
c 

 
 

 admin@majlis.gov.mvމެއިލް: -އީ 3324104ފެކްސް:   3322617ން: އްޖެ. ފޯދިެވހިރާ މާލެ،  މެދުޒިޔާރަތްމަުގ،

 

 2020 އޮކްޓޯބަރ 01ތާރީޚް:  
 PR-DV/2020/27ނަންބަރު: 

 
 

  ގައިޑްލައިންތަކުގެ   އައު   ޢަމަލުކުރަމުންދާ   ގުޅިގެން   އާ 19-ކޮވިޑް "   އިވާ ހުށަހަޅުއްވާފަ   މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ 

  ކާ ތަ ދަތި   ދިމާވަމުންދާ   ފަރާތްތަކަށް   ޚިދުމަތްދ    ކާބޯތަކެތީގެ   އެހެނިހެން   އަދި   ކެފ  ،  ރެސްޓޯރަންޓް   ސަބަބުން 

ރައްޔިތުންގެ    ގުޅ ގޮތުން   އާ   " ޕެޓިޝަން   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ހޯދުމަށްޓަކައި   ލުޔެއް   ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

 ން ނެރ  ބަޔާން އި ކޮމިޓީ   ޕެޓިޝަން މަޖިލީހުގެ  

 

ސްޓޯރަންޓް، ކެފ  އަދި އެހެނިހެން އާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އައު ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަަބުބން ރ19ެ-ކޮވިޑް"

ދިކާ ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދ   ހޯދުމަށްޓަކައި  ބޯތަކެތީގެ  ލުޔެއް  ކަންޮބޑުވުންތަކަށް  ދަތިތަކާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މާވަމުންދާ 

އެ    ށާފައެވެ.ފަ  ންދިރާސާކުރަނީ  ވަ  ންއިކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގައި    2020ސެޕްޓެންަބރު    6  "ޕެޓިޝަން

މަސައްކަތްންޕެޓިޝަ މި  ަބއްދަލުވުމުގައި،   މެދުގައި  ކޮމިޓީގެ    ،ގޮތަކާމެދު  ނެގެންދާކުރިއަށް  ގެ  މެންަބރުންގެ 

އިދާރާތަކުން  ،މަށްފަހުކުރުމަޝްވަރާ މައްސަ  ތިރީގައިވާ  އެ  ގެންދަވާގޮތާއި،  އިދާރާތަކުން   އިގައިލަޢަމަލުކުރައްވަމުން  އެ 

ހޯމަ   ވީ  2020ސެޕްޓެންަބރު    14މުގެ މަޢުލޫމާތު،  ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުއްވެވި ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދެއްވެން އޮތްނަމަ އެކަ

  2020ސެޕްޓެންަބރު    7ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށްއެދި،    14:00ދުވަހުގެ  

ވަނީ   މެދުވެރިކޮށް  ގައި  އިދާރާ  މަޖިލީހުގެ  ފޮނުވާރައްޔިތުންގެ  ސިޓީފައެވެސިޓީ  އެ  އަދި  ޖަތަކު.  މި  ވަނީ  އް  ވާުބތަގެ 

މިގޮތުން،  ކޮމިޓީއަށް   އެދިފައިވާ  ލިިބފައެވެ.  ހޯދުމަށް  އިދާރާތަކުން  ޚުލާޞާއެއް   އިމަޢުލޫމާތާއެ  މަޢުލޫމާތުގެ    ފޮނުއްވި 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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އ ޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ރައްޔިތުންގެ ގުޅިގެން    އާ  19-ކޮވިޑް  މަޢުލޫމާތު:  އެދިފައިވާ   ހޯދުމަށް އިން  ހެލްތު 

ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އަޅުއްވާފައިވާ  ގައިޑްލައިންތަކާއި  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި 

ޑެލިވަރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން   އަދި  ވިއްކުމާއި  ކާބޯތަކެތި  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދ   ޚިދުމަތް  ރީކުރުމުގައި  ކާބޯތަކެތީގެ 

އޮތް އެފަދެވެން  ލުޔެއް  އެންމެޮބޑު  މުހިންމު  ދިނުމަކީ  އެ    ފެންނާތީ،  އަށް ކޮމިޓީ  ކަމަށް  ކަމެއްރާތްތަކަށް 

މަޢުލޫމާތާއިއެޖެންސީއިން  މައްސަލާގައި   ގެންދަވާގޮތުގެ  ކާބޯތަކެތީގެ    ،ޢަމަލުކުރައްވަމުން  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

 އްވެން އޮތްނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު. ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަކަށް އެ ކަމާގުޅ ގޮތުން ލުޔެއް ދެ

 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ަބލީގެ ޙާލަތައް  :  މަޢުލޫމާތު   ފޮނުއްވި އިން  އ ޖެންސީ   ޕްރޮޓެކްޝަން   ހެލްތު 

 ން:މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވު

 ؛އިން ފެށިގެން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 2020 މ  29 −

 ؛ޓ ކްއަވ  ޚިދުމަތްތައް ދިނުންއިން ފެށިގެން ޑެލިވަރީ އަދި  2020ޖޫން  12 −

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އ ޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިން ފެށިގެން    2020ޖުލައި    1 −

 . ޚިދުމަތްތައް ދިނުންއިން( -ތަނުގެތެރ ގައި )ޑައިން ދިއަޓ ކްއަވ  ، ޑެލިވަރީފިޔަވަޅުތަކާއެކު 

ނުރައްކާތެރި   ޙާލަތު  ަބލީގެ  އިތުރުވެ  ފެތުރުން  ަބލި  މާލ ގައި  ފެށިގެން  ފަހުކޮޅުން  މަހުގެ  ޖުލައި  ނަމަވެސް 

ގޮތުން،   ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  ަބލި  ނުގޮސް  ލޮކްޑައުންއަކަށް  އިތުރު  ދިއުމުން،   2020އޮގަސްޓް    4ދަރަޖައަކަށް 

ކާ އެހެނިހެން  އަދި  ކެފ   ފެށިގެން  ރެސްޓޯރަންޓް،  ގަޑި  އިން  ޚިދުމަތްދ   ކުރު   21:30ބޯތަކެތީގެ  ހަމައަށް    އާ 

  ވުން.ވިފައިކުރެ

ރަ ޙާލަތު  ަބލީގެ  މެދުގައި  ނއަދި  ޒުވާނުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ނުދާތީއާއި،  އިތުރުވަމުން ގަޅުވަމުން  ފެތުރުން  ަބލި 

ގުމަތީގައި  އާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކީ މަ  05:00އިން    20:00އިން ފެށިގެން    2020އޮގަސްޓް    23  ދިއުމާގުޅިގެން،

 ވުން. ފައިދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވުން މަނާގަޑިތަކެއް ކަމުގައި ނިންމާ

މިންގަ މޮނިޓަރިންގ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  ަބލީގެ  މީގެއިތުރުން،  ަބދަލު ނއަދި  ޑުތަކަށް 

 ދިއުން. ން ގެންހާރު އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދެމުއަންނަގޮތަށް ަބލައި މި
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ގެ މިޙާލަތުގައި ކަރަންޓް ިބލަށް 19-ކޮވިޑް:  މަޢުލޫމާތު   އެދިފައިވާ   ހޯދުމަށްއިން  ލިމިޓެޑް   ކޮމްޕެނީ   އިލެކްޓްރިކް   ސްޓ ޓް

ދެއްކ ނެފަދަ ލުއިފަސ ހަ އިންތިޒާމެއް މަސްމަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ  އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމުގެ ަބދަލުގައި  

މުހިންމު ކޮމިޓީއަހަމަޖައްސައިދެއްވުން  މައްސަލާގައި  ،ފެންނާތީ  ށްކަމަށް  ޢަމަލުކުރައްވަމުން ކުންފުނިން    އެ   އެ 

 ލޫމާތު.ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދެއްވެން އޮތްނަމަ އެކަމުގެ މަޢު ،ގެންދަވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި

 

އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓް ިބލްތައް ދައްކަވަން   19-ކޮވިޑް:  މަޢުލޫމާތު   ފޮނުއްވިއިން  ލިމިޓެޑް   ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް   ސްޓ ޓް

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަރުދުންނާއި  ޢާންމު  އުޞޫލެއް   ،ދަތިވާ  ދެއްކ ނެ  ބަހާލައިގެން  ފައިސާ  ބިލްތަކުގެ  ނުދެއްކިވާ 

ކަމާގުޅ    އެ  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  ވެްބ  އެ ކުންފުނީގެ  އަދި  ކަނޑައަޅައި، އެ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަކަމާއި، 

 ން.އިން ފެށިގެން ހަމަޖައްސާފައިވު 2020ޖުލައި   5ޅ ނެ އިންތިޒާމު، ފޯމު ހުށަހެ
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ގެ  19-ކޮވިޑް:  މަޢުލޫމާތު   އެދިފައިވާ   ހޯދުމަށް ލިމިޓެޑްއިން    ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ   ސްވަރ ޖް   އެންޑް   ވޯޓަރ   މާލެ 

ދެއްކ ނެފަދަ ބަހާލައިގެން ފައިސާ  މިޙާލަތުގައި ފެން ބިލަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމުގެ ަބދަލުގައި މަސްމަހަށް  

މުހިންމު ހަމަޖައްސައިދެއްވުން  އިންތިޒާމެއް  ކޮމިޓީލުއިފަސ ހަ  ފެންނާތީ،ކަމަށް  ޢަމަލުކުރައްވަމުން   ކުންފުނިން އެ    އަށް 

 ގެންދަވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އެ މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދެއްވެން އޮތްނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު. 

 

ގުޅިގެން 19-ކޮވިޑް:  މަޢުލޫމާތު   ފޮނުއްވި ލިމިޓެޑްއިން    ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ   ރ ޖް ސްވަ   އެންޑް   ވޯޓަރ   ލެ މާ  އާ 

ދިމާވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހީނަރު ކަމަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ލީނިއަންސީ ޕްލ ނެއް ތަޢާރަފްކޮށް، 

ިބލްތައް   ހުޅުވާލާ  6ފެން  ފުރުޞަތު  ދެއްކ ނެ  ަބހަލައިގެން  ރެސްޓޯރަންޓް   ވުން.ފައިމަހަށް  މިކަން  އަދި 

 ވުން. ފައިދާ، އެ އެސޯސިއ ޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މެންަބރުންގެ ތަފްޞީލް ހޯއެސޯސިއ ޝަންއަށް އަންގައި
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 :މޯލްޑިވްސް   އުރީދޫ   ދިވެހިރާއްޖ ގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި  .4

ގެ  19-ކޮވިޑް  :މަޢުލޫމާތު   އެދިފައިވާ   ހޯދުމަށް   އިން މޯލްޑިވްސް   އުރީދޫއަދި    ލިމިޓެޑް   ޕްރައިވެޓް   ގުޅުން   ދިވެހިރާއްޖ ގެ 

މިޙާލަތުގައި ފޯނު ބިލަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމުގެ ަބދަލުގައި މަސްމަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކ ނެފަދަ 

އިންތިޒާމެއް   މުހިންމުކަމެހަމަޖައްސައިދެއްވު ތަކުން  ކުންފުނި  އެލުއިފަސ ހަ  ކަން  ކޮމިޓީއް  ފެންނާތީ،މަށް  އެ   އަށް 

މައްސަލާގައި  ތަކުން  ކުންފުނި  އެމައްސަލާގައި   އެ  މަޢުލޫމާތާއި  ގެންދަވާގޮތުގެ   ތަކުންކުންފުނި  އެޢަމަލުކުރައްވަމުން 

   .ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދެއްވެން އޮތްނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 

މަޢުލޫމާތު:  ފޮނުއް   އިން ލިމިޓެޑް   ޕްރައިވެޓް   ގުޅުން   ވެހިރާއްޖ ގެ ދި  ގުޅިގެން   19-ކޮވިޑްވި  ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ   

ގަވާއިދުން  ކަސްޓަމަރުން  ިބލްތަކަށް  ޚިދުމަތުގެ  ްބރޯޑްބ ންޑް  އަދި  ޕޯސްޓްޕެއިޑް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން 

ކަސް  އެ  ހަމައަށް  މަހާ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  މި  ނުދިޔަކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ދައްކަމުން  ޚިދުމަތް ޓަމަރުފައިސާ  ންގެ 

  ވުން.ކެނޑުނަނުދީ ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންގޮސްފައި

ފައިސާ  ބިލަށް  އެހީވެދިނުމުގެގޮތުން،  ލިިބދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމަރުންނަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ހަމައެއާއެކު، 

  ވުން.ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި

 ގެއްލިގެން ިބލް ދެއްކުމަށް ލުއިފަސ ހަ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދ  ގުޅިގެން ވަޒީފާއާ    19-މީގެއިތުރުން، ކޮވިޑް

ގޮތްތައް  ލުއިފަސ ހަ  އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން  އެފަރާތްތަކަށް  އެހީވެދެއްވުމުގެގޮތުން  ކަސްޓަމަރުންނަށް 

  ވުން.ހަމަޖައްސަވާފައި

އް، އަދި ޚިދުމަތް ކަނޑާލައްވާފައިވާނަމަ، އަލުން  ސަަބުބން ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ  އަދި ލަހުން  

 ނަގާފައިނުވުން. ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އިތުރު އަގެއް  ޚިދުމަތް ގުޅައިދެއްވުމަށް

ދަތި ދިމާވެފައިވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުގެމަތިން،  އެދިލައްވާފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ތަކަށް  މީގެއިތުރުންވެސް، 

 ކުރަމުން ދިއުން. ވުމަށް މަސައްކަތްޙައްލު ހޯދައިދެއް

 

އާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކަށް ފޯނު   19-ކޮވިޑް  ފޮނުއްވި މަޢުލޫމާތު:  އިން މޯލްޑިވްސް   އުރީދޫ

ފައިސާ   ބިލަށް  ބަހަލައިގެން  މަހުންމަހަށް  ދަތިވާނަމަ  ދައްކަން  އެއްފަހަރާ  މިހާރުވެސް  ިބލް  އުޞޫލު  ދެއްކުމުގެ 

 ން. ފައިވުހަމަޖެހި
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އަދި  19-"ކޮވިޑްއަދި   ކެފ   ރެސްޓޯރަންޓް،  ސަަބުބން  ގައިޑްލައިންތަކުގެ  އައު  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ގުޅިގެން  އާ 

ހޯދުމަށްޓަކަ ލުޔެއް  ކަންޮބޑުވުންތަކަށް  ދަތިތަކާ  ދިމާވަމުންދާ  ފަރާތްތަކަށް  ޚިދުމަތްދ   ކާޯބތަކެތީގެ  އި އެހެނިހެން 

ޕެޓިޝަން" ހޯދުމަށްގަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޙައްލެއް  މައްސަލަތަކަށް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ގިނަގުނަ ކޮމިޓީއިން    މި  އި 

ކުރަމުންނެވެ.މަސައްކަތްތަކެއް   ފުރިހަމައަށް    ދަނީ  އެންމެ  ވީ  ވެސް  ޕެޓިޝަނެއް  ހުރިހާ  މިފަދަ  ހުށަހަޅާ  ރައްޔިތުން 

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ކޮމިޓީއިން އިސްކަންދ  މިމަށް ރުދިރާސާކު

                                          ______________ 
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