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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019ނޮވެންބަރު   21އިން    2019ނޮވެންބަރު    17) ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ކޮމިޓ    ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  20  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   17ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް  2020 •
ކޮމިޓ ން ެގންެނިވ ިއޞްލާޙްތަާކއެކު ުމޅި ޖުމްލަ 

)ތިރ ސްހަތް    -/37,871,314,865ަޢދަދުބަޖެޓުެގ 
ބިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަްތދިހަ ެއއް މިިލއަން 

އަށްސަތޭކަ ަފްސދޮަޅސް ތިންސަތޭކަ ާސދަހާސް 
ަވުގތު ޮކމިޓ އަށް އެ ކަުމގައި ( ރުފިޔާފަހެއް

ހާޒިުރެވަވޑަިއެގން ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންެނިވ 
އްަވއި ކޮމިޓ  މެންބަރުްނެގ ިއއްތިފާުޤން ފާސްކުރަ  15

ރިޕޯޓް މަޖިލ ހަށް ހުށަެހޅުމަށް ިނންަމަވއި ކޮމިޓ  
 މަަސއްކަތްތައް ިނންަމާވލެްއިވެއެވ.

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް  2020 •
މިލަންދޫ ޖެނެރަލް ރެޮކމެންޭޑޝަންެއްއެގ ޮގުތަގިއ 

ދާިއރާެގ މެންަބރު ހުށަަހޅުްއާވ ތިނަދޫ އުތުރު 
ދާިއރާެގ މެންަބރު ތާޢ ދުުކރަްއާވަފއިާވ ހުށަހެުޅއްުވން 

އުލަުތެގ ަބޖެޓު ފާސްކުރާތާ ަވނަ އަހަރު ދަ 2020"
ލޯކަލް ކައުްނސިްލތަކަށް  ދުަވސް ތެޭރގައި 30

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުެރޭވ ޖުމްލަ އާްމދަނ  ޚަަރދު 
ކުރާނެޮގުތެގ ުއސޫލެއް މިނިސްްޓރ  އޮްފ ފިނޭންސް 

އިން ކަނަޑއަަޅއި ކައުްނސިލްތަކަށް އަްނަގްނާވނެެއެވ. 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ ާއމްދަނ  ޚަަރދު 

ަކއުްނޓްސް އާ ކުރާނެޮގުތެގ ަބޖެޓު، ޗާޓް އޮފް އެ
މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިނޭްނސް އިން ާއއްުމކުރާ 
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  31އުސޫާލއެްއޮގތަށް ތައްާޔރުކުުރމަށްފަހު، 
ެގ ކުރިން މިނިްސޓްރ  އޮފް  2019ޑިސެްނބަރު 

ފިނޭންސް އަށް ފޮުނަވްނާވެނެއެވ. އަދި 
ކައުންސިލްތަކުން ބަޖެޓު ަޚރަދުުކރާޮގތް މިނިސްްޓރ  

ްނާވެނއެެވ." އޮފް ފިނޭންްސއިން ޮމނިޓަރ ކުރަ
ކޮމިޓ އަށް ެއަވުގތު ހާޒިުރެވަވަޑއިެގން ޯވޓުގައި 

މެންަބރުްނެގ  15ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގްނނެިވ 
 އިއްތިާފޤުން ފާސްުކެރިވެއެވ.

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް  2020 •
ކޮމިޓ ން ހުށަހެުޅއްިވ އިޞްލާްޙތަކުެގ ސަަބބުން 

ިބލް - ޓ އިތުުރާވ ަޚރަދު ަފއިނޭްނސްކުރާނ 
ވިއްަކއިެގން ކަމަށް  ކޮމިޓ އަށް ެއަވުގުތ 

ހާޒިުރެވަވޑަިއެގން ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިެވަވޑަިއެގންެނިވ 
މެންަބރުންެގ  14މެންބަރުްނެގ ތެެރއިން  15

 އަޣުލަިބއްޔަތުން ފާސްުކރެިވެއެވ.
ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތެގ ބަޖެުޓގައި  2020 •

އާްމދަނ  އިުތރުކުުރމަށް ހުށަަހޅުްއާވފަިއާވ ައއު 
ާކއި މުޅި ުޖމްލަ ާއމްދަނ  ކަންތައްތަ

ހުށަހެޅިަފއިާވޮގތަށް ފާސްުކރެްއުވމަށް ކޮމިޓ އަށް 
އެަވުގތު ހާިޒރުެވަވަޑިއެގން ޯވުޓގައި 

 މެންަބރުްނެގ 15ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގްނނެިވ 
 އިއްތިާފޤުން ފާސްުކެރިވެއެވ.

ަރްއވައި ަރއްޔިތުްނެގ ލަފާކު އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
މަޖިލ ހަށް ހުށަެހޅުނު ަދއުލަުތެގ ބަޖެުޓަގއި 
ޕ .އެސް.ައއި.ޕ ެގ ޮގުތގައި ިހމަނުްއާވަފިއާވ 

މަޝްރޫޢުތަާކމެދު ޮކމިޓ ަގއި މަްޝވަރާުކރެްއުވމަށް 
 ެގނެުވނު މަްޝރޫޢުތަކަށް  ޕ ެގ.އައި.އެސް.ޕ ފަހު، 
އެކު  މަްޝރޫޢުތަކާ އިުތރުކުެރުވނު ަބދަލުތަކާއި ބަެއއް

ކޮމިޓ އަށް ެއަވުގތު ހާޒިުރެވަވަޑއިެގން ޯވޓުގައި 
މެންަބރުްނެގ ތެެރއިން  16ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގްނނެިވ 

 މެންބަރުްނެގ އަޣުލަިބއްޔަތުން ާފްސކުރެިވއެެވ. 15
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 ަރއްޔިތުްނެގ ަރްއވައިލަފާކު އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 މަޖިލ ހަށް ހުށަެހޅުނު ަދއުލަުތެގ ބަޖެުޓަގއި

 ުޖމްލަ ކަނޑަައޅުްއާވފައިާވ ަބޖެޓަށް ކައުންސިލްތަުކެގ
 ކައުންސިލްތަުކެގ ަވކި ަވކި ،ަބދަލުުނެގެނސް ޢަދަދަށް
ކޮިމޓ އަށް  އިޞްާލޙުތައް ެގނެިވަފއިާވ ބަޖެޓަށް

އެަވުގތު ހާިޒރުެވަވަޑިއެގން ޯވުޓގައި 
މެންަބރުްނެގ ތެެރއިން  17ަވަޑއިެގްނނެިވ ބަިއެވިރވެ 

 މެންބަރުްނެގ އަޣުލަިބއްޔަތުން ާފްސކުރެިވއެެވ. 15
ަރްއވައި ަރއްޔިތުްނެގ ލަފާކު އަހަރަށް ަވނަ 2020 •

މަޖިލ ހަށް ހުށަެހޅުނު ަދއުލަުތެގ ބަޖެުޓަގއި 
ލަފާކުރަްއާވފަިއާވ  އޮފ ސްތަުކެގ އާްނމު ަބޖެޓަށް

ކޮމިޓ ން ެގންެނިވ ިއޞްލާޙްތަކާއެކު   ޢަދަދުތަކަށް
ކޮމިޓ އަށް ެއަވުގތު ހާޒިުރެވަވަޑއިެގން ޯވޓުގައި 

މެންަބރުްނެގ ތެެރއިން  17ބަިއެވިރެވަވަޑއިެގްނނެިވ 
އޮފ ސްތަކުެގ މެންބަރުްނެގ އަޣުލަިބއްޔަތުން  15

 ފާސްުކރެިވއެެވ.އާންމު ބަޖެޓު 
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 ގ  ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވ ންބަރު   21އިން    2019  ނޮވ ންބަރު  17ގ  މަސައްކަތްތަކުގ  ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ   ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގ  
 

 

# 
ކޮމިޓީގ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރ ވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގ  ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރ ވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި  2019ނޮވ ންަބރު  18  .1
 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  51ޭބއްވުނު 

 ހުރި ކޮމިޓީގައި ގ ންދ ވީ ކުރިއަށް ަބއްދަލުވުމުގައި މިއަދުގ 
 .މަސައްކަތ ވ  މަޝްވަރާކުރ އްވުމުގ  މައްސަލަތަކާމ ދު

 

 ފޮނުއްވާފައިވާ  ފަރާްތތަކުން  އަމިއްލަ ކޮމިޓީއަށް - -
 4މި ގޮތުން  . ދިރާސާކުރ އްވުމ ވ  މައްސަލަތައް

މައްސަލައ އް މިއަދުގ  ަބއްދަލުވުމުގަިއ 
 މ ންަބުރން  ދިރާސާކުރ އްވިއ ވ . އަދި 

  ގުޅޭ މައްސަލަތަކާ، މަޝްވަރާކުރ އްވުމަށްފަހު
އިތުރު ތަފްޞީލު ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުން  ގޮތުން

 ހުށަހ ޅުމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި 
 .ހަވާލުކުރ އްވިއ ވ 

ގައި  2019ނޮވ ންަބރު  20  .2
 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  52ޭބއްވުނު 

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަހ ޅިފައިވާ ގަރާުރތަކާމ ދު ގޮތ އް ނިންމ ވުން.

 

 ިބން   މާލ އިން  ދަށުން   ޕްރޮގްރާމްގ   މާލ   ވ ށިފަހި - -
 ިބން   ފަޅުން ގުޅީ ފަރާތްތަަކށާއި ދޫކޮށްލާ

 ޯބހިޔާވަހިކަން  ފަރާތްތަަކށް  ގަނ ފައިވާ
 މ ންަބރު ދާއިރާގ  ކ ލާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަޖ އްސުމާ
ގުޅޭ  ޤަރާރާ ފައިވާ ޝަރީފް ހުށަހަޅާ މުޙައްމަދު

ގޮތުން ތައްޔާރުކުރ ވިފައިވާ ރިޕޯޓާ މ ދު މިއަދުގ  
މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުމުގައި މ ންަބުރްނ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހ ޅިފައިާވ   ކުރ އްވިއ ވ . އ  ގޮތުން
ޤަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ގުޅުްނހުރި އިދާރާތަާކ   3

 ަބއްދަލުކުރ އްވުމަށް ނިންމ ވިއ ވ .
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 ގެުނިޔަލަށްު(2019ުުުުނޮވެންބަރ 21ުުުއިނ2019ުުުްުުުނޮވެންބަރ 17ުުގެުމަސައްކަތްތަކ ގެުތަފްޞ ލްުު)ކޮމިޓ ުުުގަވާއިދ ު
ު

 

ު

ު

#ު
ކޮމިޓ ގެުބައްދަލ ވ ންުބޭއްވ ނ ުު
ތާރ ޚާއިުމަޝްވަރާކ ރެވ ނ ުު
ުބައްދަލ ވ މ ގެުނަންބަރ ު

ުމަޝްވަރާކ ރެވ ނ ުކަންތައްތައްު ހ ށަހެޅިުފަރާތްުުތާރ ޙްުުުފޮނ ވިުުމައްސަލަު

2019ު

1. ު ގައިުބޭއްވ ނ 2019ުުުުނޮވެންބަރ 19ު
ުވަނަުބައްދަލ ވ ނ6ުުް

ުުއެުގ ޅިގެންުުއ ވާލ މާުުުކޯޕަރޭޝަންުުޑިވެލޮޕްމަންޓްުރޯޑްުމޯލްޑިވްސް
ުުވަޒ ފާުސަރވިސްއިންުސިވިލްުފަރާތްތަކަށްުގެއްލިފައިވާުވަޒ ފާުކ ންފ ނ ގެ
ުުމ ސާރައާއިުުއެފަރާތްތަކ ގެުު،ގ ޅިގެންުމައްސަލައާުުނިންމަވާފައިވާުުދިނ މަށް

ުހ ށަހަޅާފައިވާުުއެދިުުގެނެސްދެއްވ މަށްުބަދަލ ތަކެއްުހެޔޮުޢިނާޔަތްތަކަށް
ުމައްސަލަު

ުުވަރކްސްުޕަބްލިކ2019ުްނޮވެންބަރ 6ުު
2ުުުއައްޑޫސިޓ 
ުުޔ ނިޓްގެ
ުމ ވައްޒަފ ންު

އެންޓަރޕްރައިޒަސްުކޮމިޓ އިނުްުސްޓޭޓްުއޯންޑުްު •
ކޮމިޓ ނުްު މިުމައްސަލަުބަލަމ ންދާތ ުގަވާއިދު 

މައްސަލަުކ ރިއަށްުނ ގެންގޮސުްު
ުމަޑ ޖައްސާލ މަށްުނިންމަވާފައިު.
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   21އިން   2019  ނޮވެންބަރު   17ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ   
 

# 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  19  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  50

  އުލިގަމުގައި.ހއ  ބަނދަރުކުރަމުންދިޔަ  ކުރިން ޔޮޓުފަހަރު ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ
  ސަބަބުން އުސޫލުތަކުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ،ބަނދަރުކުރުން ޔޮޓް

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފާހަގަކުރައްވައި މަދުވެފައިވާކަމަށް މިހާރު

ނޮވެންބަރު  19
2019 

މާފަންނު މެދު  
ދާއިރާގެ މެންބަރު  
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  
 ނިންމެވިއެވެ. 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  •
 ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް  •
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  •
 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  •
 މެރިން ޕޮލިސް  •
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  •
 ޕޯޓް ހެލްތް  •
 މަޓާޓޯ  •
 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ  •
 ޔޮޓް އޮޕަރޭޓަރުން  •
 ޔޮޓް އެސޯސިއޭޝަންސް  •
 މަޓީ •
 އެމް.ޕީ.އެލް  •
 އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ  •
 އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  •

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  19  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  50

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ނެރުއްވާފައިވާ  
ރޫލިންގތަކާއި އަދި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާގޮތުގެ ސަބަބުން  

ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކުން  
 ސަލާމަތްވާނެގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްވަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ނޮވެންބަރު  14
2019 

މިނިވަން  
މުއައްސަސާތަކުގެ  

 ކޮމިޓީ 

  ފިނޭންސް  އޮފް މިނިސްޓަރ މައްސަލައަކީ  އެ •
  އަމީރަށް އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް

  ށްމިނިސްޓްރީއަ އެ  އެޑްރެސްކުރައްވައި
 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ފޮނުއްވައި،
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ޢަބްދުއް ޞަމަދު މުޙައްމަދު ފޮނުއްވާފައި  
ސިޓީގެ ކޮޕީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް  

 ގޮތުން  ގަވާއިދުގައިވާ  މަޖިލީހުގެ ފޮނުއްވާފައިވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ
  ގެ ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ  އޮތޯރިޓީއަކީ  ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް

  ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީއާ އެ  ތަނަކަށްވާތީ، ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޚްތިޞާޞްގެ
ކަމަށާއި، އެ   ކޮމިޓީއަށް  އިޤްތިޞާދީ  ލިބެންވާނީ  ސިޓީތައް ހުށަހަޅުއްވާ 

މައްސަލަ ނިންމެވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު  މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވައި،  
 ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުން އެދި 

  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮޕީކުރައްވައި
  މި މައްސަލައަކީ އެ  މައްސަލައަކަށްވާތީ،

 ދިރާސާކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ކޮމިޓީން
  މައްސަލައެއްކަމަށް

  ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށާއި މޯލްޑިވްސް
  ކޮމިޓީގެ  އޮތޯރިޓީއަކީ   ރެވެނިއު އިންލަންޑް

 ހިމެނޭ  ދާއިރާގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
  ކަންކަމާ އޮތޯރިޓީގެ އެ  މުއައްސަސާއަކަށްވާތީ،

  އެ ސުވާލުކޮށް، ހޯދައި، މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން
  އަދާކުރާމިންވަރު  މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތޯރިޓީގެ

  މަސައްކަތް  ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ބަލައި
  ކުރިއަށްގެންދަވާނެކަމަށް އެންގުމަށް  ކޮމިޓީން

 މެވިއެވެ. ނިން
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  19  .3

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  50
) ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ   2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް    2010/03ޤާނޫނު( އާއި  
ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވައި ޢާންމު 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލުއިފަސޭހަ ވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން  
ޓެކްސް ދެއްކޭނެ ގޮތައް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ  

 މައްސަލަ 

އޮކްޓޫބަރު   11
2019 

އުޘްމާން ހަފީޘް،  
މުޝްތަރީގެ/ހއ.ދިއް 

 ދޫ

މި  މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  •
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެ  

އާމްދަނީން ޓެކްސް   ފޮނުވުމަށާއި އޮތޯރިޓީއަށް 
ނެގުމާބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު  

ޓެކުހުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބިލު 
ބައްޓަންކުރެވިގެންދާނެކަމަށް އެ ފަރާތައް 

 އެވެ. ނިންމެވި  އެންގުމަށް
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  18  .4

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  49
) ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ   2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް    2010/03ޤާނޫނު( އާއި  
ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވައި ޢާންމު 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލުއިފަސޭހަ ވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން  
ޓެކްސް ދެއްކޭނެ ގޮތައް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ  

 މައްސަލަ 

އޮކްޓޫބަރު   11
2019 

އުޘްމާން ހަފީޘް،  
މުޝްތަރީގެ/ހއ.ދިއް 

 ދޫ

ކު، އެހެން  ކޮމިޓީގައި އިތުރު ވަގުތު ނެތުމާއެ •
 ދުވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 
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ފޫޓްގެ ގޮޅި   9ފޫޓް  9މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް އިތުރަށް ކުދިނުކޮސް 
ހެދުމަށާއި، ގޮޅި ދޫކުރުމުގައި މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 
އިސްކަންދިނުމަށާއި، ބިދޭސީންނަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި މާރުކޭޓުގައި 

މަސައްކަތް ނުކުރުމަށާއި، އެއްވެސް ހާލެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ  
ނުވިއްކޭގޮތަށް މާރުކޭޓުގައި އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްއެދި އިބްރާހީމް 

 ރަސީދު ހެޕީވިލާ/ތ.ކަނޑޫދޫ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

ނޮވެންބަރު  05
2019 

އިބްރާހީމް ރަސީދު،  
 ހެޕީވިލާ. ތ.ކަނޑޫދޫ 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ  •
ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  

 ނިންމެވިއެވެ. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  18  .6
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އަހަރުގެ   54ރިސޯޓަކުން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް ސީވީ ފޮނުވުމުން ޖަވާބުގައި 
މީހުންނަށް ވަޒީފާ ނުދޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމުން  

އަހަރުގެ މީހުންނަށް   54ގާނޫނު އިސްލާޙުކޮށްގެން އަންގާފައިވާކަމަށާއި، 
ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުން އެދި، އަހުމަދު  ސަރުކާރުން އިނާޔަތެއް ލިބޭނެ މަގު 

 ޒުހައިރު، ރަންފަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

ނޮވެންބަރު  06
2019 

އަހުމަދު ޒުހައިރު،  
ރަންފަރު، 
 ޏ.ފުވައްމުލައް 

  މީހުންނަށް މަތީގެ  އަހަރުން  54 ޢުމުރުން •
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނުދިނުމަށް  ވަޒީފާ

  ނުވަތަ  ށްރިޒޯޓަކަ އެއްވެސް ޓޫރިޒަމްއިން
  ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޙްތިޞާސްގެ  މިނިސްޓްރީގެ

  ،އަންގަވާފައިވޭތޯ އިދާރާއަކަށް އެއްވެސް 
  އެއްވެސް  އެންގެވުމަކާގުޅޭ އެފަދަ ނުވަތަ

  ތޯކަނޑައަޅުއްވާފައިވޭ މިނިސްޓްރީން  އުސޫލެއް
  އެކުލަވާލައްވާފައިވޭތޯ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ   އެ  ސާފުކުރެއްވުމަށް 
 ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު   •
ރުފިޔާގެ އިތުރަށް އެލަވަންސް   2000ދެއްވާ 

އެ ފަރާތުން  ލިބިދިނުމަށް  
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީ، އެ މައްސަލައަކީ  
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި  

ންނާތީވެ އެ މައްސަލަ އެ  ހިމެނޭކަމަކަށް ފެ 
   ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
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 ގެީނިޔަލަށްީ(2019ީީީީނޮވެންބަރ21ީީުއިނ2019ީީީްީީީނޮވެންބަރ17ީީީުީ)ގެީމަސައްކަތްތަކުގެީތަފްޞ ލީްީކޮމިޓ ީީީލާމަރުކަޒ ީ
ީ

 

#ީ
ކޮމިޓ ގެީބައްދަލުވުންީބޭއްވުނީުީ
ތާރ ޚާއިީމަޝްވަރާކުރެވުނީުީ
ީބައްދަލުވުމުގެީނަންބަރުީ

ީމަޝްވަރާކުރެވުނުީކަންތައްތައްީ ހުށަހެޅިީފަރާތްީީތާރ ޙްީީީފޮނުވިީީމައްސަލަީ

2019ީ

1. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ19ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ31ީީްކޮމިޓ ގެީ

1ީީ ީމާރުކޭޓ2019ީީްސެޕްޓެންބަރު ީދަތުރުވެރިންގެ ީމާލޭ ގައި
ީއެތާގައިީ ީއަދިވެސް ީބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ީއެންގުމަށް މުނިސިޕަލްޓ ގެ
ީތަނެއްދައްކާފައިނުވާތ ،ީ ީވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރުކުރަމުންދިޔަ
ރަށްރަށުގެީދަނޑުވެރިންނަށާއިީވިޔަފާރިވެރިންނަށްީބޮޑެތިީގެއްލުންތަކެއީްީ
ީގޮޅިތައްީދަތުރުވެރިީ ީމާރުކޭޓް ީމަތިން ީހަމަޖެހޭީއުޞޫލެއްގެ ލިބެމުންދާތ ،

ދާއިރާގެީމެންބަރުީީީދިވެހިންނަށްީލިބޭނެގޮތްީހައްދަވައިދެއްވުންީއެދިީކެލާ
ީއިބްރާހ މްީޝަރ ފްީހުށަހަޅުއްވާފައިވާީމައްސަލަީ.

08.10.2019ީ

ކެލާީދާއިރާގީެީ
މެންބަރުީއިބްރާހ މީްީ

ީޝަރ ފް

މައްސަލައާއިީގުޅޭީގޮތުންީމާލޭީސިޓ ީ
ީބައްދަލުކުރެއްވުންީ.މެންބަރުންނާއިީކައުންސިލްގެީ

2. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ20ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ32ީީްކޮމިޓ ގެީ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެީިއދާރ ީާދއިރާތައ2010/7ީީްާޤނޫނުީނަންބަރުީ
ލާމަރުަކޒ ީއުޫޞލުންީހިްނގުމުެގީާޤނޫނު(ީއަށްީއިސްލާޙުގެނަުއުމގެީ

ީބިލު

ސަރުކާރުގެީފަރާތުނ28.10.2019ީީްީ
ހުޅުމާލެީދާއިރާގީެީ

ީނިޔާޒްީމެންބަރުީޢަލ ީ

ީނަންބަރުީީާޤޫނނުީބަްއދަުލވުމުަގއިީމިއަދުގެ
ީދާއިރާތައްީީއިާދރ ީދިވެހިރާއްޭޖގެ)2010/7ީ

ީީއަށްީ(ީީާޤނޫނުީީހިންގުުމގެީީީއުޫޞުލންީީލާމަރުަކޒ 
ީއިސްލާޙުގެަނއުމުގެީބިލުީދިާރާސކުރެއްުވމެވެ.
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 ގ  ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވ ންބަރު  21އިން    2019  ނޮވ ންބަރު   17ގ  މަސައްކަތްތަކުގ  ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގ    
 

# 
ކޮމިޓ ގ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރ ވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގ  ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރ ވުނު ކަންތައްތައް  ފަރާތް ހުށަހ ޅި   ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 
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ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ  ޤާނޫނަށް  -އ ންޓި 2008/13
 އިސްލާޚުގ ނައުމުގ  ބިލު

 

މިލަންދޫ ާދިއރާގ   2019ސ ޕްޓ މްބަރ 4
 މ ންަބރު ޢަލ  ރިޟާ 

ކުރ އްވުމުގ  މަސައްކަތް  މި ބިލު ދިރާސާ 
 ކޮމިޓ ގައި ކުރިއަށް ގ ންދ ވިއ ވ . 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 18  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  70

  އ  ގުޅިގ ން  އުވާލުމާ   ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވ ލޮޕްމަންޓް ރޯޑް މޯލްޑިވްސް
  ސަރވިސްއިން ސިވިލް ފަރާތްތަކަށް ގ އްލިފައިވާ ވަޒ ފާ ކުންފުނ ގ 

 އ ފަރާތްތަކުގ    ،ގުޅިގ ން  މައްސަލައާ  ނިންމަވާފައިވާ ދިނުމަށް   ވަޒ ފާ
  އ ދި ގ ނ ސްދ އްވުމަށް  ބަދަލުތަކ އް ހ ޔޮ ޢިނާޔަތްތަކަށް މުސާރައާއި

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ

  ވަރކްސް ޕަބްލިކް 2019ނޮވ ންބަރު  6
  2 އައްޑޫސިޓ 
  ޔުނިޓްގ 
 މުވައްޒަފުން 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރ އްވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް  
ނ ޝަނަލް ްޕލޭނިންގ އ ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާ 
 ބައްދަލުކުރައްވާފައި

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 17  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  69

ރައ ސް  ގ  ނައިބު ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު
ގުޅިގ ން، އ  ކޮމިޝަނުގ    އ ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާ

  2010/6މ ންބަރުކަމުގ  މަޤާމ އް ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ   6)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ  ޤާނޫނު( ގ   

ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރަކު  
ޢައްޔަނުކުރ އްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ   

މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތ އް ނިންމުމަށް 
 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް   މަޖިލ ހުން  2019ނޮވ މްބަރ  12
މަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  އައްޔަނުކުރު ރަކުމ ންބަ

ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  
 ކުރ އްވުން. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 17  .4
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  68

ގ  ރައ ސް އ ކޮމިޝަނުގ   ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނު
އްވުމާ ގުޅިގ ން، އ  ކޮމިޝަނުގ   ދ  އިސްތިއުފާމ ންބަރުކަމުން 

  2010/6މ ންބަރުކަމުގ  މަޤާމ އް ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ   6)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ  ޤާނޫނު( ގ   

ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރަކު  

ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް   މަޖިލ ހުން  2019ނޮވ މްބަރ  12
އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ   ރަކުމ ންބަ

ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  
 ކުރ އްވުން. 
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ހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ   ޢައްޔަނުކުރ އްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމް
މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތ އް ނިންމުމަށް 

 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   21އިން   2019  ނޮވެންބަރު   17ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    20  .1

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  46ކޮމިޓ ގެ 

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނ  ަބޔަކާ ހެދުމަށް ތިލަފުށ ގައި ގުދަންތައް ކެމިކަލް

 ކުރުމަކާނުލާކަމަށް ިބޑު އަދި އެންގުމަކާުނލާ ޯބޑަށް ކުންފުނ ގެ

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަންއަށް  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ަބޔާންކޮށް

 ބޯޓު ޔާކި ނަމަކަށް ސެފެއަރ ސ ހޯމް އެމްވ  އޮތް ތިލަފުށ ގައި އަދި

 ކަންަތއް އެފަދަ ގެންގޮސްފައިވަނ  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ނެގުމުގެ

 ުހށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ެބއްލެވުމަށް ަދށުްނތޯ އުޞޫލުގެ ނިންމަވަންޖެހޭ

 މައްސަލަ

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

 މެންޑޭޓްގެ ކޮމިޓ ގެ

 ދަށުން 

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 މާލެ  ގްރޭޓަރ ސާފުކުރެއްވުމަށް

 ޯބޑު ލިމިޓެޑްގެ ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް

 އެވެ.ަބއްަދލުކުރެއްވި މެންަބރުންނާއި

ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    18  .2

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  45ކޮމިޓ ގެ 

 ޯބޓު ކިޔާ ނަމަކަށް ސެފެއަރ މްސ ހޯ  އެމްވ  ޮއތް ތިލަފުށ ގައި

 ކަންަތއް އެފަދަ ގެންގޮސްފައިވަނ  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ނެގުމުގެ

 .ދިރާސާކުރެއްވުން ަބލައި ަދށުްނތޯ އުޞޫލުގެ ނިންމަވަންޖެހޭ

 

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

 މެންޑޭޓްގެ ކޮމިޓ ގެ

 ދަށުން 

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 މާލެ  ގްރޭޓަރ ސާފުކުރެއްވުމަށް

 ޯބޑު ލިމިޓެޑްގެ ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް

 ަބްއދަލުކުރެއްވުމަށް  މެންަބރުންނާއި

 ނިންމެވިއެވެ.
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ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    18  .3

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  45ކޮމިޓ ގެ 

ގްރޭޓަރ މާލެ  ހެދުމަށް ތިލަފުށ ގައި ގުދަންތައް ކެމިކަލް

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނ   ަބޔަކާއިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނު ލިމިޓެޑުން 

 ކުރުމަކާނުލާކަމަށް ިބޑު އަދި އެންގުމަކާުނލާ ޯބޑަށް ކުންފުނ ގެ

 ހުށަހަޅާފަިއވާ ކޮމިޝަންއަށް ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ަބޔާންކޮށް

 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން އެ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 މުގެ މައްސަލަ ވުދިރާސާކުރެއް

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

 ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި

 ކޮމިޝަން

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ

 މާލެ ގްރޭޓަރ ސާފުކުރެއްވުމަށް

  ޯބޑު ލިމިޓެޑްގެ ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް

 ަބއްދަުލކުރެއްވުމަށް  މެންަބރުންނާއި

 ނިންމެވިއެވެ.


