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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 

 ކޮމިޓީ   ޖްތިމާޢީ އި 

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

ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް  އިޖްތިމާޢީކަްނކަން ދިރާސާކުރުމާއި  އިޖްތިމާޢީމަސްއޫލިއްޔަތަކީ 

ގުޅުންހުރި   ވުޒާރާތަކާދައުލަތުގެ ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި 

  ކަންކަން ކުރުމެވެ.

މަިޖލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުަމށް ރައްޔިތުންގެ ކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކުްނ ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ދިރާސާ

މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމާއި، އެ އިާދރާތަކުގެ އަހަރު ރިޕޯޓުތައް ދިާރސާކޮށް، އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންެގ  އެދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  

ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް    މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަްނ އެންގުމާއި، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ

ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާިދނުމާއި، ެއ އިދާރާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް، އެ ިއދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ެބޭހގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޯހދައި، 

، ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ުކރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަުކން ކުރަމުންދާގޮތް ަބލައި

 ަބޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 ފް ތަޢާރު  .1

  19-ވަނަ ޖަލްސާގައި، ކޮވިޑް 23އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ  2020ގައި ޭބއްވި  2020އޭޕްރީލް  1މި ރިޕޯޓަކީ، 

އިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ަބދަލުތަުކްނ އާރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަަބުބން  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮްތ  މެދުއަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ   179ކަނޑައެޅުމަށް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ   ޒިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ އާޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު  

މަޖިލީހުން ަބލައިަގނެ، ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މި  ރައްޔިތުންގެ 

  ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

  ތައް: ން ކިޔު ލިޔެ  ރި ރިޢާޔަތްކު  ރުމުގައި ދިރާސާކު  މައްސަލަ  ން ކޮމިޓީ  .2

 ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ. ނީމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ

 ؛( ސިޓ2020ީޕްރީލް އެ 13) 22/57/2020/7މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަންަބރު  .1

 ؛( ސިޓ2020ީޕްރީލް އެ 13) C1/57/2020/5-142ނަންަބރު  އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެމިނިސްޓްރީ އޮފް  .2

 ؛( ސިޓ2020ީޕްރީލް އެ 14) CB/57/2020/6-425ގެ ނަންަބރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް .3

 ؛ސިޓީ (2020އެޕްރީލް  23) EP/57/2020/24-101އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންަބރު  މިނިސްޓްރީ .4

 އަދި

   .މެމޯ( 2020ޕްރީލް އެ 12) MEMO-J/2020/35ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންަބުރ  .5



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 ގޮތް:  ންދިޔަ ރިއަށްގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކު   މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ  .3

މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮްށ  ގައި 2020ޕްރީލް އެ  7ކޮމިޓީައށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެްނ،  ޖްތިމާޢީއިމި މައްސަލަ 

ވަނަ ަބއްަދލުވުމުގައި މި މަްއސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ކޮމިޓީެގ   12ޭބއްވުނު ކޮމިޓީެގ    އޮންލައިންކޮށް

ދާއިރާތަުކެގ ތިރީގައި ހިމެނިފައިވާ  ،ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ،. އެގޮތުންމެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްަވރާކުރެވުނެވެ

މާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް ކައެކަންކަމާމެދު އް ވަކިވަކިން ފާހަގަކޮށް ތަމަސައްކަތް

 ނެވެ. ާސފުކުރުމަށް ނިންމު މަޢުލޫމާތުސިޓީ ފޮނުވައިގެން 

މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަަމުލކުރަމުންގެންދާ ގޮތް ބެލުމާއި، ޮމރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް   -1

ނަންގަވާ ވިޔަފާރިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، ެއކަންކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫެލއް މިނިސްޓްރީން 

 އެކަްނކަން ދިރާސާކުރުން.   އެކުލަވާލުމަށް އެންގުމަށާއި

 އާމްދަނީ އާއި ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއްގެ ލަާފ ސަރުކާރަށް ދިނުން.  -2

 ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިުވމުގައި އިސްކަން ދޭނެކަންކަން.  -3

 ހުން. ލިޭބ އެހީތެރިކަން ޭބނުން ކޮށްގެްނ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރާވާ މީސްމީ -

މާލޭގައި ކުއްޔައް ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެފައި އަދި ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ރާވާ   -

 މީސްމީހުން. 

 ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ އުސޫލު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ދެނެގަުތން.  -4

 ންމުްނނަށް ހުޅުވާލެވޭނެ މުއްދަތެއް، ައދި ގޮތެއް ދެނެގަތުން. ޢާމިސްކިތްތަށް، ޕާކްތައް  -5

ގެ ޭބފުޅުންނާއެކު ކޭޝަންޔުސްޓްރީ އޮފް އެޑި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި މިނިމި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ކުރިން  

ހުރިހާ ަބއްދަލުވުންތަކަކީ މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް   މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޭބއްވި ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވިަފއިވެއެވެ.ކޮމިޓީގެ 

 ަބއްދަލުވުންތަކެކެވެ. ާބއްާވފައިވާމެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް 

 : ކޮމިޓީން ލިޔުމުން ދަންނަވާފައިވާ މުއައްސަސާތައް މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   •

 ؛ކޭޝަންޔުއެޑިމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 ؛ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީހެލްތު  .2

  ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .3

 އަދި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް .4

 . މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް .5

 

 ކަންކަން: ށްފައިވާ  ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮ  ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރި  •

ވަނަ   14ކޮމިޓީގެ  ބޭއްވި  އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 : (2020އޭޕްރިލް    21ބައްދަލުވުން ) 

މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ެޖހުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށާ ގޭގައި  ރާއްޖޭގެ ސަަބުބން ގ19ެ-ކޮވިޑް •

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ތިއްަބވައިގެންވެސް ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ާބރުއަޅުއްވާކަން 

ސް ކްލާ ވަޑައިގަތުން ަދތިކަމަކަށްާވތީ، ޓެލެމިދުވަސްވަރު ޓީޗަރުންނަށް ފިާލވަޅުތައް ރެކޯޑްކުރުމަށް ސްޓޫޑިއޯއަށް •

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރެކޯޑް ކުރުން ހުއްޓިފައިވާކަން

 . މަޢުލޫމާތުތައް   ލިބިފައިވާ   ކޮމިޓީއަށް   ލިޔުމުން   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   މި    •

 ލޫމާތު: ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢު  އެޑިޔުކޭޝަނުން ސްޓްރީ އޮފް  ނި މި 

 

 :ފިޔަވަޅުތައް   ދާ ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެޅެމުން   ންޖެހިފައިވުމުން ގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަ   19- ކޮވިޑް  .1

     . ގެންދިޔުން   ކުރިޔަށް   ކިޔަވައިދިނުން   މެދުވެރިކޮށް   ވަޞީލަތްތައް   އޮންލައިން   ހާއި ކްލާ ޓެލި   ދަރިވަރުންނަށް  •

 ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަސަރު ކުރާ އުގަންނައިދިނުމަށްދަރިވަރުންގެ  ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގ19ެ-ކޯވިޑް

އެހީގައި ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅުތައް ކުރިއަށް  އޮންލައިން ވަސީލަތް ތަކުގެކުރިއަށްގެންދިއުމާ  ސްތައްކްލާޓެލި މެދުވެރިކޮށް ންމު ޓީވީ ޗެނަލްތައްޢާ



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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ކިޔެވުން ފެށުން ފަސްކުރެވިފައިވާ  ސުކޫލްތަކުގެ  ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްާތަތކުގައި ވަނީ ތަފާތު މަސައްކަތްަތއް ކުރެވިފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީގެންދިއުމަށް 

 ރޭވިފައިވާގޮތެވެ. ވައިދިނުންހާއި އޮްނލައިން ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮްށ ކިޔަކްލާދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޓެލިދުވަސްތަކުގައި ޓީވީ މެ

 ސް ކުރިއަށްގެންދިއުން  ކްލާ ޓެލި  .1

ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ ސް ވިލަރެސްކުރުމާއި، ރެކޯޑިންގ ހެދުން އަދި ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ކްލާޓެލި ●

 . އެމް އަދި ަބއެއް އަމިއްލަ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ގުޅިގެންނެވެ.އެސް.އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޕީ

 . މުވައްޒަފަކު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ 2 މިކަންކަން އިސްވެ ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް، މިނިސްޓްރީގެ ●

 . ދާނެގޮތުގެ ޚުލާސާއެއް ތިރީގައިއެވަނީއެވެސްތައް ކުރިއަށް ކްލާމި ޓެލި ●

 

 ސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ރޭވިފައިވާ ގޮތްކްލާޓެލި ކީ ސްޓޭޖް

 ފައުންޑޭޝަން 
ކުދިން ޝައުގުވެރިވާފަދަ ކުޅިަވރާއި އުނގެނުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ޚާއްޞަ 

 . ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
 

 1ގުރޭޑް ) 2އަދި  1ކީ ސްޓޭޖް 
 (އަށް 6އިން 

ލިޓްރަސީ އާއި ނިއުމަރަސީއަށް އަމާޒުކުރެވޭ އުނގެނުމުގެ ޙަރަކަތްތައް ހިމެނޭ 
 (. ކީ ސްޓޭޖްތައް ވަކިން)ޚާއްޞަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

 (7،8ގުރޭޑް ) 3ކީ ސްޓޭޖް 
ކަނޑައެޅޭ  )ލާސްތަކެއް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މާއްދާތަކަށް ޚާއްސަކުރެވޭ ކް

 (.ތާވަލެއްގެ ދަށުން
 

ލާސްތަކެްއ މި ކީ ސްޓޭޖްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ކް ● (9،10ގުރޭޑް ) 4ކީ ސްޓޭޖް 
 (.ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން)

ކަނޑައެޅޭ  )މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ލައިވް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްތަކެއް   ●
 (.ތާވަލެއްގެ ދަށުން

 
ލާސްތަކެްއ ސްޓޭޖްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ކްމި ކީ  ● (11،12ގުރޭޑް ) 5ކީ ސްޓޭޖް 

 (.ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން)



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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ކަނޑައެޅޭ  )މާއްދާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްތަކެއް  ●
 (.ތާވަލެއްގެ ދަށުން

 
  

   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޒިންމާތައް 1.1

 . ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގުރޭޑްތަކާއި ގެންދާނެ ގޮތާއި މާއްދާތައް ކަނޑައެޅުންސް ކްލާޓެލި -ހ

 .ފެސިލިޭޓޓަރުން ހަމަޖެއްސުން-ކޮންމެ ގްރޭޑަކަށް ކަނޑައަޅާ ފެސިލިޓޭޓަރުންނާއި ކޯ -ށ

 . ފެސިިލޓޭޓަރުން، ސްކޫލްތައް، އަދި މުަދއްރިސުންގެ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން-ފެސިލިޓޭޓަރުްނ، ކޯ -ނ

 . ހަފުތާއަކުން އެއްފަހަރު މުޅި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ ރިވިއުއެއް ހަދައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން ކޮންމެ ދެ -ރ

 ސްކޫލްތަކުގެ ޒިންމާތައް   1.2

 . ހުގެ ތާަވލުތައް ގަވާިއދުން ދަރިވަރުންނާއި ެބލެނިވެރިްނނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންކްލާޓެލި -ހ

 . ެބެލހެއްޓުން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ޮގތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން ހާޒިރީސްތަކުގެ ކްލާޓެލި -ށ

 . ސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ަބއިވެރިކުރުމަށް ާބރުއެޅުމާއި ދަރިވަރުން ަބއިވެރިވާ މިންވަރު ަބލައި މޮނިޓަރކުރުންކްލާޓެލި -ނ

 .ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން  ދި ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލުޕްރޮގްރާމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މުދައްރިސުން، ެބލެިނވެރިން އަ -ރ

 ލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން  ގޫގުލް ކް  .2

 . އިން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑް ތަކަށެވެ 7ލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާީނ ގުރޭޑް ގޫގުލް ކް ●

 .ވަނީއެވެއެދަދު ތިރީގައި ޢަރޭޑެއްގައި ހަފްތާއަކު ކިޔަވައިދޭނެ މާއްދާތަކާއި ޕީރިއަޑްގެ ލާސްރޫމް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ގްގޫގުލް ކް ●

 ދަދު ހަފްތާއަކަށްޢަލާހުގެ ކް /ޕީރިއަޑް މާއްދާތައް ރޭޑްގް



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

ދިވެހި، އިސްލާމް،  7ގްރޭޑް 

އިނގިރޭސި، ހިސާުބ، 

ސައިންސް، ިބޒްނަސް  

 ސްޓަޑީޒް  

މިއިން ކޮންމެ   ؛ދިވެހި، އިސްލާމް، އިނގިރޭސި -

 ޕީރިއަޑް  2މިނިޓުގެ  35މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު 

މިއިން    ؛ހިސާުބ، ސައިންސް، ިބޒްނަސް ސްޓަޑީޒް -

 3މިނިޓުގެ  35ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަްފތާއަކު 

 ޕީރިއަޑް 

ދިވެހި، އިސްލާމް،  8ގްރޭޑް 

އިނގިރޭސި، ހިސާުބ، 

ސައިންސް، ިބޒްނަސް  

 ސްޓަޑީޒް 

މިއިން ކޮންމެ  ؛ ދިވެހި، އިސްލާމް، އިނގިރޭސި -

 ޕީރިއަޑް  2މިނިޓުގެ  35މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު 

މިއިން    ؛ހިސާުބ، ސައިންސް، ިބޒްނަސް ސްޓަޑީޒް -

 3މިނިޓުގެ  35ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަްފތާއަކު 

 ޕީރިއަޑް 

 ޕީރިއަޑް  2މިނިޓުގެ  40ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  ހުރިހާ މާއްދާއެއް 9ގްރޭޑް 

 ޕީރިއަޑް  2މިނިޓުގެ  40ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  ހުރިހާ މާއްދާއެއް 10ގްރޭޑް 

 ޕީރިއަޑް  2މިނިޓުގެ  50ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ހަފްތާއަކު  މާއްދާއެއްހުރިހާ  11ގްރޭޑް 

 

ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ޙަސްތަކުގައި ދަިރވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިން ފިލާވަޅުަތކުން  ކްލާޓެލި  ،ލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގައިގޫގުލް ކް ●

 .ފިލުވައިދޭން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެއެފިލާވަޅުތައް ދަރިވަރުންނަށް އިުތރަށް އޮޅުން 

 

 



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 . ލާސް ކުރިއަށްގެންދިއުން ލާސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ކް ގޫގްލް ކް 

 ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  2.1

އޮތް  ( ޑިވައިސް އެއް)ލާސް ރޫމަށް ވަދެވޭނެފަދަ ވަޞީލަތެއް ަބޔާންކުރެވުނު ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ގޫގުލް ކް 2.2.1

 . ކުއްޖެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކުރުން

ދަރިވަރުންގެ   ،ލާސްރޫމަށް ވަނުމަްށ ޭބނުންވާ އިްނޓަރނެޓް ފޯރުޮކށްދިުނމަށް މިނިސްޓްރީން ޭދ އިރުޝަުދތަކާ އެއްގޮތަށްގޫގުލް ކް 2.2.2

 . ބެލެނިވެރިން މެދުވެރިކޮށް ކޮންެމ ދަރިވަރަކަށް އިންޓަރނެޓް ލިޭބަކން ކަށަވަރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އެނގުން

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ  ( ޑިަވއިސްއެއް)ލާސް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާނެ ވަޞީލަތާއި ގޭގައި ތިބެގެން ކް 2.2.3

 . ތައް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ލިިބފައިވާަކން ކަށަވަރުކުރުންއިންޓަރނެޓް، މާއްދާ 

ދަރިވަރުން އަދި ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ   2.2.4

 .ވާހަކަދައްކައިގެން ޙައްލުކުރުން

ސްަތކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުްނނާއި ނުަވންނަ ދަރިވަރުން އެގޭެނހެން ކްލާޅުމާއެކު،  ލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ަބއިެވރިވުމަށް ާބރުއެކް 2.2.5

 . ލޫމާތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާ ޙިއްސާކުރުންޢުއަިދ މި މަ. ރެކޯޑް ނަގައި ބެލެހެއްޓުން

ަކން ުދވަހުން ދުވަހަށް ހިނގާކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ެބލުމާއި އެގޮތަށް އެ ކަން( ގައި ަބޔާންކުރާ 2.2)ބުނެވިދިޔަކަންކަން  2.2.6

 .ޕްރިންސިޕަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

 ؛މުދައްރިސުން ކުރަންޖެހޭކަންކަން  2.3

ލާހަށް ދަރިވަރުން  އެ ގްރޭޑްގެ ދަރިވަރުންނާ ޙިއްސާކުރުމާއެކު ކް ،ލާސް ކޯޑްލާސް ހަދައި ކްކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ގޫގުލް ކް 2.3.1

 .ކަށަވަރުކުރުންވަންނަކަން 

ލާސް ކުރިއަށްދާ ގަޑިތަކުގައި ދަރިވަރުގެ  ދަރިވަރުންނަށް ގޫގްލް ކުލާސްރޫމް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަުޢލޫމަތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކް 2.3.2

 .ަބއިވެރިވުން ގެންނަންެޖހޭ ގޮތުެގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 

 12 

 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

ލާސް ސްތަކުގެ މަުއޟޫތައް އެނގޭނެެހން ތާަވލު ަހދައި އެއާ އެއްގޮތަށް ކްކްލާާމ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަްށ ގެްނދަން ނިން 2.3.3

 . ލާސްރޫމަށް އަޕްލޯޑްކުރުންދުވަސްކުރިން ތައްޔާރުވެ ކިޔަވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލްތައް ކް 1ޭބއްވުމުގެ 

ަތފާތު އުނގަންނައިިދނުމުގެ ވަީޞލަތްތައް ކިޔަވައިދިނުމުގައި އަދި . ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ފެތޭވަަރށް ކޮންޓެްނޓު ހިމެުނން 2.3.4

 .ބޭނުންކުރުން

 . ދަރިވަރުންނަށް ހޯމް ވޯކްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްތައް ނުދިނުން 2.3.5

ސް ނިމުުމން ދަރިވަރުން ަބއިވެރިވި ގޮުތެގ ލޮގް ނަގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރު މެދުވެރިކޮށް ޕްރިންސިޕަލާ  ކްލާކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  2.3.6

 . މާތު ޙިއްސާކުރުންމަޢުލޫ

ސް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ އެންމެހައި ދަތިތައް ދުރާލާ ލީޑިންގ ޓީޗަރު މެދުވެރިކޮށް ޕްރިންސިޕަލާ ޙިއްސާކޮށް ޖެހިގެން އަންނަ ކްލާ 2.3.7

 . ސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންކަން ޙައްލުކުރުންކްލާ

 ؛ލީޑިންގ ޓީޗަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  2.4

ޓީޗަރުންނާ ޒިްނމާކޮށް މަތިކޮށްފައިވާ ެއންމެހައި ކަންކަން އެގޮތަށް ހިންގާކަން ަކށަވަރުކޮށް، ދިމާވާ ަދތިތަްއ ގެ ދަށުން  2.3 2.4.1

 . ޕްރިންސިޕަލް މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޙައްލުކުރަމުން ގެންިދއުން

ޕްރެސެންޓޭޝަްނ، ސިމިއުލޭޝަން، ؛ ލްސްލާނިންގ މެޓީރިއަ)ސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ޭބުނންކުރާ އެހީތައް ކްލާގޫގުލް  2.4.2

 . މިނިްސޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ފިލާ ޕޯޓަލްއަށް އަޕްލޯޑްކުރުން( ވޯކް ޝީޓް ފަދަ ތަކެތި

 ؛ޓީ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. ސީ . މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އައި  2.5

ރވޭއެއްކޮށް އެތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ޭބނުންކުރެވޭ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ުފރިހަމަ ސަދަރިވަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޓެްބެލޓް ތަކުގެ   2.5.1

 .ޙާލަތުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޑިވައިސްތައް ނެތް ދަރިވަރުންަނށް ހަމަޖައްސާނެ އިންތިޒާމަކާމެުދ މަޝްވަރާކޮށް ވެރިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަންކަްނ  2.5.2

 . ރުޝާދު ދިނުންސުކޫލްތަކާ ޙިއްސާކޮށް އި



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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ޑިވައިސްތަކުގެ ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެ ސުކޫލެއްގެ ޓެކްީނަޝނަށް އިރުޝާދުދީ ދުަވހުން  2.5.3

 . ދުވަހަށް ޙައްލުކުރުން

 . ޖީ ސޫޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ސުކޫލްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދައިދިނުން 2.5.4

 ؛އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއާއި   2.6

ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި   ،ާދނެ ގޮތުގެ އެންމެހައި އިރުޝާދުަތއްދީސްތައް ކުރިއަށް ގެންކްލާގޫގްލް   2.6.1

 . ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާނީ މި ކޮމިޓީއިންނެވެ

ގައި ަބޔާންކުރާ މޮނިޓަރިންގ އަދި އިވެލުޭއޝަންެގ އެންމެހާ ކަންކަްނ އިންތިޒާމުކޮްށ އެގޮތުގެމަތިން ހިންގަކަްނ   2.7  ރިޕޯޓުގެ  މި 2.6.2

 .ކަށަވަރުކުރުން

 މޮނިޓަރިންގ އަދި އިވެލުއޭޝަން  2.7

ސް ނިންމާލުމަށްފަހު ކޮންެމ ކްލާ ސްތަކުގައި ދަރިވަރުން ަބއިވެރިވާ ނިސްަބތާއި އޭގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ދުަވހަކު  ކްލާ 2.7.1

ޝީޓަށް އެ މަޢުލޫާމތު ސުކޫލަކުން ަބއިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު އެނގޭނެެހން ވިލަެރސް ކޮމެޓީން ދޭ ފޯމެޓަކަށް ގޫުގލް 

 . އަދާހަމަކުރަން ވާނެއެވެ

ހު ފިލާވަޅުގައި ބޭނުންކުރި ކިޔަވަދިނުމުގެ އެހީތައް  ވަސް ނިމުމުން އެ މާއްދާއެއްގެ ލީޑިންގ ޓިޗަރު އެދުކްލާކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  2.7.2

: ފިލާ) ވާ ރިސޯސް ޕޯޓަލްމިނިސްޓްރީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައި( އެހެނިހެން /ހޭންޑުއައުޓް  /ވޯކްޝީޓް  /ޕްރެސެންޓޭޝަން )

www.filaa.moe.gov.mv) ެއަށް އަޕްލޯޑް ކުރަންވާނެއެވ . 

ސްތަކުގައި ަބއިވެރިވާ ދަރިވަރުންނާއި ެބލެނިވެރިންގެ ފީޑްެބްކ ނެގޭނެ އީޖާދީ ފަސޭހަ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ފީޑްެބކް ނެގޭނެ ކްލާ 2.7.3

 .ނެއެވެގޮތެއް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅަންވާ

. ސްތައް ދިޔަގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެއް ވިލަރެސް ކޮމެޓީއިން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެކްލާކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން އެ ހަފްތާގެ  2.7.4

އޭގެ .އަދި ރިޕޯްޓ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ ކޮމެޓީގައި އެސް. މި ރިޕޯޓުގެ ފޯމެޓް ކަނޑައަޅަނީ ޮކމެޓީއިންނެވެ

 .މަނާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮިއންޓެވެފަރާތުން ހި



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 

ސް އަދި އޮންލައިން ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީަގއި ފިލާވަޅުތައް ދަރިވަރުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ކްލާމަތީގައި ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަާކއި އެއްގޮތަށް ޓެލި

ކަްށ ޑިވިޜަން، ސެކްޝަްނ، ޔުނިޓްތަ، ޑިޕާޓްމަންޓް  ޅުންހުރި  އެދި ސްކޫލްތަކަށް އަދި ގުކިޔެވުމުގައި ދަރިވަރުން ޝާމިލްވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުން  

 އިން އެންގިފައެވެ. E-22/CIR/2020/31ވަނީ ސަރކިއުލަރ ނަންަބރ 

 

 . މިޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލު އަދި އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު  .2

ަޝން އެޖެންސީގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ަމސައްކަތް ނުވަތަ އެހެްނ މަސައްކަތެއް ވިޔަސް މިމިނިސްޓްރީން އަަމލުކުރަމުންދާނީ ހެްލތް ޕްރޮޓެކް

މުއްދަތެއް އަދި ކަނޑައެޅިފައި ނުވާވަހަކަ  ލަފާުކރާ އަލުން ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް އެންގުންތަކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ެއތްގޮތުގެ މަތިންކަމުން ސްކޫލްތައް 

 ދެންނެވީމެވެ. 

 ލޫމާތު: ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢު   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 

 މިނިސްޓްރީން އެ ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ، ފަރާތްތައް އަްނނަ ަބދަލު ށްޙާލަތަ ވަޒީފާގެ  އަދި ގެއްލޭ ވަޒީފާ އާއި  އާމްދަނީ ގުޅިގެން ޙާލަތާ މި •

 މީގެ. ދަންނަވަމެވެ ދާކަމުގައި މޮީނޓަރކުރަމުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ މިފަދަ މެދުވެރިކޮށް، ޕޯޓަލް ސެންޓަރ ޖޮްބ ކޮށްފައިވާޤާއިމް

 އަްނަނނީ   ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ައންނާީތ،  ދިމާވަމުން  ދަތިތަކެއް  ފަރާްތތަކަށް   ަބއެއް  ޭބނުންކުރުމުގައި  ޕޯަޓލް  ސެންޓަރ  ޖޮްބ  އިތުރުން

 ވަނީ  ނުމަށްދި  އެހީތެރިކަން  މާލީ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ   ފަރާތްތަކަށް  މި  އަދި.  ކުރަމުންނެވެ  މަސައްކަތް  އިމުކުރުމުގެ ޤާ  އެއް  ކޯލްސެންޓަރ

 . ހަމަޖެހިފައެވެ

 ދިވެހި ކާރިސާތެރޭގައި މި މަޤްޞަދަކީ މައިގަނޑު  ޕެކޭޖުގެ ރިލީފް އިކޮނޮމިކް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް ސަރުކާރުން •

 ަބއިވެރިވުމުގެ   ޕެކޭޖުގައި  ރިލީފް  އިކޮނޮމިކް  އެފިޔަފާރިއަކަށް  ވަކިކުރާނަމަ  މުވައްޒަފަކު  ވިޔަފާރިތަކުން.  ދެމެހެއްޓުެމވެ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ

 . ގެއްލިގެންދާނެއެވެ ފުރުޞަތު

 



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 :  ނޫސްބަޔާން   މުކޮށްފައިވާ ޢާން   ފިނޭންސްއިން   މިނިސްޓްރީ 

 މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ެބންކް  ދޫުކރާނީ  ޯލނުތައް  މި.  ދޫކުރުން  ލޯނު  ފަރުދުންނަށް   މަސައްކަތްކުރާ  އަިމއްލަ  އަދި  ލޯނު  ކެޕިޓަލް  ކިންރވަ -

 . މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޝަން ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އީ.އެމް.އެސް އަދި

 . ކޮށްދިނުން ސަްބސިޑައިޒް ސަރުކާރުން އިންސައްތަ 40 ިބލުގެ ކަރަންޓު ގެ 2020 މެއި އަދި އެޕްރީލް -

 .ކޮށްދިނުން ސަްބސިޑައިޒް ސަރުކާރުން އިންސައްތަ 30 ިބލުގެ ފެން ގެ 2020 މެއި އަދި އެޕްރީލް -

 ޕްރިންސިޕަލް        ަދރަނީގެ  ނަގާފައިހުރި  ކޯޕަރޭޝަންއިން  ފައިނޭންސް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހަުއސިންގ  އަދި  ޯމލްޑިވްސް  އޮފް  ޭބންކް -

 . ލަސްކޮށްދިނުން މުއްދަތަށް މަސްދުވަހުގެ 6 ޕޭމަންޓްތައް އިންޓަރެސްޓް އަދި

 . ދިނުން އެލަވަންސެއް ސަރުކާރުން މުއްދަތަށް މަސްދުވަހުގެ 3 ފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ވަޒިފާ ގުޅިގެން އ19ާ-ކޮވިޑް -

  6 ފެށިގެން އިން 2020 މާރިޗު  ދެއްކުން އަނުބރާ ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން ސްކީމުގެ ލޯނު ސްޓޫޑަންޓް ނޭޝަނަލް -

 .  ލަސްކޮށްދިނުން މަސްދުވަހަށް

 ލޫމާތު: ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ މަޢު   އިސްލާމިކް އެފެއާޒުންނިސްޓްރީ އޮފް  މި 

 ފިޔަވަޅެއްގެ  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އަޅާ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ފެތުރުން ރާއްޖޭގައި ވައިރަސް 19-ކޮވިޑް އިތުރަށް ޔަތްކޮށް،ރިޢާ ޙާލަތަށް މިހާރުގެ -

 ރު މެްނދު ދުވަހުގެ ުބދަ ވީ 2020 މާރިޗު 18 މަތިން ލަފާގެ ޢިލްމުެވރިންގެ ދީނީ މަޖިލީހާއި މަތީ އެްނމެ ފަތުވާދޭ އިސްލާމީ ގޮތުން،

 އަރާފޭުބން  ރަށަކަށް އަދި ރިސޯޓުތަކެއްގައި، ހުރިހާ މަނާކުރާ އަރާފޭުބން ސަރުކާރުން އަދި ވިލިމާލެ ހުޅުމާެލ، މާލެ، ފެށިގެން ނަމާދުން

 ނުހެދުމަށް ޖަމާޢަތް ނަމާދުގެ ހުކުރު ނަމާދުތަކާއި ފަރުޟު ހިނދަކު، ދެމިއޮތްހާ އެޙާލަތު އެރަށެއްގައިވެސް މަނާކޮށްފިނަމަ

  .ނިންމިފައިވާކަން

 ދިރާސާއަށްފަހު އެސެސްމަންޓް ރިސްކް ފެތުރުމާގުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި 19-ކޮވިޑް ޤަޞްތުކުރެވިފައިވަނީ ހުޅުވާލުމަށް  އަލުން މިސްކިތްތައް -

  .ކަމަށް ލަފާގެމަތިން އެެޖންސީގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ނުވަތަ

 ގައިދުރުކަން   އިޖްތިމާޢީ  އުޅުމުގައި  ނިކުމެ  ވަދެ  މިސްކިތަށް  ތެރޭގައި  ގޮންޖެހުންތަކުގެ   ހުރި  ހުޅުވާލުމުގައި  މިސްކިތްތައް  ޙާލަތުގައި  މިފަދަ -

 ެބހެއްޓުމަާށއި، ސެނިޓައިޒަރ ދޮރުކައިީރގައި ވަދެނިކުްނނަ މިސްކިތަށް އައުމަށާއި މިސްކިތައް މާސްކްއަޅައިގެން ެބހެއްޓުމަށާިއ،

 ކީރިތި  ނަމާދަށްަފހު  ނުދިނުމަށާއި،  ވަގުތު  ސުންނަތްކުރަން  ގޮވުމަށްފަހު  ަބންގި   ނަމާދަށް  ހުލުވުމަށާއި،  ޖަމާޢަތަށް  ހަމައެކަނި  މިސްކިއްތައް



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ކޮމިޓީ  އިޖްިތމާޢީ

 ދޮވެ ކޮށްއެއް މިސްކިތްތެރެ ނަމާަދކަށްފަހު ޖަމަޢަތުގެ  ކޮންމެ ނުދިނުަމށާއި، ވަގުތު މަޑުކުރުމަށް ޛިކުރުކުރުމަށް ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން

 މީހެއް  ހުރި  އަލާމާތެއް  ަބއްޔެއްގެ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ހުއްޓުވުމާއި،  ކަންކަން  ދިއުންފަދަ  ކުޑަކަމު  ކުޅުޖަހާ  ަބޔަށް  ވުޟޫކުރާ  ރުމާއި،ސާފުކު

 ނަޞޭޙަތްެތރިވާނެ  އެފަރާތަކަށް  ނުވެއްދުަމށްޓަކައި  މިސްކިތައް  މީހެއްނަމަ  ޭބސްކާ  ަބއްޔަކަށް  ދާއިމީ  ނުވަތަ  މީހެއް  ދުވަސްވީ  މުރުންޢު  ނުވަތަ

   .ހަމަޖެއްސުން މީހުން

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

މުން އެއްވެއުޅޭ  ޢާން.އޭއިން އިޢުލާންކުރައްވާ ނިއު  ނޯމްސްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީގެ މާރުކޭޓްތަކާއި ޕާކުތަކާއި  އާ ގުޅިގެން އެޗް.ޕ19ީ-ކޮވިޑް -

 ލުކުރަންެޖހޭ މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ަބިއވެރިވެފައިވާކަން.މަޢަ ގައިތަންތަނު

 އެކުލަވާލާ އިޢުލާނުކުރެއްވުމުން އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެ ކަމަށް..އޭ އިން އެ މިންގަނޑު އެޗް.ޕީ -

 

 : ހުށަހެޅުންތައް  ގެ މިޓީ ކޮ  .4

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުންނާއި ގެތަކުން ކުލި ސަރުކާރަށް  އިއަމިއްލަފަރުދުންނަށާ :1 ހުށަހެޅުން

 ؛ލުއި ދިނުމަށް ތްތަކަަކށްއަންނާނެގޮކުޑަވާންޖެހޭކަމަށާއި، އެފަދަ ަބަދލެއް 

ޖޮްބ ސެންޓަރ މާލެއާއި އަތޮުޅތެރޭގައިވާ މަލުކުރާގޮތް ޢަމޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް ދިނުމަށްފަުހ، އެފަރާތްތަުކްނ : 2 ހުށަހެޅުން

 ؛ އުަމށްަބލަމުންގެންދި މެދުވެރިކޮށް

މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް އެއްފަހަރާ ދޫނުކުރުމަށާއި، އެފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނާމެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައްތަްއ : 3 ހުށަހެޅުން

 ؛ ކުރަމުން ގެންދާނަމަ، ދޫކުރެވިފަިއވާ ފައިސާގެ ވަކި ޕަސެންޓެއް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް

    އި ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމައްޓަކަ  ޙާލަތުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތިސްކޫލްތައް ބަންދުވެފައިވާ : 4 ހުށަހެޅުން

ސް' ކްލާލައިން ޕޮރޮގްރާމްތަކާއި 'ޓެލެ-ފްކޮށްފައިާވ އޮންލަތާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތަޢާރުޙާމި

  ؛ މަށްކުރިޔަށް ގެންދިޔު



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 އި ތު ފަހިކޮށްިދނުމަށްޓާކަޞަައތޮޅުެތރޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންަނށް ތަފާުތ ކުރުމެއްނެތި މިފުރު މާލެއާއި : 5 ހުށަހެޅުން

އެޑިއުކޭޝަްނ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި  ،ތަކެއްނެޓް ޕެކޭޖްރޚާއްސަ އިންޓަ ސްކޫލް ކުދިންނަށް 

 ؛  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީ

ަބންދުގައިވާ ޙާލަތުގައި އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ަބލި ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުއްޔަށް  ފުރަ:  6ހުށަހެޅުން  

ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ހާލުގައިޖެހި ކުލިދެއްކުަމށް ުނކުޅެދޭ ފަރާތްތައް މަގުމަތިވިޔަނުިދނުމަށްޓަކަިއ 

 ؛ސިލްތައް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްންކައު ސަރުކާރާ، ސިޓީ

ޭބނުްނތަކަްށ ޢާންމު  ކުތައްފަދަ އާންމުން އެއްވާ ތަންތަން،  މިސްކިތްތަކާ ޕާދުގެ ދަށުންމެނުވީ  ޝާ އެޗް.ޕީ.އޭގެ އިރު  :7ހުށަހެޅުން

 ؛ ހުޅުވާ ނުލުމަށް

 

 ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަމާޒު: ކޮމިޓީގެ   -6

ޤްތިޞާދަށް ހެޔޮަބދަލެްއ މޮރިޓޯރިއަމް ފެކޭޖްތަކަކީ، އިތަޢާރަފްކުރާ އާ ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް ،ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަމާޒަކީ

 އަރައިގަތުމަށް  ށްވުމާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް މި ޙާލަތުންކައަންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ަބއްަޓންެވފައިވާ ޕެކޭޖުތަކަ

،  ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ،  ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާވުމާ    ތެރިކަން ލިުބން ޔަޤީންކުރުމާއި،އެހީ

ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ   ގަތުމަށް، މި ަބލިމަޑުކަމުން އަރައިރައްޔިތުންނަށް ދިމާވަމުންދާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތައް ލުއިވެ

  މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެގޮތެއް މަގުފަިހކުރުމެވެ.

 

 

 



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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 ން: ކޮމިޓީގެ ނިންމު  - 7

ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަަބުބްނ ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަުޅ   19-ކޮވިޑް

ަބދަލުތަކުްނ އަރައިގަތުމަށް ސަުރކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ްޕރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ދެކޭގޮްތ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ   179ށް، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ކަނޑައެޅުމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ   އާޒިމްޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ  

ޅޭ ކޮމިޓީތަކަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ މަޖިލީހުން ަބލައިގަެނ، ކަމާގު

މި ރިޕޯޓުގައި    ޅާ ކަންތައްތައްފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަ، ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

ވަަނ  17ވަނަ ދުވަހު މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ޭބްއވި މި ކޮމިޓީގެ  2020ެމއި  02ފައިވާނެއެވެ. އަދި، މަނާހި

މެންަބރުންގެ   އަށް ހާޒިރުވެ ތިިބވަގުތު ކޮމިޓީ  ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުނު ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފޮނުވުމަށް އެ

 ރިއެވެ.ފާސްކު އިއްތިފާގުން

ތްކުރައްވައި،  ޔަމައްޗަށް ރިޢާ ދިރާސާކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެވީމާ، މި މައްސަލަ  

 މި ރިޕޯޓާމެދު މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ިންނމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމެވެ. 

ތަފްޞީލު ިމ ރިޕޯޓުގެ  ވިގެ ަބއްަދލުވުންަތކަށް ކޮމިޓީގެ މެްނަބރުން ހާޒިރު މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޭބއްވި މި ކޮމިޓީ

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.1- ޖަދުވަލު"

 2020 މެއި 02

 

 އަޙްމަދު އީސާ 

  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު      



  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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  ނުރަނގަޅު   އަންނަ   އާމްދަނީއަށް   ވިޔަފާރިތަކުގެ   އާއިލާތަކާއި   ސަބަބުން   ފިޔަވަޅުތަކުގެ   އަޅާ   ނުދިނުމަށް   ފެތުރުނަ   ރޯގާ   19- ކޮވިޑް 

  މަޖިލީހުން  ތަންފީޒުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ  ޕްރޮގްރާމް  ނިންމާފައިވާ  ހިންގުމަށް  ސަރުކާރުން  އަރައިގަތުމަށް،  ބަދަލުތަކުން 

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް    ކުރުމަށް ދިރާސާ   މަސައްކަތް   ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއި   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް 

 ހާޒިރުވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  

 

 

 

                   

  ްވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S ިވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ސަލާމުގައ 

                      
2.5.2020 

17 0:31 -     -   

30.4.2020 16 1:22           

27.4.2020 15 1:45        - 

21.4.2020 14 1:44         

9.4.2020 13 1:32    -      

7.4.2020 12 1:17   -     -    
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  ބަދަލުތަކުން  ނުރަނގަޅު  އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ  އާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅާ  ނުދިނުމަށް  ފެތުރުނަ  ރޯގާ  19- ކޮވިޑް 
  ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން   ކަނޑައެޅުމާ   ދެކޭގޮތް   މަޖިލީހުން   މެދު ރައްޔިތުންގެ ތަންފީޒުކުރުމާ   ޕްރޮގްރާމް   ނިންމާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ސަރުކާރުން   އަރައިގަތުމަށް، 

 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން   ، މަސައްކަތް   އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދާއިޜާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ގުޅިގެން   މައްސަލައާ   ހުށަހެޅި   މަޖިލީހަށް 
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