ކަްނކަްނ 
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 ކުގެ އަމާޒު ހުށަހެޅުންތަ  .7

މި ޚުޠ ރަތްތެިރ  ެގްނދާައޅަމުްނަހރުދަާނ ފިޔަވަޅުތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޕްނެޑމިކްއާ ުގޅިގެްނ ގެ ރ ގާ 19-ކޮވިްޑ

ްނ ަކނަޑައޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ސަރުކާރު މި ރ ާގއާ ުގޅިގެްނ  ކޮމިޓީގެ މި ހުށަހެުޅްނތަކުގެ އަމާޒަކީ ،ވަގުތުގައި

ެއއް ޒިްނމާއަީކ ރައްޔިުތްނގެ މަޖިލީހުެގ އެްނމެ އިސް  ކުރަމުްނދަީނ ަރނގަޅަށްތ  ކަށަަވރުކުރުމާއި،ޒުތަްނފީ

 ، ެއ ޕްރޮގްރާމްތަކަީކ ދެފުއް ެފްނަނ ޮގތަށް ހިްނާގ ޕްޮރގްރާމްތަކެއްކަްނ ކަށަވަުރ ކުރުމާއި،ފާރަވެރިވުްނ ކަމަށްވީހިނދު

މިދަނިޑވަޅުގައި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮެޑތި ގޮްނޖެުހްނތަކަށް ޙައްލު ހ ދައިދިުނމުގެ ގޮތުްނ ައޅަްނޖެހޭކަމަްށ 

ެހޅުްނތަްއ ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށާއި، ރައްޔިތުްނެގ އިތުބާރާިއ ކޮމިޓީއަށް ފެްނަނ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ޚިޔާލުތަކާއި، ހުށަ

 ޔަޤީްނކަން އިތުުރވެގެްނދިއުމަކީ މި ހުށަހެުޅްނތަކުގެ ިނވާފަތްގަނުޑގައިވާ މައިަގނުޑ އަސާސެެވ.
 

އެފަދަ ނުރައްކާތަްއ ދެެނަގެނ  ކަލެއް އޮތްތ ނުރައްއެއްވެސް  ށްމަތަސަލާ އުމީމި ދަނިޑަވޅުގައި ޤަމީގެއިތުރުްނ، 

 ާނއި ފުލުހުން  ތެރެިއން ތަކުެގ ަސލާމަތީ ބާރުިމ ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ، އިބާރުެއޅުމާ ށްކުޑަކުރުމަ

މިވަގުތުގަިއ އަދި  މައްޗަށާއި، ށް ބާރުއެޅުމުގެއްލުުކރުމަޙަ އްދަތިތަ ށް ދިމަވާ ދަތިތައް ދެެނަގެނ އެސިފައިްނަނ

ތިބުމުގެ ޒިްނމާއާއި ަމސްއ ލިއްޔަތު ސާލާމަތީ ބާރުތަުކން މެދުކެނުޑމެްއެނތި ތީ ކަްނކަމަށް ފާރަވެރިެވ  ސަލާމަޤައުމުގެ  

ރައްކާތެރިކަްނ ސަލާމާތީ ބާރުތަކުގެ އަދާކުރަމުްނދިއުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، މަސްއ ލުވެރިކަމާއި ޚިދުމަތްތެރިކަމާއެކު 

ފ ރުކޮށްދިުނމަށް ބާރުއެޅުމާއި،  ލަތްތައްބޭުންނވާ ވަޞީސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ، ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ވަރުށަކަ

އަށްގެްނދެޭވެނ ކުރި  ނުހުއްޓިކުރިމަތިވާެނ ބޮެޑތި ެގއްލުްނތަކާިއ ޮގްނޖެހުްނތައް ުކޑަކުރުމާއި، ޚިދުމަތްތައް  ސަރުކާރަށް  

  އި،ގެ މައްޗަށާކުރުމުމަގުފަހި
 

 ށް ބާރުއެޅުމާއި، ލިބޭެނގޮތްތައް ހ ދުމަ ތައް ދައުލަތުގެ އަމްދަީނއާއި ދައުލަތަށް ލިބެްނއޮތް ފައިސާ
 

 ދެފުއް ެފްނނަ ިރވެ ފާރަވެ އިސިޔާސަތުތައް ބަލަ  ަސރުކާރުގެ  ޓެްއ ހެދިެގްނސްފ ކާށް ސިާނޢަތަފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 އި، ޅުމާސިޔާސަތުތަކެއް ހެދުމަށް ބާރުއެ
 

ތައް ިސާނޢަތްނ ްނ އެހެިނހެްނ  ޓ ރިޒަމްށް އިޤްތިޞާދު ބަރ ސާވުްނ ުކޑަކުރުމަށް ބާުރއެޅުމާއި، ސިާނޢަތަ ޓ ރިޒަމް

ތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޮގްނޖެހުްނތަކަށް ޙަްއުލ ިސާނޢަތްއިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އިޤްތިޞާދީ އެެހނިހެްނ 

 އެވެ.މިޓީގެ ހުށަހެުޅން އަމާޒް ކުރެވެކޮ ހ ދައިދިުނމަށް ބާރުއެޅުމުގެ މައްޗަށް
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  ނިންމުން   .8

 13އޮްތ ރައްޔިުތްނގެ މަޖިލީހުެގ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ މި އަަހރުެގ  ަވަނ ދުވަހު  2020 އެޕްރީލް  30

މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުްނ ކޮމިޓީއަްށ މި  ،ވ ޓުގަިއ ބައިވެރިވި ެމްނބަރުްނެގ އިއްތިފާޤުްނ ށް ހާޒިރުވެވަަނ ބައްދަލުވުމަ

 ހުށަެހޅުްނތައް   ކަނަޑެއޅިން  އިމި ކޮމިޓީ  ،ރިޢާޔަތްކޮށްަކށް  ލިބިފައިވާ މަޢުލ މާތުތަކާއި، ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނތައްތަ

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނގެ  ރިޕ ޓު  މި އެދި، ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށްރައްޔިުތްނެގ މަޖިލީހުްނ  ހުށަެހޅުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރަށް

 އެވެ.ިންނމި ހުށަހެޅުމަށް

 

)ސިއްރު މަޢ ލ މާތު ފިޔަވައި( އެހެިނެހްނ ހ ދާފައިވާ  އަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ އެކި މުއަްއސަސާތަކުްނ މި ކޮމިޓީ

 " ެގ ގޮތުގައި އެވަީނެއވެ. 1-މި ރިޕ ޓުގެ "ޖަދުވަލު، މަޢުލ މާތުތައް

 

ިނޞްބަތް  ހާޒިރުވިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މެްނބަރުްނ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަށްދިރާސާކުރު މި މައްސަލައަދި 

 އެވަީނެއވެ.ހިމަާނަފއި " ގެ ގޮތުގަިއ 2-ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު "ޖަދުވަލު އެނގޭނެ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2020 މެއި 04

 

 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
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1-ޖަދުވަލު   1-ގްރިޑް  

  ސިނާޢަތަށް   ޓ ރިޒަމް   ބެލުމަށާއި  އޮތްތ   ނުރައްކަލެއް   އިތުރު ސަލާމަތަށް   ޤައުމީ  ގުޅިގެން   އާ  19- ކޮވިޑް

ތުން ސަލާމާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި  ގުޅޭގޮ   ދެނެގަތުމާ  އަސަރު  ކޮށްފާނެ 

 ގުޅިގެން ހ ދުނު މަޢުލ މާތާ ގުޅޭ 

 

 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތ  ބެލުން   ކުރެވުނު މަސައްކަތް:
 

 ޖަވާބު ލިބުނު   މުއައްސަސާ  މަޢުލ މާތު   އެދުނު  #

ގެ    19ކޮވިޑް   
ކުރިއަށް  ސްތައް  އޮޕަރޭޝަން
 އެއްވެސް ދަތިކަމެއް  ގެންދިއުމަށް

 ދިމާވޭތ 

  މ ލްޑިވްސް
  ޕޮލިސް

 4ސަރވިސް 
  

މާލޭގައި، ވަންނާނެ ގޮދޮރު ނެތި ގިނަ ބަޔަކު އުޅޭއިރު،   .1

މަގުމަތީގައި އުޅުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި އެފަރާތްތައް ވަންނާނެ  

ނުވަތަ ވައްދާނެ ތަނެއް ނެތުން. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން  

ނީ ސަލާމް ޖަހައިގެން ކަމަށްވާއިރު މާލޭގައި ގެދޮރު ހުިރ އުޅެ

ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަގުމަތީގައި ސަލާމް ޖެހުމުގައި އުޅޭކަމަށް  

ބެލެވޭ. މީގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންވެސް  

 އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ. 

ޅޭއިރު ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ބިދޭސީން އު .2

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އުޅެނީ އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ކުދިޖާގަ  

އާއި ކޮޓަރިތަކުގައި. މިތަންތަނުގައި ނަމާދުކޮށްލާނެ ޖާގަވެސް  

ނެތުމުން މަގުމަތީގައި އުޅުން މަނާގަޑިތަކުގައި ބައެއް މީހުން  

 މިސްކިތައް ދާން ބޭނުންވުން.  

އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓާއި  އެންމެ  .3

އަށް   19-ކޮވިޑްބޭނުންވާ ބައެއް އާލާތްތައް ނެތުން. 

ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ޓީމްތައް އެހެން މުވައްޒަފުންނާއިއެކު އެއް  

 
ޭއޕްރިލް   A(a)/57/2020/36-171  (09މ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު މަްއސަލަ ދިރާސާކުރުމުގަިއ ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ  4

ާ( ސިޓީ. 2020
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް   އަދި .ބެރެކްސްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފައި ވުން

 ނދުނެތުން.  އެއްގަމު އުޅަނދާއި ކަނޑުގެ އުޅަ

ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި    2020އަދި

އެހެނިހެން   ،މަރާމާތަށާއިބޭނުންކުރާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ 

ޚަރަދުތަކަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ބަޖެޓު މިާހތަނަށް އައިއިރު 

 .ހުސްވެފައިވުން 

މަގުމަތީގައި  މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ  .4

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަލި މަޑުވުމާއި، އަދި ބައެއް  

މަގުތަކުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އަލިކަން ނެތުމުން މަގުމަތި 

ބެލެހެއްޓުމުގައި ދަތިވުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތީ  

 ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެވެސް އަނދިރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. 

ލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުން  މޯލްޑިވްސް ޕޮ  .5

އަރުވައިގެން ގެންނަ ވެހިކަލާއި، އެފަދަ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް  

ހެދިފައިވާ ތަންތަން ސާފުކުރުމާއި، ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް 

 އެންމެ އެކަށޭނެ ވަޞީލަތްތަކާއި ތަކެތި ލިބިފައި ނެތުން.  

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް    
 5ޑިފެންސް 

  އެއްވެސް  ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އޮޕަރޭޝަންސްތައް ގެ 19 ކޮވިޑް

 ދިމަވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.    ދަތިކަމެއް

އާއި ގުޅިގެން މި މުއައްސަސާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ   19ކޮވިޑް 

ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާފައިވާ  

ޓާސްކްފޯސް މެދުވެރިކޮށް އަދި އެމަރޖެންސީ އޮޕެރޭޝަން   19ކޮވިޑް 

ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް ހަމޖެހިފައިވާކަން  

 ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ފާ

  މޯލްޑިވްސް  ،އޮތޯރިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓާރ ނޭޝަނަލް ،މިގޮތުން

  ، އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް އަދި ފޯސް ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް

  ސެކިއުރިޓީ   އޭވިއޭޝަން އަދި ސާރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 
ާ( ސޓީ.  2020އޭޕްރިލް   07) AD-28-1/57/2020/17މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ  5
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

  އާލާތްތަކާއި  ލޮޖިސްޓިކަލް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ނުންވާބޭ  ކޮމާންޑަށް

 އަދި ދާކަމާއިފޯރުކޮށްދެމުން ނީދަ ވަގުތަށް ވަގުތުން ތްތައްވަޞީލަ

  ޚާއްޞަކޮށް   ވަކިން)  ސާމާނު  މަދުވެދާނެފަދަ  ތަނުގައިވެސް  އޮތް   ކުރިއަށް

  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ( އިކްއިޕްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޓިވް ޕާރސަނަލް

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދާކަން  ކުރެވެމުން  މިހާރުވެސް

  ކުއްލި  ރ ގާގެ  19-ކޮވިޑް 
  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ
  ފުލުހުން  ކުރިން  މެދުވެރިވުމުގެ
  މައްސަލަތައް  ބަލަމުންދިޔަ

 މިހާރު  މަސައްކަތް  ބެލުމުގެ
 .ކުރިއަށްދާގޮތް

 
)މިއީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންގެ  

މުއައްސާއަށް ޚާޢްޞަ  
 ސުވާލެކެވެ.( 

  މ ލްޑިވްސް
  ޕޮލިސް

 ސަރވިސް 

މާރިޗް   12ޢާންމު ޞިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް  .1

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ގައި އިއުލާނުކުރެވުނު ފަހުންވެސް  2020

ސަރވިސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤްތަކުގެ މަސައްކަތް  

 ބައެއް ބަދަލުތަކާއިއެކު ކުރެވެމުންދެއެވެ.  

ވަކި ޚާއްސަ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް  .2

ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުން  

އްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  މިވަގުތު އެމަ

 ސާފުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  

އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން   19-ކޮވިޑް .3

މީހުން އާންމުކޮށް ބޭރުތެރޭގައި އުޅުން މަދުކުރުމަށާއި އިޖުތިމާޢި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި   ގައިދުރުކަން މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި

ތަޙްޤީޤަށް މީހުން ހާިޒރުކުރުމާއި އަިދ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި  

އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެވި ކަމާގުޅޭ  

އަސާސީ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ފާސްކޮށް  

 މުކުރެވިފައިވެއެވެ. އާން

އަށް ގެނެވިފައިވާ މައިގަނޑު  މި ގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ ަމރުހަލާ .4

 ބަދަލުތަކަކީ:  

ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯމެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި •

ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  

ހަމަޖައްސައި އަދި މި ފަދައިން ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  

ޔާންކަމުގައި ބެލޭނެ  ފަރާތުން ތަޙްޤީޤް މަރުހަލާގައި ދޭ ބަ

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 
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ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙްޤީުޤ މަރުހަލާގައި މީހުން  •

ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެހެން  

ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ޚާއްސަ ހާލަތުގައި ނޫނީ ވޮލިއުމް  

މައްސަލަތަކުގައި މީހުން  ކްރައިމްސްގެ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ 

 ހައްޔަރު ނުކުރަން ބާރުއެޅުން. 

ތަޙްޤީޤް މަރުހަލާގައި ބަންދުކޮށްފައިވާމީހުންގެ ބަންދާއި މެދު  •

ގޮތެއް ނިންމުމާއި އަދި ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބޭއްވޭ 

މަޖްލިސްތައް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖައްސުން. 

ކަސްޓަޑީގައި މީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޚާއްސަ އުސޫލެއް  ޕޮލިސް   •

 އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފެށުން. 

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތުގައި އާއިލީ އަދި ގެވެށި   •

އަނިޔާއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބަށް އަންނަ ބަދަލު  

ން އާންމުކޮށް  ދިރާސާކޮށް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިގެ 

ރިޕޯޓްކުރާ ފަާރތްތަކާއި ގެތަކުގެހާލަތު މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖެއްސުން.  

ބައެއް މިނިވަން ކޮމިޝަންތަކާއެކު ޖޮއިންޓް   ،މީގެއިތުރުން .5

އިންވެސްޓިގޭޝަންގޮތުގައި ކުރެވެމުން އައި ތަޙްޤީޤްތަކާއި  

  ތައް ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރަމުން އައި ބައެއް މަސައްކަތް

މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ކުއްލި  

ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އާންމު 

އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރަމުން ނުދާތީ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި  

ގުޅިގެން ކުރެވެމުން އައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް މިވަގުތަށް ވަނީ 

މި ފަަދ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤްގެ  މަޑުޖެހިފައެވެ. އަދި 

ބައެއް މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމުގައި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން  

ތަޙްޤީޤަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ފަރާްތތައް މިހާލަތުގައި 

ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކަށް ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވުމާއި އަދި މި  
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 ވަކީލުން އިޖުތިމާޢި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ

ގައިދުރުކުރުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް މީހުން 

އައިސް އުޅޭ ތަންތަނަށް މިވަގުތު ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވުންފަދަ  

ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ  

ންގުމަށް  ތަޙްޤީޤްތައް މީގެ ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ ސްޕީޑުގައި ހި 

 ގޮންޖެހުންތައް މެދުވެރިވެފައިވެއެވެ.  

އަދި ސިއްހީ ކުއްލި ކުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން   .6

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުން ކުރަމުންއައި ބައެއް ތަޙްޤީޤްތަކާއި  

ގުޅިގެން މިސަރވިސްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރަމުންއައި  

ކަތް މިވަގުތު ނުހިނގަނީ މިވަގުތު  ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ މަސައް

އެކޮމިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ނުދާތީކަން  

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މިސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤްކުރަމުންދާ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި   .7

ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް  

ހިރާއްޖޭއަށް ހިނގަމުންދެއެވެ. މިގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ދިވެ

ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއެކޭވެސް  

އެއްގޮތަށް މިހާރުވެސް ހިންގަމުން ދިޔަނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް  

- ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް

އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވުމާއި ކަނޑު  19

ފަދަ ވަސީލަތްތައް މިމަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވުމާއި    އުޅަނދުފަހަރު

އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ކާރފިއު ދަމަހައްޓާ   19-ކޮވިޑް

މޮނިޓަރކުރުމަށް މިސަރވިސްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ  

މަސްތުވާތަކެތި ޑައިވަރޓްކުރަން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އާންމުކޮށް 

މަށް ހިންގާ  ބޭނުންކުރާ މީހުން ތިބޭ ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރު

އޮޕަރޭޝަންތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު  

ބޭރު ކަނޑަށް ދޯނި ފަހަރުގައި ނުކުމެގެން ހިންގާ ޑްރަގް  

ޓްރެފިކިންގގެ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ  
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މަސައްކަތްތަކަށް އޭގެ އެންމެ ފުާޅ މިނުގައި އާންމުކޮށް ހިންގާ  

މަށް ގޮންޖެހުންތައް މެދުވެރިވެފައިވެއެވެ.  މިންވަރަށް ހިންގު

ނަމަވެސް ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަިށ ފިކުުރ ފެތުރުމާއި، ނުރައްކާތެރި 

މާރާމާރީއާއި ވައްކަމާއި ފޭރުން އަިދ މާލީ ކުްށތައް ފަދަ ޖިނާޢި 

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމަށާއި އެފަދަ ކުށްތައް ކުރާ 

ޓުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ފަރާތްތައް ހޯާދ ދެނެގަނެ ހުއް

ދަންނަވަމެވެ. ވަކިން    ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ހިނގަމުންދާކަމުގައި

ޚައްސަކޮށް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ތަހްޤީޤް ހިންގަންޖެހޭ  

މައްސަލަތައް ޖިނާޢި އިޖުރާއަތުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް  

 މުގައި ދަންނަވަމެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާކަ

 
  ޤައުމީ  ގުޅިގެން  އ19ާކޮވިޑް   

  އެއްވެސް  ސަލާމަތަށް
  ނުރައްކާވެދާނެ  މިންވަރަކަށް
  ކަމެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް
  އަދި  އާއި  ފެނިފައިވޭތ   މިހާތަނަށް
  ނިންމާފައިވާ  އަޅަން  ސަރުކާރުން
  ސަބަބުން  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް

  ނުރައްކަލެއް  އެފަދަ
  ތިވެދާނެކަމަށްކުރިމަ

 އަންދާޒާކުރެވޭތ  

  މ ލްޑިވްސް
  ޕޮލިސް

 ސަރވިސް 

އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ   -19ކޮވިޑް  .1

ލެވެލްގައި ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ގިނަ  

އި ބަޔަކު ޝާމިލްވަމުން އަންނާތީ ކުއްކުރާ ފަރާތްތަކުން މިހާލަތުގަ

ންގުމަށް ރާވާ މަސައްކަތް ކުރުމަީކ މިފަަދ ބޮޑެތި ކުށްތައް ހި

ކުށްތަކަކުން ޤައުމު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެން  

 ހިނގައިދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

މިގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަނޑުމަގުންނާއި ފުރުސަތު ލިބޭ  .2

  އަދަދުތަކުން  ގިނަ ރާއްޖެއަށް  އެހެނިހެން ގޮތްތައް ބަލައިގެން

  ފާހަގަ  ކުރާކަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެތެރެ މަސްތުވާތަކެތި

  މިކަމަށް  ވެސް މިހާލަތުގައި ގެ 19-ކޮވިޑް މިގޮތުން. ކުރެވެއެވެ 

ގަނެވިފައިވީ   އަތުލާ ފަރާތްތައް ބައެއް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި 

 ަދޢުރު ކުރުވުަމށް މަސައްކަތް ކުާރ ފަާރތްތައް ގިނަކަން  މިތަކެތި

 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  

ކުރިން ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި    ،ގެ މިހާލަތު ދިމާވިއިރު  19-ކޮވިޑް .3

ތިބި ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް 



 ކޮމިޓީ ރިޕ ޓު   : ގުޅޭ މަސައްކަތް   އާ   19-ކޮވިޑް 

 44 
 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ވޭއިރު،  އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ޖަލުން ދޫވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެ

މިފަދަ ަފރާތްތަކުން ބައިވެރިވެގެން ބޮޑެތި ވައްކަންތަކާއި  

ފޭރުންތައް ރާވާ މިއީ މިކަންކަމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުސަތެއްގެ 

ގޮތުގައި ބަލައިގެން ކުށް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަ  

 ކުރެވެއެވެ.  

އި ޖަލުތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޖަލުތެރޭގަ .4

އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ މަސްލަހަތު ގެއްލުވާލުމަށް ފަހު 

މިހާލަތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން ޖަލުން މިނިވަންވުމަށް  

ނުވަތަ ގެއަށް ބަދަލު ވުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަކަން  

 ފާހަގަ ވެފައިވެއެވެ.  

ތިބި ބައެއް   އަދި މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮްށ ޖަލުގައި ބަންދުގައި .5

ފަރާތްތަކުން، ސްކޭމް ކޯލް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތް 

 ކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް    

 ޑިފެންސް 
އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅަމުން ގެންދާ   19-. ކޮވިޑ1ް

ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އިރުޝާދާއެކު  

  އެޅުމުގެކުރިން   ފިޔަވަޅުތައް  ވަކިވަކި  ،ފިޔަވަޅުތަކެއްނަމަވެސް  އަޅަމުންދާ

  ސަލާމަތީ  ގޮންޖެހުންތަކާމެދު ނުރައްކާތަކާއި އެހެން ނުކުމެދާނެ އޭގެން

 ފުޅާކޮށް  ވަރަށް  ެމދުގައި އިދާާރތައް ހޭބެކަމާ އަދި ޚިދުމަތްތަކާއި

  އެޅޭ   ،މިހެންކަމުން.  ކަނޑައެޅެއެވެ   ގޮތްތައް  ކުރާނެމަލުޢަ  ،ހުޘްކުރެވިބަ

  ންޖެހުންތައް ގޮ ސަލާމަތީ ނެދާ ނުކުމެ ންބަބު ސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ

  ހުރހާ  ގެދުނިޔޭ ،މިޙާލަތުގައި  ،ވެސްމަ ނަ. ކުޑަކުރެވެއެވެ 

  އާދަޔާޚިލާފު  ފިޔަވަޅުތަކަކީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެޅޭ ތަނެއްގައިވެސް

  ނުންކުރެވޭ ބޭ  ފުޅާކޮށް ފިޔަވަޅުތަކެއް މިފަދަ ،ފިޔަވަޅުތަކަކަށްވުމާ

  އިޤްތިޞާދީ  އިޖްތިމާޢީ އަދި  ބައެއް ،ށްވުމުންމަފަހަރުކަ މަ ފުރަތަ

 .  ނެއެވެފެ  ތިވާނެކަމަށްކުރިމަ  މައްސަލަތައް
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  ޑަށް ބޮ  ވަރަށް  ފޯކަސް  އިދާރާއެއްގެ  ހާހުރި  ޙާދިޘާތަކަށް  ޑެތިބޮ  މިފަދަ.  2

 ދީފާނެ ންފަރާތްތަކު ފަތުރާ ފިކުރު ހަރުކަށި ވަގުތުތަކުގައި ދެވޭ

  ރެސްޕޮންޑްކުރުމަށްވެސް  އެކަންކަމަށް ،ދެނެގަނެ ދުރާލާ  ޙަމަލާތައް

 .   ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ  ވަނީ  އެފް. ޑީ.އެން .އެމް  މިހާރު

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި ،އިތުރުންވެސް މީގެ. 3

  ކުރިއަށް   މިހާރުވެސް  އޮޕަރޭޝަންތައް  ހޭޖެ ހިންގަން  ޢާއްމުގޮތެއްގައިވެސް

 . ގެންދެވެއެވެ

  ގުޅިގެން  ރ ގާއާ  19-ކޮވިޑް 
  އަޅުއްވަމުން  ސަރުކާރުން  މިހާރު

  އިތުރުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ގެންދަވާ
  ކޮންމެހެން  މިވަގުތު

  ފިޔަވަޅެއްއިތުރު    އަޅުއްވަންޖެހޭ
ާވޭތ . 

  މ ލްޑިވްސް
  ޕޮލިސް

 ސަރވިސް 

 . ނެތް  ފައިށްފާހަގަކޮ

މިނިސްޓްރީ އޮފް    
 ޑިފެންސް  

  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަންޖެހޭ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން އާއި 19-ކޮވިޑް

  ޓާސްކް  އެޑްވައިޒަރީ ޓެކްނިކަލް ރުންގެޑޮކްޓަ ގެންދަވަނީ އަޅުއްވަމުން

  އެންމެންގެ  ،މަޝްވަރާކުރެވި ލެވެލްގައި ސީ. އ . އީ.އެން  ،ފ ހާއި

  ލަވާލައްވާފައިވާ ކުއެ  ސަރުކާރުންމިހެންކަމުން،  .އިވެރިވުމާއެކުއެވެ ބަ

  ތަކެއްވެސް ހަރަކާތް ހުރިހާ މައިގަނޑު އިގަންލޭޕް ޢަމަލީ

  ސަމާލުކަމެއް މިފުރުޞަތުގައި، ވަކިން ޚާއްޞަ . ހިމެނިފައިވެއެވެ

އަށް ފަރުވާކުރުމަްށ  19 ކޮވިޑް ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ ދޭންޖެހޭ

 މަސައްކަތް ޓީތަކުގެފެސިލި ،ކާއިހަސްފަތާލުތަ އިމާރާތްކުރެވޭ ވަގުތީ 

  އަވަހަށް  ވީއެންމެ އިކްއިޕްމަންޓް މެޑިލަލް އަދި ،އަވަސްކުރުމާއި 

  ބޮޑު  ވަރަށް ލެވެލްގައި ސަރުކާރު މިކަންތައްތަކަށް. ހ ދުމަށެވެ

 . ދަންނަވަމެވެ  ކަމުގައި  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ދެއްވައިގެން  ސަމާލުކަމެއް
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   2- ގްރިޑް 

  ސިނާޢަތަށް   ޓ ރިޒަމް   ބެލުމަށާއި  އޮތްތ   ނުރައްކަލެއް   އިތުރު ސަލާމަތަށް   ޤައުމީ  ގުޅިގެން   އާ  19- ކޮވިޑް

  މައްސަލައާއި ހުށަހެޅިފައިވާ   ކޮމިޓީއަށް ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމާތީ  ގުޅޭގޮތުން  ދެނެގަތުމާ  އަސަރު  ކޮށްފާނެ 

 ގުޅޭ   މަޢުލ މާތާ   ހ ދުނު  ގުޅިގެން

 ފ ސްކާސްޓް ބެލުން.   ޓ ރިޒަމް   ކުރެވުނު މަސައްކަތް:

 ޖަވާބު ލިބުނު   މުއައްސަސާ  މަޢުލ މާތު   އެދުނު  #

  ޓ ރިޒަމް ގުޅިގެން   ރ ގާާއ 19-ކޮވިޑް . 1

  ގުޅޭ  ގޮތާިއ  ވާނެ   ވިޔަފާރިއަށް

  ފ ކާސްޓެްއ ެއްއވެސް

 ެއކުލަވާލެވިފަިއވޭތ . 

 

  ެއްއ އޮތް  ކުރިއަށް  ،)ެއގޮތުން

  ޓ ރިޒަމް  ދުނިޔޭގެ  ައހަރުތެރޭގަިއ 

  ،ގޮތްތަކާިއ  ވެދާނެ  ވިޔަފާރިއަށް

  ،ވާގޮތާިއ  މާކެޓްއަށް ވަކިވަކި 

  ައދި ގޮތާިއ  ވެދާނެ   ދިވެހިރާްއޖެއަށް

  ވިޔަފާރިއަށް   ޓްރެވަލް ދުނިޔޭގެ  މުޅި

  މަޢުލ މާތު ގޮތުގެ  ވާނެ 

 މަޢުލ މާތު(  ެއ ެއްއކުރެވިފަިއވާނަމަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 6ޓ ރިޒަމް 

 ފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ރ ގާއާ 19-ކޮވިޑް

  އަދި ،ވާނެގޮތާއި ޞިނާޢަތަށް މި ،ބަދަލުތަކާއި އަންނާނެ

  އިދާރާތަކާއެކު  ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުން އާމްދަނީއާ

 އެ  ހަދަމުންދާކަމަށާއި ދިރާސާއެއް އިންޓ ރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ޙިއްޞާކުރާނެކަމަށް  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  ،ނިމުމުން  ދިރާސާ

 

 

ފ ކާސްޓް މިހާރު ދަނީ އެކުލަވާލަމުން ކަމަށް.    :1  ޖަވާބު ޕެރާ 7އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ   

އަދި ވަކިގޮތަކަށް ލަފާކޮށް މިޙާލަތުގައި ވަކި އެއްޗެއް ދަންނަވަން  

ދަތިކަމަށް. ސިނާރިއ ތަކަށް ފ ކާސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

ކުރަމުންދާ ކަމަށް. މި މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ މަޢުލ މާތު 

 ހިއްޞާކުރާނެ ކަމަށް. 

 
ާ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  14)  B/57/2020/10-88ނަންބަުރ  ޒަމްގެ ިރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ   6
 ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  7) HR/57/2020/2-MMPRCނަންބަރު   އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީގެ  ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން  7
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އަކީ    19-އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ކޮވިޑް  :2ޖަވާބު ޕެރާ  

މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕެންޑަމިކެއް ކަމަށް ވުމާއެކު  

މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އެކިގޮތްގޮތުން ދަނީ ނޭދެވޭ  

އަސަރު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ވެއްޓެމުންދާއިުރ 

ތް  ޢަތަކީ އެންމެ ބޮޑަްށ އަޑިއަޅާނެ ސިނާޢަފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ

( އިން  UNWTOކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ )

-20ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް އަރައިވަލްސް  

ގައި ދާނެ ކަމަށް ވަނީ   2020އިން ސައްތައަށް  30

ން  ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމު 2019ލަފާކޮށްފައެވެ. އެއީ، 

ޓްރިލިއަން   300-400ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި އަޅާބަލާއިރު 

ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެކެވެ. ސާރްސް ފަދަ އެހެން ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން  

ެގ  19-ފަތުރުވެރިކަމަްށ އައި ލޮޅުމާ އަާޅ ބަލާއިރު ކޮވިޑް

އަސަރުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންނަމުންދާ ހީނާރުކަމުގެ  

އުމުތަކެއް ބަންދުކުރެވިގެން ދިޔަދިޔުމުގެ  އިތުރުން ގިނަ ޤަ

ގެ އަސަރު އެތައް ގުނައެއް   19-ސަބަބުން ކޮވިޑް

ބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު  

އާއި އެއް ހަމައެއްގައި އަރައިގަނެވޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް   2019

މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ކަމަށްވެސް ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ  

 ފާކުރައްވާފައެވެ. ލަ

އިން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ    19-ކޮވިޑް  :3ޖަވާބު ޕެރާ  

ގިނަ ޤައުމިތަކުން ދަނީ ބ ޑަރތައް ބަންދުކޮށް ހަރުކަށިފިޔަވަޅުތައް  

އަޅަމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  

ވަޒީފާތައް ގެއްލި،  ޑިމާންޑް ވަނީ ވެއްޓި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ  

 ބޮޑެތި އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. 

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް   :4ޖަވާބު ޕެރާ 

މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންނެވެ.  

ކަމަށްާވ ފަރިރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރަމުން އައި މުހިންމު މާކެްޓ ތައް  
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ޗައިނާ، ޔ ރަޕް، އިންޑިޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ޙާލަތު ގ ސް ވުމުގެ  

ސަބަބުން މިފަދަ މުހިންމު މާކެޓްތައް ދިޔައީ ގެއްލެމުންނެވެ.  

ގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި   19-މިއާއެކު ކޮވިޑް

ދަތުރުފަުތރުކޮށް އުޅުމަްށ އުފެދިފައިވާ ބިރުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން  

ތުރުވެރިކަމަށޤ އައި ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު  ދުނިޔޭގެ ފަ

މާރިޗު ގައި   27ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮންއަރައިވަލް ވިސާ ހުއްޓާލުމާއެކު ފަތުރުވެރިން  

 އައުން ވަނީ މުޅީން ހުއްޓިފައެވެ. 

ގެ ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔޭގެ އެކި   19-ކޮވިޑް :5ޖަވާބު ޕެރާ 

ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރެމުންދާއިރު މިކަމުން ކުރާނެ އަސަރު  

ފުރިހަމައަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭނީ މިކަން ދިގުދެމިގެންދާނެ މުއްދަތެއް  

މަޑުޖެހުމެއްނެތި   19-އެނގުމުންނެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް

 ހ ދިފައި ނުވާތީ މިކަމުން  ފެތުރެމުން ދިޔުމާ، މިކަމަށް ަފރުވާއެއް

މާކެޓްތަކަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު އެމް.އެމް.އާރ.ސީ އިން ދަނީ  

ދިރާސާކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ. މިކަން  

ކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ މުހިންމު މާކެޓްތައް ކަމުގައިވާ ޗައިނާ،  

އިންޑިޔާ، ޖާރމަނީ، އިޓަލީ، ޔ .ކޭ، ފްރާންސް، ޔ އެސްއޭ،  

ޑިލްއީސްޓް، ޖަޕާން، ސައުތްކޮރެއާ، އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި  މި

މެލޭޝިޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ފާރމް  

ތަކާއިއެކު ދަނީ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި  

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީގެ މެންޑޭޓް ކަމުގައިވާ ބޭރު ދުނިޔޭގައި  

 މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި  ދިވެހިރާއްޖެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

އިޝްތިހާރުކުރުން މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް  

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ  

(UNWTO  ެފަދަފަުތރުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގ )

އިރުޝާދާއި، މި ސިނާޢަތުގެ ކުރީސަފުގައި ހިމެނޭ  

ޑަރުންނާއި ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދާއިއެކު ދަނީ  ސްޓޭކްހ ލް
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މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ދުނިޔޭގެ  

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެހެން މަންޒިލް ތަކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި  

އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި އެފަރާތްތަކުން ކަން ކުރަމުންދާގޮތްތައްވެސް  

 .  މިގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ 

ކްރައިސިސްއެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލް   :6ޖަވާބު ޕެރާ 

ތަކުން އިޝްތިހާރު ކުރުން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ  

އަވަހަށް އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އަބްދުވެސް މުހިންމު ކަމަކަށްވާއިރު،  

މިފަދަ ޔަޤީންކަން ކުޑަ އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްހިނގައިދާނެ  

ދަނޑިވަޅެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުެގ މަންޒިލްތައް   ފަދަ

އިޝްތިހާރުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް  

ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމާއެކު ގިނ ޤައުމުތަކުން ދަނީ  

ދިރާސާތައްކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ބަދަލު އަންނާނެގޮތަކަށް ބަލާ  

 އްސާލަމުންނެވެ. އިޝްތިހާރުކުރުން ހުއްޓާލަމުން ނުވަތަ މަޑުޖަ

ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްެޖ  2020 :7ޖަވާބު ޕެރާ 

އިސްތިހާރުކުރުން އިތުރަށް ަހރުދަނާކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  

ކުރިއަށްގެންގޮސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ރާވާ ޕްލޭން  

އަހަރެކެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ކާމިޔާބު   ކުރެވިފައިވާ

އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ މުޅިން އައު ކެންޕޭންތަކެއް ވަނީ  

ރޭވިފައެވެ. މިގޮތުން އިތުރަށް ރޭވިފައިވާ އައު ޙަރަކާތްތަކުގެ  

ޕްރޮމ ޓުކުރުމާއި   ޓ ރިޒަމްތެރޭގައި އެކްސްޕީރިއެންޝަލް 

ތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަން ފެށުމާއި    މ ލްޑިވްސް އިއަރ މުހިންމު މާކެޓް

ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފ މް ތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރެސެންސް އިތުރަށް  

ވަރުގަދަ ކުރުމާއި، ވިޒިބިލިޓީ ކެންޕޭންތައް އިތުރުކޮށް، ފުަރތަަމ 

ފަހަރަށް އޮންލައިން ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން  

 ފެށުން ހިމެނެއެވެ. 
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ވަނަ    2020އާއި ގުޅިގެން    19-ނަމަވެސް ކޮވިޑް  :8ޖަވާބު ޕެރާ  

އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓަޖީ މިހާރު ިމދަނީ  

ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ. އަދި މަޝްރަޙު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައި  

ރީސްޓްރެޓަޖައިސްކޮށް ޙަރަކާތްތަކެއް ރާވަމުންނެވެ. މިގޮތުން  

ގެ ތެރޭގައި މިއަހަުރ ެފށިފައިވާ ބޮޑެިތ ރީސްޓްރެޓަޖައިސް ކުރުމު

ކެންޕެއިންތައް ހުއްޓާލާ، މިވަގުތާގުޅޭ އައު ގޮތްތަކަކަށް ޙަރަކާތްތައް  

ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މުހިންމު ކަމެއް ދެވިފައިވަނީ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގެ މަތިން ހަނދާންނުނެތި ދެމެހެއްޓޭނެ ފަދަ  

އޭޝަންއަށް ރިއާޔަތް ކުރާފަަދ މާކެޓްތަކުގައި އޮތް ސިޓު

މެސެޖްތަކެއް ފ ރުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުން ހުރިހައި ހަރަކާތްތަކެއްހެން  

މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދެވެނީ ޑިޖިޓަލް އަދި ސ ޝަލް މީޑިއާ  

 ޕްލެޓްފ މް ތަކުގައެވެ. 

ިމ ސްޓްރެޓަރީޖތައް އެކުލަވާލުމުގައި   :9ޖަވާބު ޕެރާ 

ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. އަދި   އެކްސްޕާޓުންގެ އިރުޝާދު ދަނީ

ސްޓްރެޓަޖީ ގައި ހިމެނޭ ކްރައސިސް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓް  

ތައްޔާރުކުރެވި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ ފައިނަލް ކުރުމުގެ  

މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެންމެ އިސްކަމެއް ދެމުން މި  

ގަނެވި، މީހުން  ގެންދަނީ މި ޕެންޑެމިކް އިން ދުނިޔެ އަރައި

ދަތުރުކުރަން ފަށައިގަންނައިރު އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ދިވެހިރާއްޖެ  

ހިމެނުމަށްޓަކައެވެ. ދުނިޔެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ކާރިސާއަކުން  

ތް އަބަދުވެސް ވަނީ ބައުންސް  ޢައަރައިގަނެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ

 ބެކް ކޮށްފައެވެ. 

ންގސް މަޢުލ މާތުގެ  ފްލައިޓް ސަރޗް އަިދ ބުކި :10ޖަވާބު ޕެރާ 

އެންމެ ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  

ހުވަފެނީ މަންޒިލެއްގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ  

ހޭދަކުރަން އައުމށްޓަކައި މި އަހަރުގެ ޖ ން މަހުން ފެށިގެން  

އަދި  ބުކިންގތައް ހެދުން ގިނަވަމުންދާކަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ކުއާޓަރއަްށ ބުކިންގސް ވަރަށް   2021

އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މާއްޗައްދާ ޓްރެންޑްއެއް ފެންނަން ހުރިކަމަށް  

ދައްކައެވެ. ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ފެންނަގޮތުން މައިގަނޑު  

ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މާކެޓް ތަކަކުންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ަދތުުރ 

އެގައުމުގެ އެތެރޭގައެވެ. އަނެއް މުހިންމު ނުކުތާއަކީ  ކުރަން ފަށާއި  

އާއި ގުޅިގެން މީހުންގެ ދިރއުޅުމަށް އައި ބަދަލާއި   19-ކޮވިޑް

އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމްށ 

އަންނާނެ ބަދަލެވެ. އެގޮތުން ހޮޓާތަކާއި ފެސިލިޓީ ތަކުގެ  

ކަމެއް ދެވިގެންދާނެކަމަށް  ސާފުތާހިރުކަމަށް ވަރަްށ ބޮޑު އިސް

ފެނެއެވެ. މިފަދަ މަޢުލ ާމތު ހިމަނައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ  

މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން އެ މައުލ މާތު ހިއްސާކުރާނެ ވާހަކަ  

 ދަންނަވަމެވެ. 

 

  މ ލްޑިވްސް   
  އޮފް  ެއސ ސިޭއޝަން

 ިއންޑަސްޓްރީ ޓ ރިޒަމް 
 8މަޓީ( )

ތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން  ޢަފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ

އަރައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން. މި  

ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން  

ޓެރވަލް ކޮންފިޑެންސް ލިބި ޢާންމު ޙާލަތަްށ އައުމާކީ ނާދިރުކަމެއް  

 ނިމުމުގެ ކުރިން ޢާންމު ޙާލަތަށް އަންނާނެކަމަށް  ކަމަށާއި މައަހަރު

ނުފެންނާތީއާއި ސޯސް މާރކެޓްތަކުގައި މި ބަލީގެ ސަބަބުން އެ  

ގައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކަށް ބަލައި މި އަހަރުެގ 

ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުން އަމްދަނީއެއް  

 ދެއް ނުކުރެވޭކަމަށް. ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީ

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ  

ފިއުޗަރ ރެވެނިއު ފޯކާސްޓް މި ދަނޑިވަޅުގައި ހެދިދާނެކަމަށް  

 ނުބެލެވެއެވެ. 

 
(  2020ޭއޕްރިލް  8) ADM/GOV/2020/024ނަންބަރު    ެއމް.ެއމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ  ްއސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ މަ 8

ާސިޓީ. 
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މ ލްޑިވްސް    
އެސ ސިއޭޝަން  
އޮފް ޓްރެވަލް 

އެޖެންޓްސް އެންޑް  
 ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް

 މަޓާޓ ()
 

 ނުލިބޭ. ޖަވާބު  

ގެސްޓް ހައުސް    
އެސ ސިއޭޝަން  
 9އޮފް މ ލްޑިވްސް 

އާއި ގުޅޭގޮތުން އެބޭފުޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   19ކޮވިޑް 
ސަރވޭއެއް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ. އެ ސާރވޭގައި ހިމެނޭ  

 މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ިތރީގައި އެވަނީއެވެ: 
  ޓޫރިޒަމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ރޯގާއާ  19-ކޮވިޑް .1

އިންޑަސްޓްރީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމާއި ޑީލްކުރުމަށް  
ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  

ނީ  ރވޭއެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށާއި، އެ ސަރވޭ ހަދާފައިވަސަ
  616ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

  ގެސްޓްހައުސްގެ ޚިޔާލު  441 ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ތެރެއިން
ހޯދައިގެން ކަމަށާއި، އެތަންތަނުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި  

އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ ލޯނު   66
ތައް  އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް 79 އަދިއެހީގައި ކަމަށާއި، 

 ނެވެ. ކުއްޔަށް ނަގައިގެން   ހިންގަނީ
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް   68 ގުޅިގެން ރޯގާއާ 19-ކޮވިޑް .2

އިންސައްތަ އަށްވުރެން ދަްށ  20ހިންގަނީ 
ޕެންސީއެއްގައި ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ޗައިނާ މާކެޓަށް  އުއޮކި

ފެބްރުއަރީ މަހުން   2020ޚާއްޞަ ގެސްޓްހައުސްތައް 
ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޔޫރަޕުގައި މި ރޯާގ 

ން މާކެޓަށް ޚާއްޞަ  ފެތުރެން ފެށިފަހުން ވެސްޓަރ
ކަށް ދަށަށް ވެއްޓެން  އަ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުއްލި

  75ބޯޑަރ ބަންދުކުރަންދެން  ފަށާފައިވާކަމަށާއި، ޔޫރަޕް
  5އިންސައްތަ އޮކިއުޕެންސީއެއްގައި ހިންގާފައިވަނީ އެންމެ 

އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ކަމަށާއި، އެއީވެސް ގެސްޓްހައުސް  
 އެވެ. ރަށްރަށުގަ  ހިންގާ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައިންމެ  ވިޔަފާރި އެ

  80ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހަށް ފޯކާސްޓް ކުރާނަމަ،  .3
  20އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާނީ 

އިންސައްތަ އޮކިއުޕެންސީއެއްގައި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި،  

 
ާސަރވޭ ޑޮކިުއމެންޓް.  ގެސްޓް ހަުއސް ެއސ ސޭިއޝަން އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ  ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ ްއސަލަ މަ 9
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ނަ  އެއީ ވެސްޓަރން ބޯޑަރ ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަން 
ބަދަލަކަށް ބެލޭވޭކަމަށާއި، އަދި ޗައިނާ މާކެޓް  

  2020ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް 
ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށާއި،  
އެހެންކަމުން، ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑުތަނުން  

 60ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ވެގެންދާނެކަމަށް  ންލު ގެއް
އިންސައްތަ ބުކިންގސް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ކުއަރޓަރުގައިވެސް  

 އެވެ. ކެންސަލްކުރާނެ 
ރޫމް   50ގެ ބުކިންގ )އެއީ  (49ގެސްޓްހައުސް )% 218 .4

  700(ގެ ބުކިންގ )%6ގެސްޓްހައުސް ) 26ނައިޓް( އާއި 
  ސް ރޫމް ނައިޓް( އާ ދެމެދުގެ ނިސްބަތަކަށް ބުކިންގ

 އެވެ. ށް ކެންސަލްކޮށްފައިވެމިހާތަނަ
ވިޔަފާރިއަށް   ޓޫރިޒަމްރޯގާއާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް .5

އަސަރުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި  
ލަތުގައި  ޙާކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ ސާފުކުރެވުނުއިރު، މި 

އިންސައްތަ   85ރޭޝަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް އޮޕަ
މި ސަރވޭގައި  ށް  މައިން މަޢޫލޫމާތުދޭކަ  ގެސްޓްހައުސް(  377)

 އެވެ. ބަޔާކޮށްފައިވ 
ގެސްޓްހައުސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް   67 .6

ކްލަސްޓަރ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭކަން  
 އެވެ. ށްފައިވެފާހަގަކޮ

ގެސްޓުހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށްވާނެގޮތް  ގައި މި ޙާލަތު .7
ވަގުތީގޮތުން  އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް  53ބެލިއިރު، 
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް    14ދާނެކަމަށާއި،  ހުއްޓާލަންޖެހި
  33އި، އަދި ށާހުއްޓާލަންޖެހިދާނެކަމަ ދާއިމީގޮތެއްގައި

އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސް ލޯ ކޯސްޓެއްގައި ހިންގިދާނެކަމަށް  
 އެވެ. ލަފާކޮށްފައިވެ

އިންސައްތައިގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުން   85-62 .8
މައިގަނޑު   އެތަންތަނުގެވާ ގޮތުން، ރެސްޕޮންޑްކޮށްފައި

ފުންގެ މުސާރައާއި، ޔޫޓިލިޓީއާއި،  ޒަކަންބޮޑުވުމަކީ މުވައް
ލޯނެވެ. އަދި ވޯޓަރ   ޓެކްސްއާއި، ކުއްޔާއި އަދި ބޭންކް
ޝަން ފެސިލިޓީ  ރކަސްސްޕޯޓްސްއާއި ޑައިވިންގއާއި އެކް

ގެސްޓްހައުސް އަކުން އެމީހުން ގެންގުޅޭ   113ރޭޓްކުރާ އޮޕަ
ކާއި ވެސެލްތަކުގެ ކުލީގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން  އާލާތްތަ
 ރެވެއެވެ. ފާހަގަކު
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މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ސަރުކާރުގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް   .9
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސްއިން މަޢުލޫމާތުދޭކަމަށާއި،   80

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުސްއަށް ސަރުކާރުގެ އެހީ  
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސްއިން   76ބޭނުންވާކަމަށް 

މަޢުލޫމާތުދޭކަމަށާއި، ޔޫޓިލިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ އެީހ 
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސްއިން   71ބޭނުންވާކަމަށް 

މަޢުލޫމާތުދޭކަމަށާއި، ކުލި ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީ  
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސްއިން   54ބޭނުންވާކަމަށް 

ސްޓް ކުޑަ ލޯނަށް ސަރުކާރުެގ ރެމަޢުލޫމާތުދޭކަމަށާއި، އިންޓް
އިންސައްތަ ގެސްޓްހައުސްއިން   53އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް 

މަޢުލޫމާތުދޭކަމަށާއި،  ގްރޭސް ޕީރިއެޑް އިތުރުކުުރމަްށ 
އިންސައްތަ   32ސަރުކާރުގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް 

 ފައިވެއެވެ. ދީ  ގެސްޓްހައުސްއިން މަޢުލޫމާތު
އިންސައްތަ ބެޑް   19ސެކްޓަރގެ  ޓޫރިޒަމް މުޅި ރާއްޖޭގެ  .10

އިރު،  ކަވަރ ކުރާ ންކެޕާސިޓީ ގެސްޓްހައުސްތަކު 
  19-ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ނިސްބަތުން، ކޮވިޑް

ލިބޭނެކަމަށް އަންދާސާކުރާ   މަސްދުވަހަށްރޯގާއާ ގުޅިގެން 
ހުޅުމާލެ  -މާލެރޫމް ހިމެނޭ  1395ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު، 

 މަހެއްގެ މައްޗަށް  ގެސްޓްހައުސްތަކުން ސަރަޙައްދުގެ
1,925,100 USD$ ެގެ ގެއްލުން  އެމެރިކާ ޑޮލަރުގ

ހިމެނޭ   ރޫމް 3222ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި 
ގެސްޓުހައުސްތަކަށް މަހެއްގެ   ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައިވާ

 ނެއެވެ. ގެ ގެއްލުން ވާ  USD$ 2,899,800މައްޗަށް  
ލިބޭނެކަމަށް   މަސްދުވަހަށް)ހައެއް(  6ކުރިއަށް އޮތް  .11

ހުޅުމާލެ  -އަންދާސާކުރާ ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު، މާލެ
ސަރަޙައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް  

11,550,600 USD$    ްއެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވާނެކަމަށ
ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައިވާ  

 USD$ 17,398,800ހެއްގެ މައްޗަށް  ގެސްޓުހައުސްތަކަށް މަ
 އެވެ. ލަރުގެ ގެއްލުން ވާނެއެމެރިކާ ޑޮ

އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަިދ  USD$ 4,824,900ޖުމްލަ  މަހަކު .12
ލަރުގެ ގެއްލުން  އެމެރިކާ ޑޮ USD$ 28,949,400ޖުމްލަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސް 6ކުރިއަށްއޮތް 
ށް ލާފާކުރެވޭ ކަމުގައި  ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ކުރާނެކަމަ

ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  



 ކޮމިޓީ ރިޕ ޓު   : ގުޅޭ މަސައްކަތް   އާ   19-ކޮވިޑް 

 55 
 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ސޯސިއޭޝަންއިން  ހަދާފައިވާ ސަރވޭއިން ދައްކާކަމުގައި އެ އެ 
 ވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދީފައި

ނޭޝަނަލް ބ ޓިންގ    
އެސ ސިއޭޝަން  
 10އޮފް މ ލްޑިވްސް 

ސިނާޢަތަށް ލިބޭނެ  ރޯގާގެ ސަބަބުން ލިވަބޯޑް  19-ކޮވިޑް .1

ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ  

 2020ޗް  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މާރި

ގައި ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވާކަމަށާއި، އެ ދިރާސާގައި ކުރިއަށް  

ތެރޭގައި ލިބޭނެ ގެއްލުން   ހުގެމަސްދުވަ 6އޮތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން،

ލިވަބޯޑް އޮތްއިރު، އޭގެ ތެރެއިން   125ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ކެބިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން ކެބިން   5ލިވަބޯޑަކީ  30

އާ   9އާއި  6ލިވަބޯޑެއްގައި  56ހުރި ލިވަބޯޑް ކަމަށާއި، 

ކެބިން ނުވަތަ    10ލިވަބޯޑެއްގައި    39ދެމެދު ކެބިން ހުރިއިރު  

ކެބިން ނުވަތަ   5އިން ހުންނަ ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ ގިނަ

އެއަށްވުރެ މަދުން ކެބިން ހުރި ލިވަބޯޑުތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް  

ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ(  -/100,000މަހަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 

ކެބިން ހިމެނޭ ލިވަބޯޑުތަކަށް   9ނުވަތަ  6ޚަރަދުވާއިރު، 

)ދެލައްކަ ފަންސާސް   ރ-/250,000މަހަކަށް އެވަރެޖްކޮްށ 

ކެބިން ނުވަތަ   10ސް( ރުފިޔާ ޚަރަދުވާކަމަށާއި، އަދި ހާ

އެއަށްވުރެން ގިނައިން ކެބިން ހުންނަ ލިވަބޯޑުތަކުގައި މަހަކަށް  

)ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ(  ރ-/300,000އެވްރެޖްކޮށް 

ޚަރަދުވާކަމަށާއި، އަދި ލިވަބޯޑުތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ގޮތެއްގެ  

 އެވެ. އެކަށީގެންވެ   މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތައް އިތުރުވުން

އިންސައްތަ   49ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް  .2

 24ޚަރަދުވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ކަމަށާއި، އަދި 

  18އިންސައްތަ ކެއުމާއި މެއިންޓަނެންސަށް ޚަރަދުވާއިރު 

 
 L037/2020 (7ނަންބަރު   ނޭޝަނަލް ބ ޓިންގ އެސ ސިޭއޝަން އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ ްއސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ މަ 10

ާ( ސިޓީ. 2020ޭއޕްރިލް 
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އިންސައްތަ ތެލުގެ ޚަރަދަށް ޚަރަދުވާކަމަށާއި، އަިދ 

  5ރަދު ދާއިރު، ކުއްޔަށް އިންސައްތަ ޚަ 4ޔޫޓިލިޓީސްއަށް 

 ނެއެވެ. ވާއިންސައްތަ ޚަރަދު

ތުގެ އެންމެ މުހިންމު މާކެޓްތައް ކަމަށްވާ  ޢަވަބޯޑް ސިނާލި .3

ލީވިލާތް، ފަރަންސޭސިވިލާތް، ސްޕޭން،  އިޓަ

އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަންވިލާތް އަދި ރަޝިޔާފަަދ 

ވުމުގެ ސަބަބުންނާއި  ސްރޯގާގެ ޙާލަތު ގޯ  19-ޤައުމުތައް ކޮވިޑް

ތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން  ފަ

ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް މިހާރުވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި،  

މަސްދުވަހަށް ނުވަތަ އެއަށްވުެރ   6މި ގެއްލުން ކުރިއަށް އޮތް  

 އެވެ. ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ

ބޯޑް  އި ލިވަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ 6ކުރިއަށް އޮްތ    .4

ކުންފުނިތަކުގެ ޚަރަދުތަކަށް ކޮންމެ ލިވަބޯޑްއަކަށް  

  1.8މިލިއަން ރުފިޔާއާއި  1.5ޑަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ނގާތްގަ

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް  

  ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، މިއީ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ރިޒާވްއާއި 

 އެވެ. ދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެޢަނުބައްދަލު  

 

ރ ގާގެ ޙާލަތު އެންމެ    19-ކޮވިޑް . 2

ނުރައްކާ ޙާލަތަށް ގޮސްފިނަމަ،  

ވިޔަފާރިއަށް ވާނެ   ޓ ރިޒަމް

ގޮތާގުޅޭ އެއްވެސް ފ ކާސްޓެއް  

އެކުލަވާލައްވާފައިވާނަމަ އެ  

 .މަޢުލ މާތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ޓ ރިޒަމް 

 ފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ރ ގާއާ 19-ކޮވިޑް

  އަދި ،ވާނެގޮތާއި ޞިނާޢަތަށް މި ،ބަދަލުތަކާއި އަންނާނެ

  އިދާރާތަކާއެކު  ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުން އާމްދަނީއާ

 އެ  ހަދަމުންދާކަމަށާއި ދިރާސާއެއް އިންޓ ރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ނެކަމަށްޙިއްޞާކުރާ   މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  ،ނިމުމުން  ދިރާސާ

 

ގައި ހިމެނިފައި    1އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޖަވާބު ނުކުތާ   އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ   

 އެވަނީއެވެ. 
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން  ޢަފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ މަޓީ  

އަރައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން. މި  

އަރައިގަތުމަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން  ބަލިމަޑުކަމުން 

ޓެރވަލް ކޮންފިޑެންސް ލިބި ޢާންމު ޙާލަތަްށ އައުމާކީ ނާދިރުކަމެއް  

ކަމަށާއި މައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޢާންމު ޙާލަތަށް އަންނާނެކަމަށް  

ނުފެންނާތީއާއި ސޯސް މާރކެޓްތަކުގައި މި ބަލީގެ ސަބަބުން އެ  

ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކަށް ބަލައި މި އަހަރުެގ  ގައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދީ

ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުން އަމްދަނީއެއް  

 ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރެވޭކަމަށް. 

ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ  

ކަމަށް  ފިއުޗަރ ރެވެނިއު ފޯކާސްޓް މި ދަނޑިވަޅުގައި ހެދިދާނެ 

 ނުބެލެވެއެވެ. 

 އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ.  މާޓާޓ    

ގެސްޓް ހައުސް    
އެސ ސިއޭޝަން  
 އޮފް މ ލްޑިވްސް 

އާއި ގުޅޭގޮތުން އެބޭފުޅުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ    19ކޮވިޑް  

 ސަރވޭއެއް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ. 

ހިމެނިފައި  ގައި    1ޖަވާބު ނުކުތާ  އެ ސަރވޭގެ މަޢުލޫމާތު  

 އެވަނީއެވެ. 

ނޭޝަނަލް ބ ޓިންގ    
އެސ ސިއޭޝަން  
 އޮފް މ ލްޑިވްސް 

ގައި ހިމެނިފައި    1ޖަވާބު ނުކުތާ  މި ސުވާލުގެ މަޢުލޫމާތު،  

 އެވަނީއެވެ. 

ޓެއް، އެހެން އާމްދަނީލިބޭ  ރިޒ  . 3

ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  

ދިރާސާއެއް ހެދިފައިވޭތ އާއި  

 .ވާނަމަ އެ މަޢުލ މާތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ޓ ރިޒަމް 

 ފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ރ ގާއާ 19-ކޮވިޑް

  އަދި ،ވާނެގޮތާއި ޞިނާޢަތަށް މި ،ބަދަލުތަކާއި އަންނާނެ

  އިދާރާތަކާއެކު  ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ގުޅޭގޮތުން އާމްދަނީއާ

 އެ  ހަދަމުންދާކަމަށާއި ދިރާސާއެއް އިންޓ ރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ޙިއްޞާކުރާނެކަމަށް  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  ،ނިމުމުން  ދިރާސާ

  މި ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ :11 ޕެރާ ޖަވާބު އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ   

  ފަތުރުވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންޑޭޓްއަކީ ކޯޕަރޭޝަންގެ

  ޓްތައްރިޒޯ  ވުމާއެކު  ކަމުގައި  އިޝްތިހާރުކުރުން  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން
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 ސަލާމަތީ ިޚދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

  މިވަގުތު  ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރުމާ ތަނަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެހެން

 . ދަންނަވަމެވެ   ވާހަކަ  ދިފައިނުވާހެ  ދިރާސާއެއް  އެއްވެސް

ތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން  ޢަފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާ މަޓީާ 

އަރައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން. މި  

ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން  

ޓެރވަލް ކޮންފިޑެންސް ލިބި ޢާންމު ޙާލަތަްށ އައުމާކީ ނާދިރުކަމެއް  

ކަމަށާއި މައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޢާންމު ޙާލަތަށް އަންނާނެކަމަށް  

އާއި ސޯސް މާރކެޓްތަކުގައި މި ބަލީގެ ސަބަބުން އެ  ނުފެންނާތީ

ގައުމުތަކުގެ އިގްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަދަލުތަކަށް ބަލައި މި އަހަރުެގ 

ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުން އަމްދަނީއެއް  

 ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދެއް ނުކުރެވޭކަމަށް. 

ވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ  ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރު
ފިއުޗަރ ރެވެނިއު ފޯކާސްޓް މި ދަނޑިވަޅުގައި ހެދިދާނެކަމަށް  

 ނުބެލެވެއެވެ. 
 އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ.  މާޓާޓ    

ގެސްޓް ހައުސް    
އެސ ސިއޭޝަން  
 އޮފް މ ލްޑިވްސް 

ޓެއް އެހެން  ރިޒޯޓް ަތމްޘީލުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް ނޫންކަމުން، ރިޒޯ

އާމްދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާއެއް ހިއްޞާކޮށްފައި  

 ނުވެއެވެ.  

ނޭޝަނަލް ބ ޓިންގ    
އެސ ސިއޭޝަން  
 އޮފް މ ލްޑިވްސް 

ޓެއް އެހެން  ރިޒޯޓް ަތމްޘީލުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް ނޫންކަމުން، ރިޒޯ

ނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދިފައި  އާމްދަ

 ނުވެއެވެ.  

އާއި ގުޅިގެން   19-ކޮވިޑް . 4
  ގައި ތުގޮ އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ

  ރާނެކު ޢަދަދަށް  ލަފާކޮށްފައިވާ
  ފ ކާސްޓެއް ދެނެގަތުމަށް އަސަރު

  ޓ ރިޒަމް   ،ހައްދަވާއިރު
  އަސަރުތައް    ކުރާނެ   ވިޔަފާރިއަށް
 ފ ކާސްޓް   ގުޅޭ  ދެނެގަތުމާ

 މަޢުލ ތު ހ ދުން.

  މަނިޓަރީ  މ ލްޑިވްސް
 11އޮތ ރިޓީ 

އިން ފޮނުވާފައިވާ މަޢ ލ މާތަކީ  އޮތ ރިޓީ މަނިޓަރީ މ ލްޑިވްސް

ކޮންފިޑެންޝިއަލް ސިއްރު މަޢުލ މާތެވެ. މި މަޢުލ މާތުތަކުން،  

ރިޕ ޓްގައި ހިމެނުމަށް އެ އޮތ ރިޓީން ހުއްދަދެއްވާފައިވާ މަޢ ލ މާުތ 

 " އަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  73-59ރިޕ ޓުގެ "ހ ދުންތަކުގެ  

 
ާނަމުގައި ފޮނުވާފައިވާ ރިޕ ޓް.   "އަސަުރތައް  ުކރާނެ  އިޤްތިޞާދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަބަބުން  ގެ  19ކ ވިޑް"  އިން ޓީއިން އޮތ ިރ މަނިޓަީރ  މ ލްޑިވްސް ާ  11
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  މ ލްޑިވްސް  
  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް
 12އޮތ ރިޓީ 

  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ ވަނަ 2020 ގުޅިގެން ރޯގާއާ 19-ކޮވިޑް

  އަންނާނެކަމަށް  އާމްދާނީތަކަށް   ގުޅޭ  ޓޫރިޒަމް  ބަލައިގަންނަ  މީރާއިން

 ަތފާތު  އޮތޯރިޓީއިން އެ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުތަކާއި އަންދާޒާކުރާ

  އެސަމްޕްޝަންސްތަކެއް  ސިނާރިއޯތަކަށް

  އިކޮނޮމިކް -މެކްރޯ ސިނާރިއޯތަކަކީ މި ،އެކުލަވާލައްވާފައިވާކަމަށާއި

  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،ނިންމައި  ކޮމިޓީއިން ކޯޑިނޭޓިން ޕޮލިސީ

  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ފިނޭންސްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮތޯރިޓީއާއި

  ނައިޓްސްގެ  ބެޑް އަދި ،އެރައިވަލްސް  ޓުއަރިސްޓް ،ޕީ .ޑީ.ޖީ

  އާމްދަނީތައް  ބަލައިގަންނަ މީރާއަށް ،ބިނާކޮށް ފޯކާސްޓަށް

މަށް މަޢުލޫމާުތ އަންދާޒާތަކެއްކަ ހަދަފާއިވާ ބޭސްކޮށްގެން

 ދީފައިވެއެވެ.  

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  
 13ފިނޭންސް 

ފޯކާސްޓްތަްއ  ޓޫރިޒަމްދައުލަތުގެ ރަސްމީ  .1

ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  

ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އަދި ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮްފ 

ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭގޮތައް އެކުލަވާލައި  

މެކްރޯއިކޮނޮމިކް ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ  ކުރިއަށްގެންދާ  

ލަފާގެ މަތިން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަމުގައި  

  ދީފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މަޢޫލޫމާތު

ރޯގާއާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްްޓ އެރައިވަލްސް،   19-ކޮވިޑް .2

ތުގެ ރިއަލް  ޢަބެޑްނައިޓްސް އަދި ފަުތރުވެރިކަމުގެ ސިނާ

  ކުގެ މަޢުލޫމާތު.ޑީ.ޕީގެ ފޯކާސްޓްތަކާއި އެސަމްޕްޝަންތަޖީ

 ޙިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  

 
އޭޕްރިލް   PPS/57 /2020/7 (14-220ގެ ނަންބަރު އޮތ ިރޓީ ރެވެނިއު  އިންލެންޑް މ ލްޑިވްސް މައްސަލަ ދިރާސާުކުރމުގައި ޮކމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ   12

ާ( ސިޓީ. 2020

ާ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  15) B3/57/2020/40 -13 ގެ ނަންބަުރފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްީރ މައްސަލަ ދިރާސާުކުރމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ   13  13
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  ރޯގާ  19-ކޮވިޑް: ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލްސް އަދި ބެޑްނައިޓްސް

  ދުވަސް  ހުޅުވާލެވޭނެ އަލުން ދަުތރުފަުތރު ގޮތާއި ފެތުރެމުންދާ

  ފަތުރުވެރިން އަހަރު ތެރޭގައި ދަތިކަމާއެކު ދެނެގަންނަން

  ސިނާރިއޯއެއް  5ދެނެގަތުމަށް  ޒިޔާރަތްކުރާނެ މިންވަރު

  އެސަމްޕްޝަންސް  އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށާއި، އެ ސިނާރިއޯތަކުގެ

 . އެވަނީއެވެ  ތިރީގައި

 : 1ސިނާރިއޯ  

  ދޫނުކުރާނެ   ވިސާ  އަރައިވަލް  އޮން  ނިޔަލަށް  ގެ 2020 އޭޕްރީލް •
 ލަފާކުރާނަމަ،ކަމަށް  

 މަހުގެ 3ފަހުން  ފަށާ ދޫކުރަން އަލުން ވިސާ އޮންއަރައިވަލް •
 މުއްދަތެއް.  ރިކަވަރީ

  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް ސަބަބުން ފެތުރުމުގެ ވައިރަސް •
އިންސައްތައިން   97ރިކަވަރީ  މާކެޓްތަކުގެ ލެވުނު

 ދަށްވާނެކަމަށް. 
.  ދަށްވާނެ  އިންސައްތައިން  5ރިކަވަރީ    ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •

 ކުރިއެރުމެއް.   އިންސައްތައިގެ  0ނިޔަލަށް    ޖުލައިގެ
 މިންވަރު ޒިޔާރަތްކުރާ  ަފތުރުވެރިން މުއްދަތަްށފަހު ރިކަވަރީ •

 . އިތުރުވަމުންދާނެ  މަހަށް  މަހުން
 

 : 2ސިނާރިއޯ  

  ދޫނުކުރާނެ  ވިސާ އަރައިވަލް އޮން ނިޔަލަށް ގެ މޭ 2020 •
 ލަފާކުރާނަމަ،ކަމަށް  

މަހުގެ  3ފަހުން  ފަށާ ދޫކުރަން އަލުން ވިސާ އޮންއަރައިވަލް •
 ރިކަވަރީ މުއްދަތެއް.

  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް ސަބަބުން ފެތުރުމުގެ ވައިރަސް •
އިންސައްތައިން ދަށްވާނެ   97ރިކަވަރީ  މާކެޓްތަކުގެ ލެވުނު
 ކަމަށް.

.  ދަށްވާނެ  ންއިންސައްތައި   5ރިކަވަރީ    ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •
 ކުރިއެރުމެއް.   އިންސައްތައިގެ  0ނިޔަލަށް    އޯގަސްޓުގެ

 މިންވަރު ކުރާ  ޒިޔާރަތް  ަފތުރުވެރިން މުއްދަތަްށފަހު ރިކަވަރީ •
 އިތުރުވަމުންދާނެ.   މަހުންމަހަށް
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 : 3ސިނާރިއޯ  

  ދޫނުކުރާނެ  ވިސާ އަރައިވަލް އޮން ނިޔަލަށް ޖޫންގެ 2020 •
 ކަމަށް ލަފާކުރާނަމަ،

މަހުގެ  3ފަހުން  ފަށާ ދޫކުރަން އަލުން ވިސާ އޮންއަރައިވަލް •
 ރިކަވަރީ މުއްދަތެއް.

  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް ސަބަބުން ފެތުރުމުގެ ވައިރަސް •
އިންސައްތައިން ދަށްވާނެ   97ރިކަވަރީ  މާކެޓްތަކުގެ ލެވުނު
 ކަމަށް.

.  ދަށްވާނެ  އިންސައްތައިން  5ރިކަވަރީ    ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •
 ކުރިއެރުމެއް.   އިންސައްތައިގެ  0ނިޔަލަށް    ގަސްޓުގެއޯ
 މިންވަރު ކުރާ  ޒިޔާރަތް  ަފތުރުވެރިން މުއްދަތަްށފަހު ރިކަވަރީ •

 އިތުރުވަމުންދާނެ.   މަހުންމަހަށް
 

 : 4ސިނާރިއޯ  

  ވިސާ  އަރައިވަލް އޮން ނިޔަލަށް ގެ ސެޕްޓެމްބަރ 2020 •
 ކަމަށް ލަފާކުރާނަމަ،    ދޫނުކުރާނެ

 މަހުގެ 3 ފަހުން ފަށާ ދޫކުރަން އަލުން ވިސާ އޮންއަރައިވަލް •
 .މުއްދަތެއް  ރިކަވަރީ

  ރެސްޓްރިކްޝަން  ޓްރެވަލް ސަބަބުން ފެތުރުމުގެ ވައިރަސް •
  ދަށްވާނެ  އިންސައްތައިން 97 ރިކަވަރީ މާކެޓްތަކުގެ ލެވުނު
 .ކަމަށް

.  ދަށްވާނެ  އިންސައްތައިން  5  ރިކަވަރީ  ޤައުމުތަކުގެ  އެހެނިހެން •
 . ކުރިއެރުން  އިންސައްތައިގެ  0  ނިޔަލަށް  އޯގަސްޓުގެ

 މިންވަރު ކުރާ  ޒިޔާރަތް  ަފތުރުވެރިން މުއްދަތަްށފަހު ރިކަވަރީ •
 އިތުރުވަމުންދާނެ.   މަހުންމަހަށް

 

 : 5ސިނާރިއޯ  

މިއަހަރުގެ ބާކީއޮތް ތަނަށް )ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް( އޮން   •
 އެރައިވަލް ވިސާ ދުނުކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރާނަމަ، 

ވަނަ  2021އިޤްތިޞާދު ރިކަވަރ ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  •
 އަހަރު ކަމަށް މީރާއިން މަޢުލޫމާުތ ދެއެވެ. 

  އިޤްތިސާދީ  ރާއްޖޭގެ ސެކްޓަރގެ އުފެއްދުންތެރިކަން:  ޓޫރިޒަމް

  ތުންޢަސިނާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އިންސައްތަ  25އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  

ޙިއްޞާކުރާއިރު، ނުސީދާކޮށް މި ޙިއްޞާ އިތުރަްށ  ސީދާ

 އެވެ. ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވެ
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  3- ގްރިޑް 

ރ ގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިނގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަޖިލީހުން    19- ކޮވިޑް

ފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ހުށަހަޅި  އަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަލާމާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ދެކޭގޮތް 

  ގުޅޭ ހ ދުނު މަޢުލ މާތާ

 ދިރާސާ  ބަދަލުކުރުމުގެ   ތަނަކަށް ލިބޭ   އާމްދަނީ އެހެން   ،ޓެއް ރިޒ    ކުރެވުނު މަސައްކަތް:

 ޖަވާބު ލިބުނު   މުއައްސަސާ  މަޢުލ މާތު   އެދުނު  #

ޓެއް، އެހެން އާމްދަނީލިބޭ  ރިޒ  . 1

ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ  

ދިރާސާއެއް ހެދިފައިވޭތ އާއި  

 .ވާނަމަ އެ މަޢުލ މާތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 14ޓ ރިޒަމް 

 ފަތުރުވެރިކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ރ ގާއާ 19-ކޮވިޑް

  އާމްދަނީއާ   އަދި  ،ވާނެގޮތާއި  ޞިނާޢަތަށް  މި  ،ބަދަލުތަކާއި  އަންނާނެ

  އޮފް މިނިސްޓްރީ އިދާރާތަކާއެކު ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން

  ،ނިމުމުން  ިދރާސާ  އެ  ހަދަމުންދާކަމަށާއި  ދިރާސާއެއް  އިންޓ ރިޒަމް

 .ޙިއްޞާކުރާނެކަމަށް  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ
 

ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން    ތަނަކަށް  ލިބޭ  އާމްދަނީ  އެހެން   ،ޓެއްރިޒ 

 މަޢ ލ މާތެއް އަދި ހިއްޞާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ވަކި ޚާއްޞަ  

  މި ފަދައިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ :11 ޕެރާ ޖަވާބު 15އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ   

  ފަތުރުވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންޑޭޓްއަކީ ކޯޕަރޭޝަންގެ

 ޓްތައް ރިޒޯ  ވުމާއެކު  ކަމުގައި  އިޝްތިހާރުކުރުން  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން

  މިވަގުތު ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރުމާ ތަނަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެހެން

 . ދަންނަވަމެވެ   ވާހަކަ  ދިފައިނުވާހެ  ދިރާސާއެއް  އެއްވެސް

  މ ލްޑިވްސް   
  އޮފް  ެއސ ސިޭއޝަން

 ިއންޑަސްޓްރީ ޓ ރިޒަމް 
 16މަޓީ( )

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުގެ ފިއުޗަރ ރެވެނިއު ފޯކާސްްޓ 

  އެހެން    ،ޓެއްރިޒ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހެދިދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް،  

ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ   ތަނަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

 މަޢ ލ މާތެއް ހިއްޞާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

 
ާ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  14)  B/57/2020/10-88ރިޒަމްގެ ނަންބަުރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓ މައްސަލަ ދިރާސާުކުރމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ   14

 ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  7) HR/57/2020/2-MMPRCއެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީގެ ނަންބަރު   މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ  15
ާ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  8) ADM/GOV/2020/024އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީގެ ނަންބަރު   އްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ މަ 16
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މ ލްޑިވްސް    
އެސ ސިއޭޝަން އޮފް  
ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް  

އެންޑް ޓުއަރ  
 އޮޕަރޭޓަރސް

 މަޓާޓ ()
 

 ޖަވާބު ނުލިބޭ. 

ގެސްޓް ހައުސް    
އެސ ސިއޭޝަން އޮފް  

 17މ ލްޑިވްސް 

ޓެއް އެހެން  ރިޒޯޓް ތަމްޘީލުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް ނޫންކަމުން، ރިޒޯ
ދިރާސާއެއް ހިއްޞާކޮށްފައި  އާމްދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ 

 ނުވެއެވެ. 

ނޭޝަނަލް ބ ޓިންގ    
އެސ ސިއޭޝަން އޮފް  

 18މ ލްޑިވްސް 

ޓެއް އެހެން  ރިޒޯޓް ތަމްޘީލުކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއް ނޫންކަމުން، ރިޒޯ

 އާމްދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދިފައި ނުވެއެވެ. 

  މަނިޓަރީ  މ ލްޑިވްސް  
 19އޮތ ރިޓީ 

ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން   ތަނަކަށް ލިބޭ  އާމްދަނީ އެހެން  ،ޓެއްރިޒ 

 ވަކި ޚާއްޞަ މަޢ ލ މާތެއް ހިއްޞާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

  މ ލްޑިވްސް  
  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް
 20އޮތ ރިޓީ 

ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން   ތަނަކަށް ލިބޭ  އާމްދަނީ އެހެން  ،ޓެއްރިޒ 

 މަޢ ލ މާތެއް ހިއްޞާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ވަކި ޚާއްޞަ  

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  
 21ފިނޭންސް 

ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން   ތަނަކަށް ލިބޭ  އާމްދަނީ އެހެން  ،ޓެއްރިޒ 

 ވަކި ޚާއްޞަ މަޢ ލ މާތެއް ހިއްޞާކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  
  އިކޮނޮމިކްސް
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  ދިރާސާއާ  ބަދަލުކުރުމުގެ ތަނަކަށް އާމްދަނީލިބޭ އެހެން ،ޓެއްރިޒ 

  ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން  އިކޮނޮމިކްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ގުޅޭގޮތުން

  މި  ކޮމިޓީއިން ،ނަމަވެސް ފޮނުވިފައިވީ ސިޓީ ހ ދުމަށް މަޢުލ މާތު

  މިނިސްޓްރީ  އެ  ޖަވާބެއް  އެއްވެސް  ހަމައަށްވެސް  ނިންމުމާ  މައްސަލަ

 .  ނުވެއެވެ   ލިބިފައި
 

-------------------------------------------- 
 

 
ާއެސ ސިއޭޝަން އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ ސަރވޭ ޑޮކިއުމެންޓް. ގެސްޓް ހައުސް  އްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ މަ 17

ާ( ސިޓީ.2020އޭޕްރިލް  7) L037/2020ޭނޝަނަލް ބ ޓިންގ އެސ ސިޭއޝަން އޮްފ މ ލްޑިްވސްެގ ނަންބަރު  އްސަލަ ިދރާސާުކރުމުަގއި ކޮމިޓީްނ ިރޢާޔަތްޮކށްަފއިވާ މަ 18

ާނަމުގައި ފޮނުވާފައިވާ ރިޕ ޓް.   "އަސަުރތައް  ުކރާނެ  އިޤްތިޞާދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަބަބުން  ގެ  19ކ ވިޑް"  އޮތ ިރޓީއިން އިން  މަނިޓަީރ  މ ލްޑިވްސް ާ  19

ާ( ސިޓީ.2020އޭޕްރިލް  14) PPS/57 /2020/7-220އޮތ ރިީޓެގ ނަންބަރު  ެރެވިނއު އިންލެންޑް މ ލްިޑްވސްަމއްސަލަ ިދރާސާކުރުުމަގއި ކޮމިޓީން ރިޢާަޔތްކޮްށފަިއވާ   20

ާ( ސިޓީ. 2020އޭޕްރިލް  15) B3/57/2020/40 -13ފިނޭންސްގެ ނަންބަުރ  އޮފް  މިނިސްޓްީރ މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމުގައި ކޮމިޓީން ިރޢާޔަތްޮކށްފައިވާ     21
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  އަސަރު  ކޮށްފާނެ   ސިނާޢަތަށް   ޓ ރިޒަމް   ބެލުމަށާއި   އޮތްތ    ނުރައްކަލެއް   އިތުރު   ސަލާމަތަށް   ޤައުމީ   ގުޅިގެން   އާ   19- ކޮވިޑް 

 މެންބަރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް   ކޮމިޓީގެ   ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ   މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަލާމަތީ   ގުޅޭ   ދެނެގަތުމާ 

 

 

 

 

 

 

 

  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ 

30.04.2020 13 2:22             - 

29.04.2020 12 1:09             - 

18.04.2020 10 1:29          -   -  - 

12.04.2020 09 1:00             - 

04.04.2020 08 0:47          -    -  -
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