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  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

 މާލެ،               

                  ދިވެހިރާއްޖެ.        

 

އާމްދަނީއަށް އަންނަ  ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ  91ކޮވިޑް 

ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް 

 ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ 

 

 ތަޢާރުފު:

ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުެގ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، ރައްޔިތުންގެ ގަިއ،  0303މާރިޗު  03މި ކަރުދާހަކީ 

ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުްނ  91ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، "ކޮވިޑް  971މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ުޅ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ިނންމާފައިާވ އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަ

ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުްނ ދެކޭގޮތް ކަނޑައެުޅން" އާ ގުޅިގެން، މިހާުރ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު އޮތް ޙާލަތާއި، 

 އްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ.އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން ހިމަނައި ތަ

 އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު:

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިޞްބަތް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މައްޗަށެވެ.

ން ގުޅިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަދި އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތައްވެސް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތު

)ސާދަ ޕޮއިންޓް ތިނެއް  %14.3ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓުންގެ ޢަދަދު  0303ދާއިރާއާއެވެ. ފެބުރުވަރީ 

ްއ )ބާވީސް ޕޮއިންޓް އަށެ 22.8ދުވަހު % 93ެގ ފުރަތަމަ  0303އިންސައްތަ( އިން ދަށަށްގޮސްފައިވާކަމަށާއި، މާރިޗު 

އިންސައްތަ( އިން އެ ޢަދަދު ދަށަށްގޮސްފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުރިއަށް 

މިލިއަން އެމެރިާކ  446.6އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ދަށަށްދާނެކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  91ކޮވިޑް  އޮތްތާނގައި 

 މިލިއަން ެއމެރިކާ ޑޮލަރަށް ދަށްވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 135.9ޑޮލަރުން، 
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ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ދެވަނައަށް ބަރޯސާވަނީ މަސްވެރިކަމުެގ ދާއިރާގެ މައްޗަށެވެ. 

ތާޒާމަހަށް އޮތް ޑިމާންޑް ދަށްވެ، ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްޕޯޓްކުރުންވަނީ އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ފިނިކުރި  91ކޮވިޑް 

ދަށްވެފައެވެ. މިކަމުެގ ސަބަބުން ބޮުޑ ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަަމށް ގޮންޖެހުންތަްއ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމާއި، މަސްވެރިަކމުެގ 

 ދާއިރާވެސް ދަށަށްދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އާ އަޅާބަލާއިުރ  0391މާރިޗު  02ކުރައްވާފައިވާ ހަފްތާ މާލީ ިހސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ޝާއިޢު

 ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު ާއމްދަނީ ދަށަށް ގޮސްފައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައްވަނީ މަތިވެފައެވެ. 0303މާރިޗު  02

މްދަީނއެއް ދައުލަތަށް ލިއްބައިދޭ ޓެކުހުން ލިބުނު އާމްދަނީވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ިހސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެންމެ ބޮުޑ އާ 

ެގ  0303މާރިުޗ  02މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު،  4,376.0އާ ަހމައަށް  0391މާރިޗު  02ދަށަށްގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން، 

ެގ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަީނ  0391މާރިޗު  02މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޓެކްސް ނޫންގޮތުގައި  3,943.4ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި  209.7ެގ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ  0303މާރިޗު  02މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް  1,169.3

 މިިލއަން ރުފިޔާއަށްވަނީ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 5،141.3މިލިއަން ރުފިޔާއިން  5،951.3ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 

ގަިއ  0303ގައިވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ަޖނަވަރީ  0303އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މިންވަުރ މާރިޗު  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް

މިލިއަްނ  917.09ގަިއ ިމ ޢަދަދުވަނީ  0303މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަހުެގ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު މާރިޗު  041.14

ގެ  0303ރުފިޔާއިން މާރިޗު  3,712,241,789.27ގައި  0303ރު ޖަނަވަރީ ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ. އަދި އިމްޕޯޓަށް ބަލާއި

 ރުފިޔާގެ ދަށްވުމެއް އައިސްފައިވެއެވެ. 3,104,952,277.23ނިޔަލަށް 

ވަޒީފާގެ ބަޒާރަށް ބަލާއިރު، ފަތުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން ވަގުތީގޮުތން މެދުކަޑާލާފައިވުމާއި އެޫނން އެހެްނ ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެްނ 

ާއ ގުޅިގެްނ ރިޒޯޓުތަކުެގ  91ޒޯޓުތަކުގެ ހިންގުްނ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަޑާލަިއ ރިޒޯޓުތައް ބަްނދުކުރަމުންދާކަމާއި، ކޮވިްޑ ރި

މުވައްޒަފުން ަވޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންާދ މައްސަލައާއި، ދުވަހު މުާސރައަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮްތ 

 ސްފައިވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރެވެމުންދާކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ.ހުއްޓުމަކަށް އައި

)ފަންސާްސހަތަރެއް  54އިންސައްތަ ދަށަށްދާނެކަމަށާއި، ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލް % 5.7ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް 

 ބިލިއަން ރުފިޔާ 03އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  އިންސައްތަ( އަށް ދަށްވުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެކަމަށް

 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ާހމަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 90 ނުލިބޭނެކަމާއި،
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 އާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު: 91ކޮވިޑް 

 ސްޓޭޓް  އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް، ބީ.އެމް.އެލްއިން ލޯނުދެއްކުމުެގ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދީ، އިންޓްރެސްޓަށް ގެންނަްނ ސަރުކާރުގެ  .9

 .ނިންމާފައިވާ ބަދަލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކުރުން

ދީ، އިންޓްރެސްޓަށް ށްދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް، އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީއިން ލޯނު  .0

 .ގެންނަން ނިްނމާފައިވާ ބަދަލުތައް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި މަޝްވަރާކުރުން

ރެސްޓަށް ދީ، އިންޓްށްސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާިއ އެއްގޮތަށް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ.އިން ލޯުނދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮ .0

ލޫމާތު ހޯދައި، އިތުރު ލޯނުތައް ޢުގެންނަން ނިްނމާފައިވާ ބަދަލުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަ

 .ލުތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުންސޫދޫކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އު

ކު، އެފައިސާ ދޫކުރުމަށް މިލިއަްނ ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް، ނިންމާފައިވުމާއެ 031ބީ.އެމް.އެލް.ގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން  .4

 .ލާިއ މެދު މަޝްވަރާކުރުންސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު

ބޮޑު ކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަމުގަިއ ކުރިމަތިަވމުންދާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމާއި، މަސްވެރިކަްނ ހުއްޓުމަކަްށ  .5

ކުރައްވަމުން ގެންދަާވ މަސައްކަްނ ނައިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް  ހޯދުމަށް މިފްކޯ އަދި ެއސް.ޓީ.އޯ އިން 

 ން.ދިރާސާކުރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން މަސްެވރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ފުޅާކުރުމަށް  .2

އޮގަނަިއޒޭޝަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އުފައްދާ ހުރިހާ ބާަވތެއްގެ ތަކެތި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 

ޚާއްސަ ކުންފުންޏާއި  އެހެނިހެން ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ  ) އެސް.ޓީ.އޯ( އާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާ

 ކުންފުނިތަކުން ގަނެ، އެތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ނެރޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން.

ރަދުކުޑަކުރުމަށް ޚަފައިނޭނުންސުްނ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާ ގުޅިގެން،91-ކޯވިޑް .7

އަންގަވާފައިވުމާއެކު، މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އަުޅއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އޭެގ ނަތީާޖ 

 ދިރާސާކުރުން.  

 ސާކުރުން.އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަުގ ހެޔޮ ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންތަްއތައް ދިރާ .1

 ދަނޑުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކުންުފނީގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދާގޮތް ދިރާސާކުރުން .1

ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ގިނަ ކުންފުނިތަކަކީ އެ  .93

އި "ގޮއިންގ ކޮންސާރްނ" އެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މައްޗަށް ތަންތަނުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ހިންގުމާ
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ބަރޯސާވެގެން ހިންާގ ކުންފުނިތަކެއްކަމުގައިވާތީ، އެފަދަ ޙާލަތެއްގައިވާ ކުންފުނިތަކާ މެދު އެޅިދާެނ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު 

 މަޝްވަރާކުރުން.

ންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ގިނަ ތަންތަނުން ސަރުކާރަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހި .99

ފައިދާ ނުލިބި، އެ ތަންނަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ބުރައަކަށްވެފައިވާ ތަންތަންކަމުގައި ފެންނާތީ، އެ ތަންތަނަށް 

އި އެ ތަންތަނުން ސަރުކާރަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ދުރު ރާސްތާއެއްގެ ތެރޭގަ

އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ލިބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެފަދަ ތަންތަނުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާްމ ބައްޓަންކުރުމާގުޭޅ ސިޔާސަތެްއ 

 ކަނޑައެޅުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭނެ އެކަށީގެންވާ ުއސޫލުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އެ ލޯނު އަނބުރާ ހޯުދމުގައި  .90

ޤާއިމްކުރުމާއި ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ ދައުލަތުގެ 

ދަނާކުރުމުގައި ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގުން ހަރު

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް އެ ކުންފުނިތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް އެކަށީގެންާވ 

ގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކުރުމާިއ ެއ ކުންފުނިތައް ހިންުގމަށް ބޭނުްނވާ ސްޓްރެޓިޖިްކ ލަފާދިނުމާއި އެަކމަށް ބޭނުންާވ 

 .ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުންތަރައްޤީކުރުމަށް  މެކޭނިޒަްމ ޤާއިމްކޮށް

ރުކާރުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދޫކުރަމުންދާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ސަ .90

 ކުރާނެ އަސަރުތައް ދިރާސާކުރުން. ކުންފުނިތަކަށް

 ރި މިންވަރު: ކުމަސްދުވަހުގެ ވިޔަފާރިގެ ފައިދާ  2އްލުން ލިބުނު ކުންފުނީގެ ވޭތިވެދިޔަ ގެ .94

  ަަމސްދުވަހު ފައިދާވެފައިވާ ކުންފުނި ތަކަްށ ވެޭވ އެހީތެރިކަން ފަސްކުުރމާއި،  2ވޭތިވެދިޔ

ކަށް ދައްކާން ހުރި މިފަދަކުންފުނިތަކުން، ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކާއި، އެހެންވެސް ފައިސާ ދައްކާން ޖެހޭ ފަރާތްތަ

 ފައިސާއާއި، އަދި ދައުލަތަށް ދައްކާން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެްއކުން.

 ގެއްލުން ލިބިނު ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގަިއ އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންކަން:  .95

 ުރަދެވެ. ޚަހޭެނ އްޒަފުންގެ ުމސާރަ ދިނުން އެީއ ކުންފުނިތަކުން އެންެމ އިސްޮކށް ކުރާން ޖެވަމ 

  ިކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުން ތެރި އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައ

ރިސޯޓެއް ގައި މަސްބަންދުކުރުން ނުވަތަ ދަންޑުވެރިކަން ކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް  ތަކާއިވާކުންފުނި

 ނިތައް.ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެފަދަ ކުންފު

 .ްވިދި ވިދިގެން ދެ އަހަރު ދުވަހު ގެއްލުން ދައްކާފައިނުވާ ކުންފުންޏަށް ނުވުނ 

 .ްދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ދޭކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ވުނ 
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 ޫރިޒަމް ނޫން އެހެން ަމސައްކަތަކުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުން ތެރިކަން އިތުރު ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް ކުރާ ޓ

 .ކުންފުނިތައް

 ޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާާވ ކުންފުނިތައް.މާލޭ ސަރަހައްދުން ބ 

 ްޓެކްނޮލަޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ަޒމާނީ އުފެއްދުން އުފައްދާން ރާވާ ކުްނފުނިތައ. 

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

ރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚައެސް.ޑީ.އެފް.ސީން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނުތަކަށް، ފައިސާ  .9

 .ރަދުކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދައި ދިރާސާކުރުންޚަކަމުން، މިފައިސާ 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ އިޤްތިސާދީ އެހީތެރިކަމުގެ ެޕކޭޖެއް އެކުލަވައިލާ، މިޕެޭކޖަށް ފައިާސ ޚަރަދުކުރުމަށް  0.5ސަރުކާރުން  .0

 .ފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންަކމުން، މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދައި ދިރާސާކުރުންހަމަޖެހި

ބިލިއަްނ  0.5އާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުން ކުރާ އަސަުރތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ުޖމްލަ 91-ވިޑްކޮ .0

ކޭޖެއް ތައާރަފުކުރަން ވަީނ ނިންމާފައިވާކަމަްށ މިިނސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންްސ ރުފިޔާގެ އިޤްތިޞާދު ރިކަވަރީ ޕެ

ރަދުކުރުމަްށ ޚަވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އަންނަނި ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލެވިފައިވާ  އެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖަށް 

ރަދުކުރުމަށް ޚަކޭޖުގެ ވަކިވަކި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންކަމުން، ތިރީގައިވާ އެ އިކޮޮނމިކް ޕެ

  ރުން:ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ޢަދަދު ދިރާސާކު

  ްވިޔަފާރިތަކަށް ވާކިން ކެޕިޓަލް ހޯދޭނެ ފެސިލިޓީތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައެއް ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް ފެސިލިޓީތައ

 ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ނިންމާފައިވާކަމަށް.

  ްއިންސައްތަ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑަިއްޒ  43އޮތް ދެ މަހުގެ ) އެޕްރީލް އަދި މެއި( ކަރަންޓު ބިލުގެ ކުރިއަށ

 ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިވާކަމަށް.

  ްއިންސައްތަ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިްޒ  03އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހުގެ ) އެޕްރީލް އަދި މެއި( ފެން ބިލުނ

 ވާކަމަށް.ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

 ްއާ ގުޅިެގން މާލީ ހާލަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބީއެމްއެލުއިން  91-ކޮވިޑ

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2ނަގާފައިހުރި ދަރަނީގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓަރެސްޓް ޕޭމަންޓްތަށް 

 މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެެވމުންކަމަށް.ލަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ަހމަޖެްއސުމުގެ 
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 ިއެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ހެޮޔ ކުރަންވަނީ ނިްނމާފައ. 

ރަދުކުރުމަށް ޚަބޮޑުކަންނެލި ގަެނ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުަމށް އެކުލަވައިލާ ޕެކޭޖަށް ފައިސާ  .4

ރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ހޯދައި ޚަހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންކަުމން، މިފައިސާ 

 ދިރާސާކުރުން.

އެމް.އެމް.އޭ. އިން ޑޮލަރުެގ އަގު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުވިޔަނުދީ ހިފެެހއްޓުމަށް ރޭވައިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ބޭންކުތަކައް   .5

 .ލާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާާސކުރުންސޫއިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަީނ މިާހރު ނުލިބޭނެކަމަްށ މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންްސ  .2

ކާއި، ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަ 0303ވިދާޅުވެފައިވުމާއެކު، މީެގ ސަބަބުްނ 

 ދިރާސާކުރުން.  އެކަްނކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ، ރިއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެންހު

ބިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމަށާއި  9އާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ރިކަރަންޓް ހަރަދުން 91-ވިޑްކޮ .7

ރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު ޚަ ރަދުތައް އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު، މިޚަ އަދި ސަރުކާރުން ސިއްޙީ ދާއިރާގެ 

 ދިރާސާކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިދަތި ޙާލަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން  .1

ފަންޑަށް  91-ވިޑްމިލިއަން ޑޮލަރުެގ ގްރާންޓެއް ކޮ 93ން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  އެގޮތުްނ ވަރލްްޑ ބޭންކުްނ ކަލިބިގެންދާ

ލިބިފައިވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން، އޭ.ޑީ.ބީ އާއި އޯޕެކް، އައި.ޑީ.ބީ، އޭ.އައި.އައި.ބީ.ފަދަ ބޭންކުން މިދަނޑިވަޅުގައި 

 އެހީދިނުމުގައި ބައްލަވާކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެހީއަށް އެދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަން ފެންނަ 

 ލުން.ބެކަންތައްތައް ހޯދާ

ބޭރުން ލިބޭ އެހީ އަކީ ޮކންސެޝަނަލް ލޯންްސއަށްވެފައި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ރާއްޖެއިން  .1

ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  90ރަދުތަކާއި ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚަވެފައިވާކަމާއި،  ދައުލަތުން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ށްދަ

މަށް މިިނސްޓަރ އޮްފ ފައިނޭންސް ހާމަކުރައްވާފައިވުމާއެކު، ިމ ޑެފިސިޓް ޑެފިސިޓް ވުމުެގ ބިުރ އެބައޮތްކަ

ފައިނޭންސްކުރަމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ ދަރަނިއަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި، ޖީޑީޕީގެ ިނސްބަތުން ދައުލަތުގެ 

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި،  ދަރަނިއަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި، އަދި މީގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން އަދި

ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޮޑމެސްޓިކް މާކެޓަށް ބަރޯސާވާ މިްނވަރު އިތުރުވަމުންދާނަމަ، ައމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް 

 ބޭންކުތަކުން ލޯނު ހޯދުމަށް އަންނާެނ ދަތިތައް ދިރާސާކުރުން.
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ބޮޑުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ރޭވައިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ބޭންކުތަކައް  އެމް.އެމް.އޭއިން ޑޮލަރުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ .93

 ލާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާާސކުރުން. ސޫއިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އު

ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އި ނުލައް ހުއްޓާޕީ މަޝްރޫޢުތަ.އައި.އެސް.ވަނަ އަހަރަށް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕީ 0303 .99

ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ދިގުރާސްތާގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވާ .އައި.އެސް.މަޖެހިފައިވާއިރު، ޕީހަ

މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ފައިނޭްނސިންގ 

ފެށުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަށް ހީނަރުކަމެްއ ހަމަޖެހިގެްނ ނޫން ގޮތަކަށް ނު

 ނާންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުއްވާފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކުރުން.

ފައިނޭންސްކުރުމަްށ ހަަމޖެހިފައިވަނީ ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ޑެފިސިްޓ މައިގަނުޑ ގޮތެއްގައި  0303 .90

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނާއި ސްކޫކް ނުވަތަ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާއިންކަމަށްވުމުނާއި، ބޭރުގެ 

މަްށ ދަރަނި އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވެ ދައުލަތަށް ބޭރު ފައިސާއިން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮުޑ ބައެއް، ދަރަނި އަދާކުރު

ހޭދަކުރަންޖެހިފައިވުމުން، ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އެކަށީގެންވާ މިންަވރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު 

 ދިރާސާކުރުން.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަީނ ރާއްެޖއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު  .90

އާ ގުޅިގެން ރާްއޖެއަށް އަންނަ ަފތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ދަށަށް ގޮސް، ރާއްޖެއަށް ބޭރު 91-ދަށް ކޯވިޑްދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާ

ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ބޭރު ފައިސާ ރާއްޖެއަށް ވަނުން 

 ން އެްކސްޗޭންްޖ ރިސްކް އިތުރުވާނެ މިންވަރު ދިރާސާކުރުން.މަދުވެ ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި އިތުރުވުމުގެ ސަބަބު

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މެޑިކަްލ ކޮްނސިއުމަބަލްްސ ހޯދުމަްށ ކުރާ ަޚރަދު ކުޑަކުރުމުެގ ގޮތުްނ އަވަްސ ފިޔަވަޅުތަކެއް  .94

ސިސްޓަމެްއ  އަޅަންޖެހޭކަމަށާިއ އެގޮތުްނ މެޑިކަްލ ކޮްނސިއުމަބްލްްސ މެޭނޖްކުރުމަށް ހަރުދަާނ އިންވެންޓްރީ 

ޤާއިމްކުރުމަށާއި މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ރިވިއުއެްއ ހަދައި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި އެކަށީގެންވާ 

ކެޕޭސިޓީގެ މެޝިނަރީްސ ެއ ތަނެއްގައި ޤާއިމުކުުރމަށާއި، މެޑިަކލް ކޮންސިުއމަބްލްްސ ގަނޑުކޮްށ ޕްރޮކިއޯކުރުމަށް 

އެޖެންޓްސް އަދި އަވަހަްށ މުއްދަތު -ސޫލެްއ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމަށާިއ، ލެބޯޓަރީ ރީމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުްނ އު

ހަމަވާ ޒާތުގެ ކޮންސިއުމަބްްލސް ބޭނުންކުރުމުގައި ވީހާވެސް އިސްާރފު ކުޑަކުރެވޭގޮތަށް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ 

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުްނ މޮނިޓަރކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރާެނ އެއްގޮތަށް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ކަނޑައަޅައި، މިނި 

 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމަށް، ބާރު ެއޅުމަށް ކުރަން ެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޢަދަދަކީ  9.2ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންިސލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި  0303 .95

ސިލްތަކުގެ މުސާރައާއި ެއހެނިހެން ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް ބަެޖޓުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަދަދަކަށްވުމާއެކު، ކައުން
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ކައުންސިލްތަކުން ޚަރަދުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، ކުރާ ޚަރަދުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މޮނިޓަރކުރެވޭ ނިޒާމެއް 

ވާބުދާރީކޮށް އޮޑިޓުކުރުމުގެ ަކންކަން ހަރުދަނާކުރުން ކުރެވިދާެނ ކަންތައްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ކަުއންސިލްތައް ޖަ

 ދިރާސާކުރުން.

ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ، ސަބްސިީޑޒްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ސަބްސިޑީތައް ލިބިގެންދަނީ އޭެގ  .92

މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ސަބްިސޑީތައް ޓާގެޓްކުރެވޭނެފަދަ  އެންމެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ގޮތަކަށް ނިޒާމުތަކާއި ުއސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން މުހިްނމުކަމަކަށް ުވމާއެކު، އެގޮތުން ސަބްިސޑީތަކުގެ އެްނމެ ޙައްޤުވެރި 

 ފަރާތްތައް ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން.

ދިވެިހ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭގެ މާކެޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސޮފްޓް ސިކިލްސް އާިއ ފަންނީ ދާއިރާ ކުރިއެރުމަށް އަދި .97

މިހާރުން މިހާރަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޭޕމަންޓް ގޭޓުވޭ ނިޒާުމ ވަިކ ފަރުދުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުޅުވާުލމަށް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް މާކެޓަށް  ވެރިކަން،އެމް.އެމް.އޭ އާ ގުޅިގެން ހަަމޖައްސަވައި، އަދި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި، ހުނަރު

 .އެކްސެސްވެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން

އާ ުގޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކަންކަްނ ބެުލމަށް  91ޮކިވްޑ ، އިތުރުން ރިޕޯޓިން ރެގިއުލަރއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުްނ  .91

އެކުލަވާލަިއ ަމޖިލީހަްށ  ރަްލ އޮފީހުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެކަނޑައެޭޅ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚާއްޞަ ރިޕޯޓިން މެކޭނިަޒމްއެއް 

 .އެންގުން

 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

ެގ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ދިމާަވމުންދާ ދަތިތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެ ކަންަކމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަްށ  91ކޮވިޑް  .9

 .މަޝްވަރާކުރުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިްނ ރިސޯަސސް އެްނޑް އެގްރިކަްލޗަރއާއެކު 

ބޮޑުކަންނެލި ގަނެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުން ގަނޑުކުރިމަހުގެ ގޮތުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޭޝް  .0

 .މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ފެސިލިޓީއާ ުގޅޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރުން 933ފްލޯ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ސްޕޯޓްކުރުމަށް މަސްކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ވެލިއު އެޑްކޮށްގެން ަމސް އެކް .0

 .މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާކުރުން

ޓަނަށް އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި  235މިފްކޯއިން ފެލިވަރުން ގަންނަ ަމސް ރައްކާކުރެވޭނެ ސްޓޯރޭޖް  .4

 .އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތް ދިރާސާކުރުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްޮރޑަކްޓްސް

 .ކޫއްޑޫ ކޭނަރީގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރުން .5
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 .ެގ ސަބަބުން ަމސްދޯނިފަހަރާއި މަހުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުން 91ކޮވިޑް  .2

 އްކަތްތައް ދިރާސާކުރުން.ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސަ .7

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާއި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެވެން  91-ކޮވިޑް .1

 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ދިރާސާކޮށް ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް ލަފާދިނުން.

ށް އެިކ ދާއިރާތަކުން ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޕްލެޓްފޯރމުތައް ހަދާ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތިބި އެިކ ފަންނުގެ މީހުްނ އެއްކޮ .1

think tank ިލު ޒުވާނުންެގ މެދުގައި މަުއލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ޕްލެޓް ފޯމެްއ އެކުލަވާލުމުެގ ތައް މެދުވެރިކޮށް،ޤާބ

 .މަސައްކަތްކުރުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދީ  އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، .93

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި، އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއްނައިސް އިޤްތިޞާދުގެ ދުވެލި ދެމެހެއްޓުމަށާއި 

އިކޮނޮމީގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައުރުވުން ނުހުއްޓި، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން 

 އްވަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލު ހޯދައި ދިރާސާކުރުން.އަޅު

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ދަނޑުވެރިންނާއި، ިރޒޯޓުތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، މަސްވެރިންނަްށ  .99

ފައިސާ ދޫކުރާނެ  ތަފާތު ސްކީމްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނާއި، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ސަުރކާރުން ނިންމަވާފައިވާއިރު، މި 

 އުސޫލުތައް ދިރާސާކުރުން.

ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމަށާއި، ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް  .90

ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތައް ފައްޓަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް 

ހަކަމާއެކު އެކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފަސޭ

 ތަފްޞީލު ހޯދައި ދިރާސާކުރުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމުގަިއ މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުން.

 .އަސަރުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ދިރާސާކުރުން މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖްތަކުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ .90

އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދީ  .94

 .މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން 

ްނޑް އެގްރިަކލްޗަރއިން ދަނޑުވެރިކަމުެގ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޝަރީޒް، މެރިްނ ރިސޯސަްސ އެ .95

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރެވެންހުިރ ަމަސއްކަތްތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުމާއި، 

 .މިނިސްޓްރީން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކުރުން

ަވޒީފާ ގެއްޭލ މުވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ބެލުމަްށ މިިނސްޓްރީ އޮފް  އާ ުގޅިގެން 91ކޮވިޑް  .92

 .އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮްޕމަންޓުގެ ދަށުން ހިންަގމުންދާ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތް ދިރާސާކުރުން
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 .ނިންމާފައިވާ ޢިާނޔަތުގެ ތަފްޞީލުތައް ހޯދައި، ދިރާސާކުރުންވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދިނުމަށް  .97

 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

މި ފޯކާސްޓްއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ެއއް އަހަރުތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ޓުއަރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް  މާއި،ޒަމްގެ ފޯކާސްޓެއް ހެދުރިޓޫ .9

ފޯކާސްޓްއަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. ވަކި ވަކި މާރކެޓް އަށް ވާގޮތާއި ދިވެހިރާއްޖެ ވެދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެކުލަވާލެވޭ 

  ގަތުން.ދި މުޅި ދުނިޔޭގެ ޓްރެވަލް ވިޔަފާރިއަށް ވާެނ ގޮތް މިކަމުގަިއ ދެނެއަށް ވެދާނެ ގޮތާއި އަ

 .އެއްކުރުންރިސޯޓެއް، އެހެން އާްނމުދަނީ ލިބޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ދިރާސާ  .0

 ން، މި ދަނޑިވަޅުގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެއްވެސް ުނރައްކަލެއް އޮތްތޯ ދިރާސާކުރުން.މީގެ އިތުރު .0

 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭޖް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަުލކުރަމުންގެންދާ ގޮތް ބެލުމާއި، މޮރިޓޯރިއަމް ޕެކޭްޖ  .9

މުވައްޒަފުން ަވޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، ެއކަންކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ އުޞޫލެއް މިނިސްޓްރީްނ ނަންގަވާ ވިޔަފާރިތަކުން 

 އެކުލަވާލުމަށް އެންގުމަށާއި އެކަންކަްނ ދިރާސާކުރުން.

 އާމްދަނީ އާއި ވަޒީފާ ގެއްޭލ މީހުްނ ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއްެގ ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުން.  .0

 ވުމުގައި އިސްކަން ދޭނެކަންކަން.ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށް އެހީތެރި .0

 ލިބޭ އެހީތެރިކަން ބޭނުން ކޮށްގެން އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ުކރުމަށް ރާވާ ީމސްމީހުން. .4

މާލޭގައި ކުއްޔައް ދިރި އުޭޅ ފަރާތަކަށްވެފައި އަދި ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތް އެހެްނ ރަށަކަށް ބަދަލުކުރާން ރާވާ  .5

 މީސްމީުހން.

 .ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ވައި ދިނުމުގެ އުސޫލު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަ .2

  .ތަށް، ޕާކްތައް އާންމުންނަށް ހުޅުާވލާނެ ގޮތްތްމިސްކި .7
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

ބަާލ މި ކަރުދާހުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި، އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއާއި، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީްނ  .9

 މައްސަލަތަކުގައި ލާމަރުަކޒީ ިނޒާމުގައި ަކންކަން ހިންުގމުގެ އުޫސުލ ކަށަވަރުކުރުން.

މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ސީދާ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުލީގެ ލުޔެއް ދިނުން. )ސަރުކާރުން ކުޔައްދިން ފަރާތަކަށްނޫން(  .0

 .މަޝްވަރާކުރުންއެގޮތުން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އެަކމާ ުގޅޭ 

މާރުކޭޓުގެ ޙާލަތު ރަނަގޅުކޮށް، ޒަމާީނ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓެްއ އެުޅމާ ުގޅޭގޮތުން މާޭލ ސިީޓ ކައުންސިލާއެުކ  .0

 .މަޝްވަރާކުރުން

 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

އަންހެނުންގެ ބައިވެިރ ވުމާއި، ކުޑަކުދިންެގ ހައްގުތަކާއި އާްނުމ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ައމަުލ ކުރުމަްށ ކަށަވަރު  .9

 ކުރާނެ އިންތިޒާމް ތަކެއްގެ ލަފާ ސަރުކާރަށް އެރުވުން. 

ންގުމަށް ރާވާ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިކުރުން ބޮޑުކޮށް އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ކަންކަން ހި .0

 ކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވާ މިންވަރު ބެލުން.ކުންފުނިތަ

މި ކަރުދާހުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި، އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއާއި، އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީްނ ބަާލ  .0

 ނަގަތުން.މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންެހނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްވާ މިންވަރު ދެ

 

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

 އާމްދަނީ މަދުވެ ގެއްލުްނ ލިބޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، ލިސްޓެއް އެުކލަވާލުން. .9

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

. އޭގެ ތެރޭގައި، ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތަްއ ބެލުން ގޮތް ެގންދާ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ކޯޓުތަކުގެ ދަނޑިވަޅުގައި، މި .9

  ޔަޤީންކުރުން. މާއި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން )ރޫލް އޮފް ލޯ( ދަމަހައްޓާކަންބެލުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރާކަ
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 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ދައުރު:

ލާ އެކަންކަްނ ފުރިހަަމ ކުރަމުން، ތިމާވައްޓަށާއި، އިއާދަކުރުނެވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަްށ އަދި މިފަދަ ކަންކަމަްށ ބަ .9

 ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަންކަްނ ހިންގާެނ އުސޫލްތަކެއްގެ ލަފާ ސަރުާކރަށް ދިނުން. 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށް އަދި ތިމާވެއްޓައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކޮށް ހިންގުމަށް ރާވާ  .0

 ކުންފުނިތަށް.

 

 ކޮމިޓީގެ ދައުރު:  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ

 .ކަނޑައެޅުންމި ދަނޑިވަޅުގައި، މިނިަވން މުއަްއސާސާތަކުން ައމަލުކުރަންވީ މިްނގަނޑުތައް  .9

 .މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ކުާރ ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން .0

ބެލުމަްށ  .އާ ުގޅިގެން ކުރިއަށްދާ ކަންކަން 91ކޮިވޑް  ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ރެގިއުލަރ ރިޕޯޓިން އިތުރުން-އެންޓި .0

 ކޮިމޝަނުން އެކުލަވާލައި ަމޖިލީހަށް އެންގުން. ޚާއްޞަ ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒަމްއެއް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް 

 

 :ގެ ދައުރު އުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤަ 

 .ައންދާޒާއެއް ހެދުންބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ އެހީގެ  .9

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިްނ އަންޑޮކިއުަމންޓެޑް ބިދޭސީން ދެނެގަނެ، ބިދޭސީްނ މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ  .0

 .ކަނޑައެޅުން

 

 :ގެ ދައުރު ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 .ސަރުކާރުގެ ހިންުގން ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅަށްކަން ދެނެގަތުންމި ދަނޑިވަޅުގަިއ ސަރުކާރު ހިންުގމުގެ ިނޒާމާިއ  .9

 

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