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   ކޮމިޓ  މާލިއްޔަތު   
 

 

 އެޖެންޑާ   
 

 

     ވަނަ ބައްދަލުވުން 31 ބައްދަލުވުން:

 4މް ކޮމިޓ  ރޫތަން: 

 ( ހޯމަ) 2020 ޖޫން 29ތާރ ޚް: 

 ގައި  12:00 މެންދުރު : ގަޑި 
 

 

ވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއް 30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ަބޖެޓުން  .1

  ގޮތުން މަޖިލ ހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އާއި ޢާންމު ކޮމިޓ އަށްއިވާތ ، އެކަންކަމާ ގުޅޭނޭންސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފަފި

ޖިލ ހުގެ ގައި ރައްޔިތުންގެ މަ 2020ޖޫން  23ޑައިގެން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓްގެ ހާލަތު ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ވަ

  މަޝްވަރާކުރުން.ޅޭގޮތުންމިކަމާ ގުރައ ސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތ ، 

 ކަނޑައެޅުން. ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި، ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާތ ކޮމިޓ ން ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިލުތަކުގެ  .2

އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކްރޯ  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ   2019އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ  .3

ރިމަތިވަމުންދާތ ، އާ ގުޅިގެން، އޮޑިޓްެގ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ަދތިތަާކ ކު 19 އަށް ކޮވިޑް މޯލްޑިވްސް އެލް.އެލް.ޕ 

 2020މެއި  25ން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަްށ ދ ފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްެދއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން އެ ފަރާތު

 މަޝްވަރާކުރުން.ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ އާމެދު ގައި 

 ޤާޫނނ  ކޮމިޝަނުގެ ަބެޖޓަކ   ިލިބފައިވާ އަހަރަށް ވަނަ 2020 އަށް މޯލްޑިވްސް ދަ ޮއފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން .4

 އޮފް މިނިސްޓްރ  ގައި 2020 ފެުބރުވަރ  16 ފާހަގަުކރައްވާ ޓެްއނޫންކަމަށްަބޖެ އެކަށ ގެން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޒިންމާތައް

 ސިޓ  ކޮޕ ކޮށްފައިވާ ކޮމިޓ އަށް ޖެންޑަރ އެންޑް ރައިޓްސް ހިއުމަން މަޖ ލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ފޮނުއްވާ ފިނޭންސަށް

އެދޭ ފަދަ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަްށ  ތުންދައުލަ .5

ށް އިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަވަނަ އަހަރަށް ރޭވިފަ 2020އަދި  އްދުމަތްތަޚިނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިާވ ފޯރުކޮށްދި

ފޮނުއްވާފައިވާ އި ދެއްވުން އެދި މަޑުއްވަރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އްސަވަމަޖަރުފިޔާގެ ަބޖަޓެއް ހަ  4,341,424.0

 ( ސިޓ 2019ޑިސެމްަބރު  23)  AS/1/2019/3-369ނަންަބރު: 



 2 

  1.2 ލިމިޓެޑްއަށް ޕްރައިވެޓް މޯލްލިންކްސް   ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުގެ ސިވިލް ޯބޓަކ " ސަފަޔަރ  ހޯމް  ސ .ވ .އެމް" .6

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

 މަޝްވަރާކުރަމުން  ަބދަލުކުރުުމގެ އޯނަރޝިޕް މިޮގތުން މަށާިއ،ކަށްފައިވާޤަޫބލުކޮ ޭބންކްއިން  އެގްރި ވިއެޓްނާމްގެ

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

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

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

 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ

 ވާފަިއވާ ސިޓ ތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.ފޮނުއްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  .7

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

  18، އެދި ަބއްލަވާދެއްވުން ގޮތް ޙަވާލުކުރެވުނު ޕްރޮޖެކްޓު މި  މޯލްޑިވްސަށް މެޑިކަލް  އިވަނިކޮށް،ހުށަހަޅުއްވާފަ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަޔާޒު އަހްމަދު ގައި 2020 ފެުބރުވަރ 

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

 ފާހަގަކުރައްވާ ނެތިކަމަށް ެބލުމެއް ކަމަށްިބލްޤާ އެފަރާތުގެ މަގުފަހިވާގޮތަށް، 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

 ޓޫަބރުއޮކް 31 މުޙައްމަދު  ޞަމަދު އަބްދުލް ޑައިގެންއެދިވަ މަށްަބދަުލކުރެއްވު ގަވައިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި

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