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   ކޮމިޓ  މާލިއްޔަތު   
 

 

 އެޖެންޑާ   
 

 

     ވަނަ ބައްދަލުވުން 32 ބައްދަލުވުން:

 4މް ކޮމިޓ  ރޫތަން: 

 (އަންގާރަ) 2020 ޖޫން 30ތާރ ޚް: 

 ގައި  12:00 މެންދުރު : ގަޑި 
 

 

  1.2 ލިމިޓެޑްއަށް ޕްރައިވެޓް މޯލްލިންކްސް   ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުގެ ސިވިލް ޯބޓަކ " ސަފަޔަރ  ހޯމް  ސ .ވ .އެމް" .1

 އޯނަރ،  ހެޑް ބޯޓުގެ ޙުކުމް، ކުރި ކޯޓުން ސިވިލް ބޯޓެއްކަމަށާއި، ކުމްކޮށްފައިވާޙު  ދެއްކުމަށް ޑޮލަރު ލިއަންމި

 މަޝްވަރާކުރަމުން  ަބދަލުކުރުުމގެ އޯނަރޝިޕް މިޮގތުން މަށާިއ،ކަށްފައިވާޤަޫބލުކޮ ޭބންކްއިން  އެގްރި ވިއެޓްނާމްގެ

 ނަގުވަިއ،  ވަގަށް އިކުވިޕްމަންޓް ނަރ އާއިމެޝި ހުރިހައި ޯބޓުގެ،  ގޮސްންގެ ަޖަހއިގަނެގެން ބޯޓު ކާރުންސަރު ދަނިކޮށް،

 ދައުލަުތން  ގެއްލިފައިވާގޮތަށް ޙައްޤު ކުންފުނ ގެ މިއ  ގެއްލުވާލާފައިވާތ ، ވެލިއު ކޮމާަޝލް ބޯޓުގެ ކަފާލައި، ބޯޓު

ގައި  2019 ޑިސެންަބރު 02 ކޮށްއިލްތިމާސް ލިިބިދުނމަށް ޙައްޤުތައް ކުންފުނ ގެ ކަމަކަށްވާތ ، ޢަމަލުކޮށްފައިވާ

 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ

 ވާފަިއވާ ސިޓ ތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.ފޮނުއްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  .2

 ފަރާތުން  އެސްޓ އޯގެ  އަގު  ކުޑަ އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 2 ހޮސްޕިޓަލްގެ ރ ޖަނަލް ހިތަދޫ •

، އެދި ަބްއލަވާެދއްވުން ގޮތް ޙަވާލުކުރެވުނު ކްޓުޖެޕްރޮ މި ށްއަމޯލްޑިވްސް ޓެކް މެޑި އިވަނިކޮށް،ހުށަހަޅުއްވާފަ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަޔާޒު އަހްމަދު ގައި 2020 ފެުބރުވަރ  18

 މަށްތަރައްޤ ކުރު ިބމެއް އަކަފޫޓުގެ 300،000 އަހަރަށް، 50 ތުނޑ ގައި ަށފަރުވަ.ހއ އުތުރުުބރ  ތިލަދުންމަތ  •

 ފާހަގަކުރައްވާ ނެތިކަމަށް ެބލުމެއް ކަމަށްިބލްޤާ އެފަރާތުގެ ތަށް،ހިވާގޮފަމަގު ކޮރަޕްޝަނަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ 

 ސިޓ  އިވާފޮނުއްވާފަ ގައި 2019 މްަބރުނޮވެ 12 ފަޔާޟް މުޙައްމަދު އަދި ހަނ ފް ހުސެއިން

  ހަމަ  ބާތިލްކުރައްވާ އޮތުން އޮތް ގޮތަށް ހުއްދަދޭ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އޮތޯރިޓ އިން ރެވެނިއު  އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް •

 ގޮތަށް  އޮޑިޓްކުރެވޭނެ ޭބނުންކޮށްެގން ލައިސެންސް އޮޑިޓް ދޫކުރައްވާ އޮފ ހުން ލްޖެނެރަ އޮޑިޓަރ އެކަނި



 2 

 ޓޫަބރުއޮކް 31 މުޙައްމަދު  ޞަމަދު އަބްދުލް ޑައިގެންއެދިވަ މަށްަބދަުލކުރެއްވު ގަވައިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި

 ސިޓ  ފައިވާކޮޕ ކޮށް ކޮމިޓ އަށް ތުއްޔަލިމާ ފޮނުއްވާ، ފިނޭންސަށް އޮފް މިނިސްޓްރ އި ގަ 2019

 އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް މެންަބރުްނނާއި ޙިއްޞާކުރުން.ލޯނު އަދި ގެރެްނޓ  އްވާފައިވާއޮފް ފިނޭންސް އިން ފޮނު މިނިސްޓްރ  .3

އިމަޖެންސ  އިންކަމް ސަޕޯޓް   19-އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޮވިޑް 19-ކޮވިޑް •

މިލިއަން ސްޕެޝަލް   4.7އަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން )އައިޑާ( އިން ޕްރޮޖެކްޓް" 

ރައިޓްސްގެ ހިލޭ އެހ އެއް ހޯދުމަށް  މިލިއަން  ސްޕެޝަލް ޑްރޮވިންގ 4.7ޑްރޮވިންގ ރައިޓްސްގެ ލޯނަކާއި 

 ަބސްވުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އައިޑާއާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއް 2020ޖޫން  13

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޭބުނންވާ ަފއިސާ ހޯދުމަށާއި، މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔެއަށާއި  •

ޕެންޑެމިކްގެ ސަަބުބން އިޤްތިޞާދ  ގޮތުްނ ކުރިމަތިވެަފއިވާ ނޭދެވޭ  19-ތިވެފައިވާ ކޮވިޑްރާއްޖެއަށް ކުރިމަ

ގައި އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ   2020ޖޫން  9 ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، އަސަރުން އަރައިގަތުމަށް

އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މިލިއަން  20އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަްންޓ )އޮފިޑް( އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު 

 ަބޖެޓަރ  ސަޕޯޓް ލޯނު އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާތ ، މި ލޯނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

އާ ގުޅިގެން އެސްޓ އޯ އަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ކާޑުގެ ާބވަތްތައް، މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް   19-ޑްކޮވި •

ކުންފުންޏާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާިމކް ޓްރޭޑް   އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށްޓަކައި އެ

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މުރާަބހާ  15ފައިވާ ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )އައިޓ އެފްސ ( އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވި

 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދ ފައިވާ ގެރެންޓ އާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  2020މެއި  7ފައިނޭންސިންގ އަށް 

އިގަތުމަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ކާރިސާތަކުން އަރަ •

ގައި އިންޓަރނޭޝަަނލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  2020އެޕްރ ލް  29ށްޓަކައި  ޭބުނންވާ ަފއިސާ ހޯދުމަށް، ޤާއިމްކުރުމަ

 8.27އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯަނކާއި  މިލިއަން 8.27އެސޯސިއޭޝަން )އައިޑާ( އާ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު 

 އިވާތ ، މި ލޯނާގުޅޭ މަޢުޫލމާތުމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހ ގެ އެއްަބސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފަ
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