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 ކޮމިޓ    މަޖިލ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ   ޚިދުމަތްތަކާބެހ    ސަލާމަތ    

 - މައްސަލަތައް  ފައިވާ ހުށަހެޅި  އަށް ކޮމިޓ  -

 ސްޓ ޓަސް  ސުންގަޑި  ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ތާރ ޙް   ހުށަހެޅި   މައްސަލަ 

2019 
1 . 

 ،ހިމެނ  ދާއިރާގައި މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ޮކމިޓ ގެ ޚިދުމަތްތަާކބެހ  ސަލާމަތ 

 އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ އަށް( ޤާނޫނު  ުފލުހުންގެ) 2008/5 ނަންބަރު ޤާނޫނު"

 ގުޅުންހުރި  ަކމާ  ،އޮފ ހާއި ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނ   ،މަސައްަކތް ބިލުގެ

  ޖުޑ ޝިއަރ   ،ވުޒާރާތަާކއި ސަރުާކރުގެ މުއައްސަސާތަާކއި  ދައުލަތުގެ

 އެދި  މަވައިެދއްވުންނިން ހަފްާތތެރ ގައި 2 އޮތް  ުކރިއަށް ގުޅިގެން ޮކމިޓ އާ

 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާ  2019 އޮކްޓޯބަރު 5

  ޖުޑ ޝިއަރ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ -

  ކޮމިޓ  ޚިދުމަތްތަކާބެހ   ސަލާމަތ  ކޮމިޓ އަދި

  ހޮއްވަވައި ކޮމިޓ އެއް ސަބް ގޮތުން ހިމެނ 

 .  ފައްޓަވާފައި މަސައްކަތް

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓ ގައި-ސަބް -

 : މެންބަރުން

 : މެންބަރުން 3 ކޮމިޓ ގެ މި -

ހެންވ ރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން   .1

 ލަޠ ފް 

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލ  ނިޔާޒް .2

 މަޑުއްވަރ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރ ފް  .3

  ކޮމިޓ ންހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޖުޑ ޝަރ  -

 : މެންބަރުން

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖ ހާން މަޙްމޫދު  . 1

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  . 2

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް .. 3

ކަނޑިތ މު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ޝަހ މް   . 4

 ޢަބްދުލްޙަކ މް 

ޅ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް  ޮޕލިސް ރިފޯމް އާ ގު - 

ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ްޕރެސެންޓ ޝަންއެއް 

 (. 28.102019ހުށަހަޅައި ދިނުން )
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 ކޮށްފައިވާ މައްޗައް ސާރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކޯޓުން ްކރިމިނަލް . 2

 މައްސަލަ  އެ ތަންފ ޒުޮކށްފައިނުާވތ  ޙުުކމް އިދާރާއިން އެ އެއްގޮތަށް ޙުުކމާ

 ސިޓ  ފޮނުއްވާަފއިވާ އެދި ބައްލަވައިދެއްވުން

 ނުފައްޓަވާ  އަދި މަސައްަކތް - - މަތިވެރި. އއ އިރަމާގެ ، ޝަރ ފު އާދަމް 2019  ސެޕްޓެމްބަރ  10

3 . 

 ތަޙްޤ ޤްުކރާ މައްސަލަތައް މ ހުންގެ ގެއްލުވާލާފައިވާ މ ހުންނާއި މަރާލާފައިވާ

 .މައްސަލަ ރިޕޯޓާގުޅ  ޮކމިޝަންގެ
 - ތަޅުމުން  މަޖިލ ހުގެ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 5

  މޯލްޑިވްސް ގޮތުން  ގުޅ  މައްސަލައާ މި -

 ބައްދަލުކޮށް  އާއި ސާރވިސް ޮޕލިސް

ސެޕްޓެމްބަރު   5 ސާފުކުރެވިފައި މަޢުލޫމާތު

2019 

  ބައްދަލުކޮށް ބ ފުޅުންނާ ކޮމިޝަންގެ  މަރު -

ސެޕްޓެމްބަރު   8 ސާފުކުރެވިފައި މަޢުލޫމާތު

2019 

 އަދި ސަފ ރުއާއި ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެމެރިާކއިން . 4

  ބިއުރޯގެ  ޓެރަރިޒަމް ަކއުންޓަރ ސްޓ ޓް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އެމެރިާކގެ

 ުކރެވުނު  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބ އްވެވި ޮކމިޓ ން  އެުކ ބ ފުޅުންނާ

 .މައްސަލަ ގުޅ  ކަންތައްަތާކ

 2019 ޖުލައި 11
  އުތުރު ހިތަދޫ  މުޤައްރިރު ކޮމިޓ ގެ

 އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ 
- 

  ސެންޓަރގެ  ޓެރަރިޒަމް ކައުންޓަރ   ނ ޝަނަލް -

 މަޢުލޫމާތު ށްބައްދަލުކޮ ބ ފުޅުންނާ އިސް

 2019ޖުލައި  22 ސާފުކުރެވިފައި

 .   މަރުޙަލާގައި ނިންމުމުގެ  ރިޯޕޓް -

5 . 

 ފުލުހުންގެ  އަށް ،މާލެ، އުޖާލާގެ. މ ދުވަހު  ވަނަ 2019 ޖުލައި 5

 ،މަްއސަލައިގައި އަނިޔާުކރި މ ހަަކށް  ހުރި އެގ ގައި ވަދެ ބަޔަުކ ތެރެއިން

 އިދާރާއިން ފުލުހުންގެ އަޅާނެަކމަށް ިފޔަވަޅު ުފލުހުްނނާމެދު ުކރި އެަކން

 ނުިކޔަމަންތެރިަކން  ބަޔަުކ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ދެޮކޅަށް އެަކމާ ބުނުމުން

 .މައްސަލަ އިޙްތިޖާޖުުކރަމުންދާ ދައްަކއި

 2019 ޖުލައި 10
 މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ހުޅަނގު ހެންވ ރު

 ލަޠ ފް  ޙަސަން
 ކަނޑަނާޅާ 

  މޯލްޑިވްސް ރިޯޕޓެއް ގުޅ  މައްސަލައާ މި -

ޖުލައި   11 ހޯދިފައި އިން  ސާރވިސް ޮޕލިސް

2019 

  ކޮމިޓ އާ އިން  ސާރވިސް ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް -

  ފުރިހަމަނުވާކަމަށް  މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވި

 ފުރިހަމަ އިތުރަށް ، ފާހަގަވާތ  ކޮމިޓ އަށް

ޖުލައި   16 ފައިފޮނުވި  ސިޓ  ކުރެއްވުމަށްފަހު

2019 

  އަވަސް އަދި ސ ރިއަސް މައްސަލަ -

  ކޮއްދެއްވުން ތަޙްޤ ޤް  ގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ

  ކޮމިޝަން އިންޓަރގްރިޓ   ނ ޝަނަލް އެދި

ޖުލައި   11  ދެންނެވިފައި  ގައި( ސ . އައި. އެން)
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2019 

  ލިބިފައިވާ ކޮމިޓ އަށް ގުޅ ގޮތުން މައްސަލައާ -

 ދެއްވުމަށް  ޙިއްޞާކޮށް  މަޢުލޫމާތުތައް

 ކޮމިޓ ގައި ސ އިން. އައި. އެން

 2019ޖުލައި  11 . އެދިވަޑައިގެންފައި

  ބައްދަލުކޮށް ޮޕލިސްއާ އޮފް ކޮމިޝަނާ -

އޮގަސްޓް   10 ސާފުކުރެވިފައި މަޢުލޫމާތު

2019 

 . މަރުޙަލާގައި ނިންމުމުގެ  ރިޯޕޓް -

 

 

6 . 

 މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަނަ 19 ބ އްވުނު ގައި 2019 ޖޫން 24

 އަނބުރާ ޮކމިޓ އަށް  މި ފާސްޮކށް އިސްލާޙާއެުކ ގެންނެވި ،ޖަލްސާގައި

 . ރިޕޯޓް M19/SKH/2019/1 ނަންަބރު ޮކމިޓ ގެ މި ފޮނުއްވާފައިވާ
 

 ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް: )އިސްާލޙް ފާސްުކރެއްވި މަޖިލ ހުން

  މައްސަލަ  އިޙްމާލުވި  ތަޙްޤ ޤުުކރުމަށް މައްސަލަ ގެއްލުނު ރިޟްވާން އަޙްމަދު

 .(މަްއސަލައެއްަކން ބަލަންޖެހ ނެ މަޖިލ ހުން އެއ 

 2019 ޖޫން 24
 ޙިސާން  މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

 ޙުސައިން 

  އޯގަސްޓް 20

2019 

  ފައްޓަވާފައި ދިރާސާކުރައްވަން  މައްސަލަ -

(02.07.2019). 

  މަޢުލޫމާތު ފާހަގަވެފައިވ ތޯ  އިހްމާލުވެފައިވާކަން -

 ނ ޝަނަލް ،ކޮިމޝަން ހިއުމަންަރއިްޓސް)  ހޯދުމަށް

 ެގهللاޢަްބދު ރިލްާވން ،ކޮިމޝަން  އިންޓަރގްރިޓ 

 ،މ ުހންާނއި ަމރާލާފަިއާވ އަދި ޢާއިލާ

 ތަޙްޤ ޤުުކރާ ަމްއސަލަތައް މ ހުްނެގ ގެއްުލާވލާފަިއާވ

 ޖަވާބު  ފޮނުވައިގެން ސިޓ  އަށް( ކޮމިަޝން

 (. 03.07.2019)  ހޯދިފައި

 ސިއްރު ޖެނެރަލްގެ ްޕރޮސިކިއުޓަރ  -

  ފޮނުއްވުމުން މުޤައްރިރަށް  ކޮމިޓ ގެ ސިޓ ފުޅެއް

  ސިޓ  އެ  ބައްދަލުވުމެއްގައި ސިއްރު  ކޮމިޓ ގެ

 2019ޖުލައި  8 ހިއްސާކުރެވިފައި ކޮމިޓ އާ

  އިސް  ކަމާގުޅ  ސަރވިސްގެ  ޮޕލިސް މޯލްޑިވްސް -

 މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުކުރައްވައި ބ ފުޅުންނާ
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 (. 09.07.2019)  ސާފުކުރެވިފައި

  ސިއްރު ފޮނުއްވި  ޖެނެރަލް ްޕރޮސިކިއުޓަރ -

  ފާހަގަކޮށްފައިވާ   އޮފ ހުން އެ ގުޅިގެން ސިޓ އާ

  ސިޓ  އޮފ ހަށް  ޖ . ޕ  ހޯދުމަށް ނުކުތާ  16

ޖުލައި  10 ހޯދިފައި ޖަވާބު ގެންފޮނުވައި 

2019 

                  ޢާއިލާއާއި  ގެهللاޢަބްދު ރިޟުވާން  -

 (. 11.07.2019)  ބައްދަލުކުރެވިފައި

  ބައްދަލުކުރެވިފައި ޖެނެރަލްއާ ްޕރޮސިކިއުޓަރ -

(11.07.2019.) 

އެން.އައި.ސ  ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ނެތްކަމަށް 

އިން ރިޯޕޓް ނެރުމާ ގުޅިގެން، އެން.އައި.ސ  ގެ  

ބ ފުޅުންނާ ކޮމިޓ ން ބައްދަލުކުރެއްވުން 

(14.10.2019.) 

 . މަރުޙަލާގައި ނިންމުމުގެ  ރިޯޕޓް -

 

7 .  

 ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މައްޗަށް ޤައްޔޫމުގެ ޢަބްދުލް ޔާމ ން هللاޢަބްދު ރައ ސް

 ފުލުހުން ޚިލާފަށް މާއްދާތަާކ ބައެއް ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ،މައްސަލައަކ 

 ،ދައުާވއެއްކަމުން އުުފލާފައިވާ ބ ނުމަށްޓަަކއި ސިޔާސ  ހުށަހަޅައިގެން

 ވަނަ  123 ގަވާއިދުގެ މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ ޕޮލިސް އޮފް ޮކމިޝަނަރ

 ސޮއިޮކށް މެންބަރުން 3 ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް ޮކމިޓ އަށް ދަށުން މާއްދާގެ

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި

 

 

 2019 ފެބްރުއަރ  21

 ޢަލ  މެންބަރު ެކލާދާއިރާގެ. 1

 އާރިފް

  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ. 2

 ރަޝ ދު

 މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު. 3

ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  

 ކަނޑަނާޅާ 

  2019 ޖޫން  18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ

  ވަނަ  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި

2017 
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  2017 ފެބްރުއަރ  22 އަމ ން  ޒައިދުލް މެންބަރު ގެ ކައުންސިލް ސިޓ   މާލ  . 8

  ސާރވިސްއާމެދު  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ބަޔާނެއްގައި  ނެރުއްވާފައިވާ  ދުވަހު  ވަނަ

 ކުރ ގެ  އެގޮތުން  ، ކޮށްފައިވާކަމަށާއި ތުހުމަތުތަކެއް ވަރަށްބޮޑު

  ބަޔާންދިނުމަށް  ދެކޮޅަށް އާއި އަބްދުލްޤައްޔޫމް މަޢުމޫން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  ބަޔާން  މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަމަށް އ ނާއަށް އޮފިސަރަކު އިސް  ފުލުހުންގެ 

 . މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ އެދި  ބައްލަވާދެއްވުމަށް   މައްސަލަ އެ، ކޮއްފައިވާތ 

 

 2017 ފެބްރުއަރ  26
 هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

 ރިޔާޒު 
 ކަނޑަނާޅާ 

  2019 ޖޫން  18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ

  ވަނަ  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި

2016 
  ނަމުގައި  ފުލުހުންގެ ބަޔަުކ ނުޖަހާތިބ  ނަންެޓގް ދައުވާުކރާ ފުލުހުންަކަމށް . 9

 ސުވާލުޮކށްގެން  މުއައްސަސާއާއި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އަމުރުުކރާ

 .މައްސަލަ ފޮނުއްވާަފއިވާ އެދި ބައްލަވައިދެއްވުން

 2016 އޯގަސްޓް 3
  މެންބަރު ދާއިރާގެ މ ދޫ އައްޑޫ

އާދަމް ރޮޒައިނާ  
 ކަނޑަނާޅާ 

  2019 ޖޫން  18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ

  ވަނަ  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި

 ފާހަގުަކރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްގައި މަރު ގެ ރަޝ ދު ނަދާލް ،ދޫހިމެރިގެ. ހ . 10

 މިމައްސަލަ  ރިޢާޔަްތޮކށް ނުުކތާަތަކށް އިހުމާލުވެފައިވާ ފުލުހުން

 .ސިޓ   ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތަުކން އަމިއްލަ ،އެދި ބައްލަވައިދެއްވުން

މޫސާ  ރަޝ ދު އިބްރާހ މް 2016 މެއި 16  ކަނޑަނާޅާ  

  2019 ޖޫން  18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ

  ވަނަ  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި

2015 

11 . 

  ދިޔަ  ހިންގާ ގައި" ފިނިފެންމާ "  ލޯންޗް  ރިޔާސ  ގައި 2015 ސެްޕޓެމްބަރ 28

 . މައްސަލަ ހާދިސާއާގުޅ 

  އޮކްޓޯބަރ 15

2015 

   މުގައްރިރު ކޮމިޓ ގެ

( މަޢުރޫފު ޢަލ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ)  
 ކަނޑަނާޅާ 

 ކޮމިޓ އެއް-ސަބް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  މައްސަލަ -

 . އެކުލަވާލެވިފައި

  އަދި  އެފް. އެންޑ . އެމް - ކޮމިޓ ން -ސަބް  އަދި - -

  އިސް  ސަރވިސްގެ ޮޕލިސް މޯލްޑިވްސް

 . ބައްދަލުކުރެވިފައި ބ ފުޅުންނާ

  ފަރާތްތަކާއި  ސިޔާސ   ފުލުހުން  ބައެއް ތެރެއިން ސަރވިސްގެ ޮޕލިސް  މޯލްޑިވްސް  . 12

  ކުރެވިގެން  ތުހުމަތު  ކުރަމުންދާކަމުގެ  ކުށްތަކެއް ޖިނާޢ   ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ ގުޅިގެން 

  އޮފިސަރުން  ޕޮލިސް  ސ ނިއަރ ބައެއް ކުރައްވާ މަސައްކަތް  އެމުއައްސަސާގައި

 ހޯމް  އެމައްސަލަތައް ބައްދަލުކުރުމުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ރާއްޖ ގެ

  ހޯމް " އަމުރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް "  ބަލަންފެށުމުން އަމުރަށް  މިނިސްޓަރުގެ

  އެދި  ބައްލަވައިދެއްވުން އެކަން ހަނިކޮށްފައިވާތ  ބާރުތައް އޮތް  މިނިސްޓަރަށް

 . މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ

 2015 މާރިޗު 8
  އަޙުމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު   ގަލޮޅު

 މަޙުލޫފް 
 ކަނޑަނާޅާ 

  ޖޫން 18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ -

  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2019

 . ނިންމެވިއެވެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ
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  ވަނަ  2014 މެއި 30 ، ހަށިކޮޅަށް އަޙުމަދު އިލްހާމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި . 13

  ފުރާނައަށް  އެމަނިކުފާނުގެ  ހަމަލާދ  ޕ މަންތްގަލަކުން ވަގުތެއްގައި ފަތިހުގެ ދުވަހުގެ

  ތުހުމަތު  ބަޔަކުކަމަށް  ފުލުހުންގެ ޒަހަމްކޮށްލާފައިވަނ  ގޮތަކަށް ނުރައްކާވާފަދަ 

 .  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެދި ބައްލަވާދެއްވުން މައްސަލަ އެ ކުރެވ ތ  

 

 2015 މާރިޗު 8
  އަޙުމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު   ގަލޮޅު

 މަޙުލޫފް 
 ކަނޑަނާޅާ 

  ޖޫން 18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ -

  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2019

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ

  ގޮތަށް  ހިމެނ  ސައިކަލު هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އިހަވަންދޫ . 14

  ތުހުމަތު  ބަޔަކުކަމަށް  ފުލުހުން ވަނ  އަންދާފައި ރޯކޮށް އަލިފާން ގަޞްތުގައި

 . މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެދި ބައްލަވާދެއްވުން މައްސަލަ އެ ކުރެވ ތ  

 

 2015 މާރިޗު 8
  އަޙުމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު   ގަލޮޅު

 މަޙުލޫފް 
 ކަނޑަނާޅާ 

  ޖޫން 18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ -

  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2019

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ

  މ ހަކަށް  ކޮށްފައިވާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން"  9/ 2009 ނަންބަރު ޤާނޫނު . 15

  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ  5 ގެ" ޤާނޫނު  އިނާޔަތްތަކާބެހ  ރައްކާތެރިކަމާއި ދ ންޖެހ 

  އެކުލަވާފައިވާ  ފަރާތުން ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނ ޝަނަލް މޯލްޑިވްސް މަތިން

  ދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި މ ހަކަށް ކޮށްފައިވާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން"

  ލަފާ  ކޮމިޓ ގެ މެދު  ހާ އިސްލާ ފެންނަ ގެންނަން  މާއްދާއަށް ވަނަ  11 ގެ" ގަވާއިދު

 . މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށް 

 

 2015 މާރޗް 04
  އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް  މިނިސްޓްރ 

ސެކިއުރިޓ    ނ ޝަނަލް  
 ކަނޑަނާޅާ 

  ޖޫން 18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ -

  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2019

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ

16 . 
 

 

  ކްރިމިނަލް  ދުވަހު  ވަނަ  2015 ފެބުރުއަރ   23 ނަޝ ދު  މުޙައްމަދު ރައ ސް  ކުރ ގެ 

  ފަރާތުން  ބ ފުޅުންގެ  ސަރވިސްގެ ޮޕލިސް މޯލްޑިވްސް  ހާޒިރުކުރުމުގައި ކޯޓަށް

   ފެންނާތ   ކަމަށް އަނިޔާވި ބ ފުޅަކަށް ކުރުއްވި ކަން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖ ގެ

 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

 

 

 

 2015 ފެބުރުއަރ  24
   މުގައްރިރު ކޮމިޓ ގެ

 (މަޢުރޫފު ޢަލ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ)
 ކަނޑަނާޅާ 

  އަދި  އެފް. ޑ . އެން. އެމް މަޖިލ ހުގައި ވަނަ 18 -

  ހުށަހެޅިފައި  ހާޒިރުކުރުމަށް  ބ ފުޅުން  ޮޕލިސް

  ހުށަހެޅުމަށް  އެ ހަމަނުވާތ  ކޯރަމް ނަމަވެސް

 .  ނުވެއެވެ އެހިފައެއް ވޯޓަށް 

  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައިގެ ) -

 (. އެންގިފައި  ސެކްރެޓ ރިއ ޓަށް

  ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު ދުވަހު  ވަނަ  2019 ޖޫން 18)

  ކޮމިޓ ން މައްސަލަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ  03

 ނޫންތޯއާމެދު  ނުވަތަ ކުރިއަށްގެންދާތޯ 

 .(ނުނިންމައި ގޮތެއް  އަދި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

  2019 ޖޫން  18 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މައްސަލަ   އަޙުމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދެކުނު   ގަލޮޅު 2015 މާރިޗު 8  ތެރެއިން  ްޕރޮގްރާމަގެ  ކުރުމުގެ ފެހި  މާލެ ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ ސިޓ  މާލެ . 17



 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް 241      ގައި އަްޕޑޭޓް ކުރެވިފައި    31އޮކްޓޯބަރ  2019 
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  އޮކްޓޯބަރ  24 ރުށްތައް ފެންފޯއް ހުރިހާ  ގެނދިޔަ  ހައްދަމުން  މަޖ ދ މަގުގައި

  އެޢަމަލު  ކަނޑާފައިވާތ   ބަޔަކު ވަގުތެއްގައި ފަތިހު ދުވަހުގެ  ވަނަ 2014

  މައްސަލަ  އެ  ތުހުމުތުކުރެވ ތ  ކމަށް  ބަޔަކު  ފުލުހުންގެ  ހިނގާފައިވަނ  

 . މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެދި ބައްލަވާދެއްވުން

 

 ކަނޑަނާޅާ  މަޙުލޫފް 

 

  ވަނަ  03 ކޮމިޓ ގެ ބ އްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ

 . ނިންމާފައި ބައްދަލުވުމުގައި

 

  ރުއްތައް  އެ ގެއްލުންދ   ރުއްތަކަށް  ފެންފޯއް އިންދާފައިވާ  ސިޓ ގައި މާލ  . 18

  ، ލިބ ތ  މައުލޫމާތު  ހަރާކާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް  ބަޔަކު ފުލުހުންގެ  ކެނޑުމުގައި

 . ދެއްވުންއެދި އެޖެންޑާކޮށް ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮމިޓ ގެ  މިމައްސަލަ

 

  އޮކްޓޯބަރ 28

2014 

 މާރިޔާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މައްޗަންގޮޅި

 ދ ދ   އަޙުމަދު

 



 ޢާންމު ކޮމިޓ  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަތައް    
  

1 
 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ  #

2019 

8. 
  3ޓ  އެލަވަންސް ލިުބުމގެ އުސޫލުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މެންަބރުންނަށް ކޮމި

 މައްސަލަ.ވަނަ ނުކުތާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ން މުރާޖަޢާކުރައްވައި ފޮނުވާފއިވާ 
  ދިރާސާކުރަން ފަށާފައިކޮމިޓ ން  ޓޭަބލް އޮފ ސް  2019އޮކްޓޫަބރު  15

7. 
"މިހާރު" ނޫހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޖަލސާތަކުގެ ލައިވް ފ ދް ހޯދުމަށްއެިދ  

 ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ.
 މަސައްކަތް ފެށ ފައި އުސޫލު އެކުލަވާލުމުމުގެ   ޢަމ ން އާންމު  2019އޮކްޓޫަބރު  10

6. 
"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ާބރުތަކުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން     2013

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މެންަބރުކަން ކުރައްވާފއިވާ ޭބފުޅުންނަށް ލިިބދެޭވ 
 ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭގޮތުން ލަފާފުޅަކަްށއެދި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

ސެޕްޓެންަބރު  12
 މަސައްކަތް ނުފައްޓާވާ  ޢަމ ން އާންމު  2019

5. 

އައި.ޕ .ޔޫގެ ަބއްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ސައުންޑް ސިސްޓަމްއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ  
ގުޅިގެން މަޖިލިޙުގެ ފްލޯގައި ވާަހކަ ދެއްކި އިރު އަޑު ލިބެންޖެހޭ ތަންތަަނށް އަޑު 
ނުލިޭބތ ، އެމައްސަލައިގައި ކަންހިގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 މައްސަލަ 

  ކޮމިޓ ގެ ރިޔާސަތުން 2019ސެޕްޓެމްަބރު  5

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސްަބކޮމިޓ އެއް 
އެކުލަވާލެވިފައި. މި ސަްބ ކޮމިޓ ގައި ހިމެނި 

 ވަޑައިގަންނަވަނ :

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންަބރު  .1

 ޙަސަން ލަތ ފް



 ޢާންމު ކޮމިޓ  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަތައް    
  

2 
 

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބދުލްޣަނ   .2

 ޢަްބދުލްޙަކ މް

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު  .3
 މުޙައްމަދު ރަޝ ދު 

4. 
އައ.ޕ .ޔޫގެ ސަމިޓަށް ޭބނުންވާ ގްރެފިކްސް ޑިޒައިން މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ 
ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޒިޔާޢުގެ އަމިއްލަ 

 އިޢުލާްނ ކުރި މައްސަލަ ފޭސްުބކް އެކައުންޓްއިން 
  ޢާރިފް هللا ޢަްބދު 2019ޖުލައި  22

މަސައްލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި  
 .އްވާ މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރައްވާފައިފަރާތާ ަބއްދަލުކުރަ

3. 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މެންަބރުންގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، 
ރިޢާޔަތްކުރައްވަންވ  ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމަށް ގަވާއިދުތަކެއް 

 ހެއްދެވުމަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ 
 2019ޖުލައި  1

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 
63.01.04  /

 ޙުސައިން އާދަމް 
 

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސްަބކޮމިޓ އެއް 
ކޮމިޓ ގައި ހިމެނި އެކުލަވާލެވިފައި. މި ސަްބ 

 ވަޑައިގަންނަވަނ :
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިޜާގެ މެންަބރު  -1

 ހަސަން ލަތ ފު 
ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަްބުދލްޣަނ   -2

 ޢަްބދުލްޙަކ މް
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އާދަމް   -3

 ޢަލ 

2. 
މަހުގެ ނިޔަލަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރ  މަހުންފެށިގެން މިއަހަރުގެ ޖޫން  2019

ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސެކިއުރިޓ  ކޮންޓިންޖެންޓްއިްނ 
 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ަބލައި ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު 

    

1. 
މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގެ ވަޒ ފާއިން ވަކި ކުރި އިރުގައި ވަޒ ފާގައި ބަހައްޓައިފިނަަމ 
ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށް ވަކިކޮށްފައިވާތ  މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
ޚިއްސާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރާ އެޕޮއިންޓްމެންޓްއެްއ 

އަޙްމަދު ޝާޙް/   2019ޖޫން  27
 ހ.ބްލޫލޫން 

 
ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު އަޙުމަދު ޝާޙު އާ ަބއްދަލު 

 ކުރައްވާފައި



 ޢާންމު ކޮމިޓ  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަތައް    
  

3 
 

 
  

ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާޙް ފޮނުއްވި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ހ.ްބލޫލޫން 
 ސިޓ .



Updated:30.10.2019 

 

 ތަފްޞ ލް މައްސަލަތަކުގެ  މިހާރު ހުރި    ގައި ކޮމިޓ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 

 މައްސަލް  /ސައްކަތްމަ #
 ތާރ ޙް   ފޮނުވި 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާުބ  ހުށަހެޅި ފަރާތް 

ކޮރަޕްޝަންގެ  ޑޫ ނޭޗަރ ޕަރކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އްއަ 
 އަމަލުތަކެއް ހިންގާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. 

މޫސާ ފަތުހ /ނަޔާޒޫރު،ސ.   20.10.2019
 ހިތަދޫ

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވައި 

ރާއްޖޭގެ މ ހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ   .5
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރައްވާ އަދި ކުނި މެނޭޖު 

ފެއްޓޭނެ ތާރ ޚަކާއި އެކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލު ބެއްލެވުމަށް  
ލިބިފައިވާ މައްސަލަ އެއް މި   އަށްއެދިވަޑައިގެން އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ 

 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވިފައި. 

އޮކްޓޫބަރު   15
2019 

 އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ  

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

ހަދާފައިވާގޮތުން   ކޯޒްވޭގުޅާލުމަށް ހަދާވައިވާ ހޯޑެއްދޫ -މަޑަވެލިގދ.  4
އުދައެރުމުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން   ތަކާއި ލިބެމުންދާ ގެއްލުން
 . ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު   2019ޖުލައި  15
 އިން ފިރުޝާން ޙުސަ

އި  ރިޕޯޓް ނިންމަވަ އެ މައްސަލައިގެ އްވުމަށްފަހު، ސަބްކޮމިޓ ން މައްސަލަ ދިރާސާކުރެ 
މައި ކޮމިތިއަށް ހުށަހެޅުމުން މައި ކޮމިޓ އިން ރިޕޯޓު ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، މި  
މައްސަލައާގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތައް ކޮމިޓ އަށް ޙާޟިރުކޮށް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  

 ނިންމަވާފައި. 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން   ،ވާފައި ބެއްލެވުމަށް ސަބް ކޮމިޓ އެއް އުފައްދަ މި މައްސަލަ 

، ގދ.  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ  ށް، މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަ
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް   ގދ. މަޑަވެލ  ކައުންސިލް،، ސިލްހޯޑެއްދޫ ކައުން

އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  ރ  މިނިސްޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ  ޕލކ 
 . ސިޓ ގެ ޖަވާބު ލިބިފައި އި އެ ސިޓ  ފޮނުވަ ރ އަށް  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  .1
ދެއްވާފައިވާ ލަފާއަކ  ކޮބައިކަމާއި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް  ން އޭޖެންސ  

ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިންޕެކްޓް  
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯއާއި އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު  

ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މަޝްރޫޢު ހިންގާފައިވަނ  އެ ރިޕޯޓުގައި 
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 ޖަވާބު ލިބިފައި  ؛ސާފުކުރެއްވުމަށް  ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތައްތޯ
  ސިލު ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންގޮސްފައިވާ ގޮތާއިމެދު މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެން އެ  .2

އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް  ދެކޭގޮތާއި އަދި  ގދ. މަޑަވެލ  ކައުންސިލުންއަދި 
އްކަމަށް އެ ދެ ކައުންސިލުން  ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަގެންދިއުމުގެ 

 ޖަވާބު ލިބިފައި  ؛އޮޅުންފިލުވުމަށްފާހަގަކުރައްވާ ކަންކަމަކ  ކޮބައިކަން 
އެ މަޝްރޫޢު  ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލ  މަޢުލޫމާތާއި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް އެ  .3

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިންޕެކްޓް  
އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު  އަދި އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ 

ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މަޝްރޫޢު ހިންގާފައިވަނ  އެ ރިޕޯޓު
 ލިބިފައި ޖަވާބު    އަދި ؛ބެއްލެވުމަށް އްތޯއެއްގޮތަކަންތައްތަކާ 

އެ މަޝްރޫޢު  ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލ  މަޢުލޫމާތާއި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް އެ  .4
ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިންޕެކްޓް  

 ޖަވާބު ލިބިފައި   ބެއްލެވުމަށް. އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ 
ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ   2019އޮކްޓޫބަރު  28މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން  .5

 އްވާފައި. ބައްދލަކުރަ 
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު   2019ޖުލައި   8   . މައްސަލަ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކުނި ދިމާވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3

ކޮމިޓ ގެ  ) އަޙްމަދު ސަލ މް
 ( މުޤައްރިރު

 

 ނ  ވަ ދަ ގެން ކޮމިޓ އަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ، އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރ  -

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  އަދި  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ، އޭޖެންސ  
ސިޓ  ފޮނުވައި  ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ން ލިމިޓެޑު
 ގެ ޖަވާބު ލިބިފައި. ތަކު އެސިޓ  

 ؛ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް .1
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ސަރަޙައްދ  ފެންވަރުގައި   .2

 އަދި ؛ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން،
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެގޮތުން މަޖިލ ހަށް   .3

 މިނިސްޓްރ އަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަން.  ކުރެވިދާނެކަމަށް ތިޔަ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ، އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރ  -
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  އޮފް  މިނިސްޓްރ އަދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރ ، އޭޖެންސ  
އެ  އި ސިޓ  ފޮނުވަ ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ން ފިނޭންސު 

   ސިޓ ގެ ޖަވާބު ލިބިފައި 
  އަދި  ،އުޞޫލު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެތެރެކުރުމުގައި ރާއްޖެ ކޮތަޅު ބަޔޯޑިގްރޭޑެބަލް .1

  ޓެކްސްގެ  ގެންދަވާ ނަންގަވަމުން  ކޮތަޅުން  ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅާއި ބަޔޯޑިގްރޭޑެބަލް
 ؛ތަފްޞ ލު

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމަށްޓަކައި ފައްޓަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އެ މަޝްރޫޢުތައް   .2
 ؛ފެއްޓެވި ތާރ ޚް އަދި އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރ ޚް

ގްރ ން ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފަންޑުން ކުނި   .3
އްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ  މެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި އެ

 ؛ތަފްޞ ލު
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޙާލާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެއްވެސް އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ   .4

 ؛އެކަމުގެ ތަފްޞ ލު
ބަޔޯޑިގްރޭޑެބަލް ކޮތަޅު ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު، އަދި   .5

ތަޅުން އިޤްތިޞާދަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއްވާނަމަ އެކަމުގެ  ބަޔޯޑިގްރޭޑެބަލް ކޮ
 ؛ތަފްޞ ލު

ޕްލާސްޓިކް ގިނަވާގޮތަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާބެހޭ ޕޮލިސ ތައް ހެދިފައިވުމަކ    .6
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި، ޙަވާލާ  

ކުގެ  އިވާތ ، އެފަދައިން ހެދިފައިވާ ޕޮލިސ ތަދެވިފައިވާ ސިޓ ގައި ބަޔާންކުރައްވާފަ
 ؛ ތަފްޞ ލު

ކުނި މެނޭޖެކުރުމަށްޓަކައި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ   .7
ފައިސާގެ ތަފްޞ ލު، އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުނި މެނޭޖެކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ  

 އަދި   ؛ޢަދަދު
 ފައިސާގެ ޢަދަދާއި އެ ފަންޑުން ކުނި  ގްރ ން ފަންޑަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ .8

  މެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞ ލު.
 ނ  ވަ ދަ ގެން ކޮމިޓ އަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު   2019ޖުލައި   8ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި   2
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ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން   2019ގުޅޭގޮތުން، 
 ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރެއްވުން ކުރެއްވުމަށް 

ކޮމިޓ ގެ  އަޙްމަދު ސަލ މް )
 ( މުޤައްރިރު

މިނިސްޓްރ ގެ ދަށުގައިވާ  އަދި އެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް ރ މިނިސްޓް
މޫސުމަށް   އިރައްކާތެރިކުރުމާކޮށް މާޔަތްޙިތިމާވެށި ވެހިރާއްޖޭގެ ން، ދިއިދާރާތަކު

މިކަންކަމާ ުކރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި، އަންނަ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 އި ލޭންތަކާހުރި ޕްއްވަވާފައިރާ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވުމަށްގުޅޭގޮތުން 

 އެސިޓ ގެ ޖަވާބު ލިބިފައި. އި  ސިޓ  ފޮނުވަ  ހޯއްދެވުމަށް ޕޮލިސ ތަކާ ގުޅޭ ތަފްޞ ލު
 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރ   100ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  1
 ދިރާސާކުރެއްވުން.އެންވަޔަރަންމެންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް 

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު   2019ޖުލައި   8
ކޮމިޓ ގެ  އަޙްމަދު ސަލ މް )

 ( މުޤައްރިރު

 ނ  ވަ ދަ ގެން ކޮމިޓ އަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 
މިނިސްޓްރ ގެ ދަށުގައިވާ  އަދި އެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރ  -

މަސައްކަތު    100ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  ގޮތުން،އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާގުޅޭ
މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް  ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި، 

ތަންފ ޒު ކުރެވިފައިވަނ  ކިހާ މިންވަރަކަށްކަމާއި އަދި އެމަސައްކަތްތައް ތަންފ ޒު  
ހޯއްދެވުމަށް   ކަންކަން ތަންފ ޒު ނުކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތައްކުރެވިފައިނުވާނަމަ، އެ 

އެސިޓ ގެ ޖަވާބު  ސިޓ  ފޮނުވި އެންވަޔަރަންމަންޓް އަށް  އޮފް މިނިސްޓްރ 
 ލިބިފައި. 

މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމާވެއްޓާ   100ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  -
ލިސްޓްކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ވަޢުދުތަކުގެ ތޭރޭގައިހުރި  ގުޅުންހުރި ވަޢުދުތައް 

ދުތަކާއި  ޢުމަސައްކަތު ދުވަހު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ވެފައިވާ ވަ 100ފުރަތަމަ 
މަސައްކަތު ދުވަހު ފެށުމަށް   100އަދި އެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ 

  އޮފް  މިނިސްޓްރ  ، ސާފު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޢުދުތަކަކ  ކޮބައިކަން
 އެސިޓ ގެ ޖަވާބު ލިބިފައި. ސިޓ  ފޮނުވި  އަށް   އެންވަޔަރަންމަންޓް

 

 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލު ޓ  ކޮމި 
3.     
އޮކްޓޯބަރ   10 ފެނާއި، ކަރަންޓާއި، ނަރުދަމާގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .2

2019 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  

 ރައ ސް
މި ބިލު ދެ ބިލަކަށް ބަހާލައި، ފެނާ ނަރުދަމާގެ ބިލު އަދި ކަރަންޓްގެ ބިލުގެ ގޮތުގައި  

ދެ ސަބް ކޮމިޓ  އުފައްދަވައި މި ދެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ދެ  މަސައްކަތް ކުރެއވުމަށް 



Updated:30.10.2019 

 

 ސަބް ކޮމިތ  އިން ކުރެއްވުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައި. 
ސަބް ކޮމިޓ  އިން އެކުލަވާލުމަށް  އޮކްޓޫބަރުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް  22އަދި 

 ނިންމަވާފައި. 
އޮކްޓޯބަރ   05 ކުލައިމެޓް ރެސ ލިއެންސް ބިލް ދްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .1

2019 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  

 ރައ ސް
އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްމެ އިސްކަމެއް ދ ގެން ނިންމަންޖެހޭ  ޓ  ކޮމި 

 ބިލުތަށް ނިންމުމަށްޓަކައި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ފަސް ކުރެވިފައި. 

 ކޮމ ޓިއަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައާއި ސިޓ  

     
ދާ އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކްގައި  އައްޑޫ ސިޓ  ހިތަދޫގައި ހިންގަމުން .2

ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް 
 ހުށަހަޅޫއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

އިކްޓޫބަރ   20
2019 

މޫސާ ފަތުޙ / ނަޔާޒޫރު،  
 އަދި ނުފައްޓަވައި  ސ. ހިތަދޫ 

1. #ClimateStrikeMv  ްގެ ފަރާތުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފިހަށ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ކޮޕ  ކުރެވިފައި. 

އޮކްޓޫބަރު   14
2019 

ސޭވް މޯލްޑިވްސް  
 ކެމްޕެއިން 

 އަދި ނުފައްޓަވައި 

 

 ނިންމަވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ން  ކޮމިޓ    އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 

 ޚް ނިންމެވި ތާރ   ނިންމެވިގޮތް  މަސައްކަތް  ފޮނުވުނު ތާރ ޚް  

2014 

 2014ޖުލައި   22 1

ޔާސުއްދ ން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުކޫލުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ބައެއް ސުކޫލުތަކާ ގުޅިގެން  ޣި
ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ބަޔާންކޮށް އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ  ސިންގަލް ޔޫސް ްޕލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން 

ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވުމަށް، ތަންފ ޒްކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި 
 ށަހޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން. މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުންދެއްވުން އެދި ސުކޫލުކުދިން އިސްވެ ހު 

 

ން އެ ހުށަހެޅުން  ޓ ކޮމި
ސިންގަލް ޔޫސް   ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު

ްޕލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމާ  
ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ޤަރާރެއް  

 ށަހެޅުއްވި. ހު

 2014ނޮވެމްބަރ  12
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 ގަވާއިދު ކޮމިޓ  

 މަސައްކަތްތައް   ހުރި  ކޮމިޓ ގައިވާއިދު  ގަ 

 

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ހުށަހެޅުނު ބޭނުން  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  ޤަވާއިދު  #

2019 

1 . 
  ދަށުންސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ  

 ގަވާއިދުތައް.   ހިމެނޭފ  އަދި ޖޫރިމަނާ  
24.07.2019 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ 
މެންބަރު މުޙައްމަދު  

 އަސްލަމް 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން  
ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ  

ފ     ދަށުންގަވާއިދުތަކުގެ  
އަދި ޖޫރިމަނާ  

 . ގަކޮށްދެއްވުމަށްފާހަ

މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ޫޓރިޒަމް މިނިސްޓްރ ،  •
މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް  
އޭވިއޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  
ރިވެނިއު އޮތޯރިޓ އަށް ސިޓ  ފޮނުވިފައި. )ޖަވާބު  

 ލިބިފައި(  
 

މިގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރ ން   •
ރިމަނާތައް ކޮމިޓ ން  ކުރަމުންގެންދާ ޖޫ

ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް  
ދަތިވާނެހެން ނަގަމުންދާ ޖޫރިމަނާތައް އަދި ކުޑަ  
ކުށެއް ކޮށްގެން ވެސް ބޮޑު ޢަދަދަކުން  
ޖޫރިމަނާކުރެވެމުންދާނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތައް  
ފާހަގަކޮށް، އެ ގަވާއިދުތައް އިސްލާޙުކުރަން  

 މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓެްއ ފެންނަކަމަށް ލަފާދ 
 ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދަނ . 
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 ކޮމިޓ ން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް   ވަނަ މަޖިލ ހުގައި ގަވާއިދު   19
 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރ ޚް 

 ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ވާއިދު ގަ 
ނިންމި    /ރިޕޯޓް ނަންބަރު 
 ތާރ ޚް 

2019 

 16.06.2019 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެުމްނ އައި ރަލާިއ އޫރު ަމހުގެ ޯކޓާ ބިދޭސ  
އޮތްއޮތުން ނިުމަމކަށްގެނެްސ އަުލން  ދޫކުރުން ިމހާުރ ހުއްޓާލާފައި

ވާއިދަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުަމށް ގައެ ކޯޓާ ދޫކުރުަމށް 
 ހުށަހެޅި ސިޓ .

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 
هللا ެމންބަރު ޢަބްދު

 ާޖބިރު

ޙުކުރަން ގަވާއިދު އިސްލާ
 ކޮިމޓ ން  ނުފެންނަކަަމށް
 ނިންަމވާފައި

3.07.2019 

 08.09.2019 

ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަާމއި 
ސަލާަމތްތެރިކަން ނިގުޅަިއ ގަނެވޭފަދަ ގޮތްގޮތަށް ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި 
ނެރޭ ސާރކިއުލާރތައް ދިރާސާކުރައްވާ، ޤާނޫނުއަސާސ ން 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް 
ހަަމަޖއްސަވައިދެއްވުްނ އެދި، ގ.ކ ަމ، ާމެލ / ޝެހެާނޒް 

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ ބްދުއްރަޙ މް، ޢަ

ޝެހެނާޒް 
ބްދުއްރަޙ މް، ޢަ

 ގ.ކ މަ، ާމލެ 

ސިޓ އިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް  
ގަވާއިދު ކޮމިޓ ން  މިހާރުވެސް 

ގަވާއިދުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ  
މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް  
ބަޔާންކޮށް އެބޭފުޅާއަށް ސިޓ   

 ފޮނުއްވުމަށް ނިންމަވާފައި. 

09.10.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ޤައުމީ ސަލާމަތާ އި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގ    ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިހުރި މައްސަލަތައް 

 
 މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަތައް 

 
 

 ން ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވި ބިލުތައް ހު މަޖިލީ 
 

 ބިލު  #
ލިބިފައިވާ  
 ތާރީޙް 

މާއްދާގ   
 އަދަދު 

ޞަފްޙާގ   
 އަދަދު 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުން ގަޑި 

2019 

1 
 1)ޞުލްޙަވ ރިކަމާއ ކު އ އްވ އުޅުމުގ  މިނިވަންކަމުގ  ޤާނޫނު( އަށް  

 ިބލުވަނަ އިޞްލާޙު ގ ނައުމުގ  ޤާނޫުނ އުވާލުމުގ  

 ޖާބިރު( هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު ) 

5 
ސ ްޕޓ މްބަރ 

2019 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ - 1 1

 
 
 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ފޮނުވި ތާރީޙް  މައްސަލަ  #

2019 

1 

" މި ކަރުދާސް އަށް އިސްލާޙ ްއ ނުަވތަ 2030" ސާކް ިވޝަން 

ކޮމ ންޓް އ އް އޮތްތޯ ބ އްލ ުވަމށް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމ ންޓުން  

 މައްސަލަ ފޮނުއްާވފަިއާވ 

ޖުލައި  15
2019 

ފޮރިން  
ރިލޭޝަންސް 
 ޑިޕާޓްމ ންޓް

- 
އިދާރީ މ މޯގައި ދ އްވާފައިވާ ސުންގަޑި 

 ހަމަވ ފައި.



 ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިހުރި މައްސަލަތައްއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގ   ޤައުމީ ސަލާމަތާ

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ފޮނުވި ތާރީޙް  މައްސަލަ  #

2019 

1 

އ ކިއ ކި ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަބްނދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ލިބ ންޖ ހޭ އަސާސީ  
ޚިދުމަތްތައް ލިޭބޯތ އާއި އަދި އ ފަރާތްތައް ަބންދުކޮށްފައިވަީނ އ ކަށީގ ންވާ 
ތަނ އްގައިތޯ ބ ލުމަށްޓަކައި ޤައުީމ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީން ރާއްޖޭގ  ޖަލުތަކަށް 

ންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދ އްވުމަށް އ ދި ޒިޔާރަތްކޮށް އ ކަން ބ ލޭނ  އި
 މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

24.02.2019 
ވިލިނގިލި ދާއިރާގ  
މ ންަބރު ސަޢުދު 

 ޙުސައިން 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގ ން މައުލޫމާތު ހޯއްދ ވުމަށް މޯލްޑިވްސް  
 4މުއްދަތު    .ކަރ ކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި

ުޖލައި  4އިތުުރ ކޮްށދިނުމަށް އ ދިފައި.އަށް  2019ޖުލައި 
 ޖަވާުބ ލިިބފައި 

2 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވ ހިރާއްޭޖގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ިބދޭސީންގ  
ސަަބުބން އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިާޞދީ އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ  

 މައްސަލަ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރ ވިގ ން ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ 
 2019ޖޫން  23

  ދ ކުނު  މައްޗަންގޮޅި
 މ ންަބރު ދާއިރާގ 
 ޚައިތަމް  އަޙްމަދު

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ލޭަބރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  •
 އަދި އިމިގްރޭޝަން އިން މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައި. 

އޮތޯރިޓީ،   ގައި ލޭަބރ ރިލޭޝަންސް  2019ޖުލައި    17 •
ހޯމް މިނިސްޓްރީ، މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަންގ  

  .ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރ އްވި
ކުރުމަށް ކުރ ވިދާނ  ކަންކަްނ މި މައްސަލަ ހައްލު  •

 ހޯމް ،މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިކޮނޮމިކްސްަބޔާންކޮށް 
އިމިގްރޭޝަންގ  ރިޕޯޓ އް މި   މޯލްޑިވްސް ،މިނިސްޓްރީ
 ކޮމިޓީްނ އ ދިފައި. ވުމަށްއްފޮނު އިދާރާއަށް 

  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ ކުރުމަށް ހައްލު މައްސަލަ މި •
 މިނިސްޓްރީ  ،އ ފ އާޒް  ފޮރިން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،އޮތޯރިޓީ

 މޯލްޑިވްސް ،ޑިވ ލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް
  އ ފ އާޒްއިން  ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އިމިގްރޭޝަން

 ގޮތުގ  ރާއްވަވާފައިވާ( އިދާރާއަކުން ކޮންމ  ވަކިވަކިން)
 ދުވަސް  ބަންދު  އިދާރާއަށް  މި  ތައްޔާރުކުރައްވައި  ޕްލޭނ އް
 އ ފަރާތްތަކަށް މުހުލަތ އް ދުވަހުގ  30 ނުހިމަނާ
 .ނިންމ ވި ކޮމިޓީން ދ އްވުމަށް

މި މައްސަލައިގ  ރިޕޯޓު ނިންމުމުގ  ކުރިން ކަމާ   •
 ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ަބއްދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައި.



3 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން ވަޒީފާއިން ަބކިކޮށްފައިވާީނ 

 ސިޓީ.އިޖުރާއަތްތަކާއި ޙިލާފަށް ކަމަށް ުބނ  ފޮނުއްވާފައިވާ 
 2019ޖުލައި  14

މުޙައްމަދު ނަދީމް /  
 ހ. ފިފްޓީ ފްލާވަރ

 އިސްތިއުނާފު ކޯޓަށް ސުޕްރީމް  މި މައްސަލަ
  މޭޒުން  އިދާރީ ލިޔުއްވާފައިވާތީ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭތޯ  އ ފަރާތުން ކޯޓަށް ސުޕްރީމް މިމައްސަލަ
 .ޗ ކްކުރުމަށް

4 
ދޮގު އިލްޒާމްތަކ އް އަޅުވައި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓ އްގ   
މައްޗަށް ުބރަވ  އިޖުރާއަތްތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް އޭވިއޭޝަން 

  ސިޓީ.ސ ކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ވަކިކޮށްފައިވާތީ ފޮނުއްވާފައިވާ 
 2019ޖުލައި  23

މުޙައްމަދު ވަސީމް /  
ދރއ ނަންަބރ 

A000948 

 އިސްތިއުނާފު ކޯޓަށް ސުޕްރީމް  މައްސަލަ މި
  މޭޒުން  އިދާރީ ލިޔުއްވާފައިވާތީ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭތޯ  އ ފަރާތުން ކޯޓަށް ސުޕްރީމް މިމައްސަލަ
 .ޗ ކްކުރުމަށް

5 

ކަރ ކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޖަލުތަކައި ޕ ރޯލުގ  ާޤޫނނުގައި ، 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އޮޕްރޭޓްކުރާ އޮޕަރޭޓަރުން ފިޔަވައި އ ހ ން އ އްވ ސް  
އޮޕަރޭޓަރަކަށް އ އްވ ސް ގައިދީ އަކަށް ފޯނުން ގުޅައިނުދ ވޭނ  ކަމަށް 

އިން ފ ށިގ ން ސްރީލަންކާގަ ދިރިއުޅޭ އާއިލާ އާ   2017ބުނ ފައިވުމުްނ، 
 ސިޓީ. ގައިދީ އަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ނުގުޅޭތީ

 2019 ޖުލައި 24
އަމީލް / هللا ޢަްބދު

ސ. ހިތަދޫ ، 
 ގުޑްލަކް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

6. 

ރާއްޖޭގައި ދިވ ހިންނާއި ކައިވ ިނކޮށް ޢާއިލާއ އް ިބނާކޮްށފައިވާ ަފރާތްތަކަށް، 
ދިވ ހި ރައްޔިތަކަށް ނުވ ވުނު ނަމަވ ސް ވިސާގ  ކަންކަމާއި އ ހ ނިހ ން 
ޙައްޤުތައް ލިޭބނ  ފުރުަޞތުތަކ އް ލިޭބނ  ޮގތް ހައްދަވައިދ ްއވުން އ ދި 

 ސިޓީ. ފޮނުއްވާފައިވާ 

އޯގަސްޓް  21
2019 

އްމަދު ރަފީޤް /  މުޙަ
 މ.ހުކުރަދި

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

7 

ން ކްލ މ ންސީ ޯބޑަށް ކަނޑައ ޅިފައިވާ މ ންަބރު މ ދުވ ރިކޮށް ލީހުމަޖި
ކްލ މ ންސީ ދިރާސާކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި ނިންަމވާދ އްވުމަށް 
ާބރު އަޅައި ދ އްވުމަށް އަދި ރާީއސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގ  ޙާއްސަފުރުޞަތުގައި ހުރި 

 އަޅައިދ އްވުމަށް އ ދި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލައްވަިއ ދ އްވުމަށް ާބރު
 ސިޓީ. ފޮނުއްވާފައިވާ 

އޮގްސްޓު  18
2019 

ޢަލީ އަދުހަމް /  
ރަތްވިލާގ  / އ.އ.  

 ތޮއްޑޫ
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

8 
ފުރުސަތ އް ދ އްވުމަށް ނުވަތަ ޝަރުތުކޮށްފައި ނަމަވ ސް ދޫކޮށްލަ ދ އްވުމަށް 

 ސިޓީ. އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ 
އޮގްސްޓު  20

2019 
ޢާމިރު /  هللا ޢަްބދު

 ހ.މަލަރ ސް
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

9 
އަންހ ނުން ވިހ ހުމުން ގ އަށް ަބދަލުކޮށްދ އްވުން ނުވަތަ ަބްނދައް ލުޔިގޮތ އް  

 ސިޓީ. ހައްދަވައި ދ އްވުން އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ 
އޮގަސްޓް  28

2019 
އަޙްމަދު އިްބރާހީމް /  

 މއ.މާދަރި
 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް އަދި 



10 
ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަދި ކަރ ކްޝަންގ  އިސް ޭބފުޅުން ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް 
ޙާޒިރުކޮށް ތަޙްޤީޤު ަބންދުގައި ތިިބފަރާތްތައް ޔާޑްއަށް ކޮންމ  ދުވަހަކު އ އް 

 ސިޓީ. ގަޑިއިރަށް ނުނ ރޭ ސަަބުބ ަބއްަލވައި ދ އްވުން އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ 

އޮގަސްޓް  28
2019 

ޚަލީލް /  هللا ދުޢަްބ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

 އާނިރު
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

11 
ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަދި ކަރ ކްޝަންގ  އިސް ޭބފުޅުން ޖަލުތަކާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް 
ޙާޒިރުކޮށް ތަޙްޤީޤު ަބންދުގައި ތިިބފަރާތްތައް ޔާޑްއަށް ކޮންމ  ދުވަހަކު އ އް 

 ސިޓީ. އްވުން އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ ގަޑިއިރަށް ނުނ ރޭ ސަަބުބ ަބއްަލވައި ދ 

އޮގަސްޓް  28
2019 

އަޙްމަދު ސަމީރު /  
ހއ.ހޯރަފުށި، 

 އ ޓ ންސިއާ
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

12 

އިސްލާމިކް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮްފ ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ( ގ  ސ ކްރ ޓަރީ  
ޖ ނ ރަލްގ  އ ޑްވައިޒަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ިދވ ހިރާއްޖޭގ  
ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގ ންދަވާތީ،އ ފަދަިއން ދާޚިލީ ކަންކަމަށް 

 ޖ ނ ރަލްގ  ވިދާޅުވުމަކަށްތޯ ފާޑު އ ވިދާޅުވަނީ އޯ.އައި.ސީގ  ސ ކްރ ޓަރީ 
 ސިޓީ. ަބއްލަވައި ދ އްވުމަށް އ ދި ފޮނުްއވާފައިވާ 

ސ ޕްޓ މްަބރ  3
2019 

މ ދު ހ ންވޭރު 
ދާއިރާގ  މ ންަބރު 

 ޢަލީ އާޒިމް

 ކުރިއަށް ގ ންދަވަނީމަސައްކަތް 
މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާުތ 

މ ދު ހ ންޭވރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަީލ  ސާފުކުރ އްވުމަށް 
ގައި   2019އޮކްޓޫަބރު    30އާޒިމް ކޮމިޓީ އަށް ދ ންނ ވުމަށް  

 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި ނިންމަވާފަ. 42ޭބއްވުނު 

13 
ތ ރޭގައި ހިމ ނޭ މައްސަލަތަކ އްކަމަށް މި ކޮމިޓީގ  މަސްޢޫލިއްޔަތުގ  ާދއިރާގ  

 ދ ކ ވަޑާއިގ ން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް.
ސ ޕްޓ މްަބރ  8

2019 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ ޢާންމު ކޮމިޓީ 

14 
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުއޮތް ކަމަށް ޤަޫބލުކުރ ވޭތީ އ ކަން 

 ސިޓީ. އިވާ ަބއްލަވައި ދ އްވުން އ ދި ފޮނުއްާވފަ
ސ ޕްޓ މްަބރ  16

2019 

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް،  
ރ.އަނގޮޅިތީމް /  

 ުބރުނު 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

15 

ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ނުގޮސް ސްރީލަންކާގައި މަސްތުވާތަކ އްޗާ ގުޅޭ  
މައްސަލައ އްގ  ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރުކޮށް "ނ ގަމްޯބ ރިމާންޑް ޕްރިޒަން" ގައި 
ހުންނަ ދަރިފުޅުގ  ތަޙްޤީްޤ އިންސާފުވރިކަމާއ ކު ކުރިއަށް ގ ންދިއުމަްށ 

ޅުއްވައި އ ކަން އަވަސްކޮށްދ އްވުން ސްރީލަންކާގ  ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ާބރު އަ
 ސިޓީ. އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ 

ސ ޕްޓ މްަބރ  16
2019 

هللا، ޢާިބދާ ޢަްބދު
ޏ.ފުވައްމުލައް 

 ދޫޑިގަން / ލާލުގ 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

16 
ތަޙްޤީޤުގައި ތިޭބ ުކށްވ ރިންނަްށ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކ އް ތަޙްޤީޤުގަިއ  ކުރިއަށް 

އަހަރު ތ ރޭގައި ރަނގަޅުކޮށްދ އްވުމަށް މަސައްކަތް   5އޮންނާނ  ކަމަށް ބ ލ ވޭ  
 ސިޓީ. ކޮށްދ އްވުންއ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ 

އޮކްޓޫަބރު  9
2019 

ޢަލީ ޝިފާމް / 
 މާފުށީ ޖަލު 

 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް އަދި 

17 

ޖަލުތަކާއި ޕ ރޯލްގ  ޤާނޫނުގައި އ ކިއ ކި މުއައްސަސާތަކަށް ތަންފީޛު ކުރުމަށް 
މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގ  ތ ރ ިއން އޭގ  ވަގުތަށް ތަންީފޛު ުނކުރ ވި ހުރި 
ކަންކަމާއި ޕ ރޯލް ޯބޑުން އިންޓަރވިއުކޮށް ވަގި ގޮތ އް ނުނިމި ތިިބ ގަޢިދީްނ 

 ސިޓީ. ކޮށް މަޖިލީުހގ  ސަމާލުކަމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ތިިބކަން ވ ސް ފާހަގަ

އޮކްޓޫަބރު  15
2019 

ނަސީހް / هللا ޢަްބދު
  7ހ.ޕިޔާޒް، ޔުނިޓް 

 ، މާފުށިޖަލ03ުސީ 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ



 

18 
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޖަލުތަކުގައި ތޮއްޖ ހިފައިވާ އާާބދީ އަށް ޙައްލ އް ހޯއްދަވައި 

ގަމުންއަންނަ އަނިޔާވރިކަމަްށ ނިމުމ އް ދ އްވައި، ޖަލުތަކުގައި ހިނ
 ސިޓީ. ގ ނ ސްދ އްވުންއ ދި ފޮނުއްވާފައިާވ 

އޮކްޓޫަބރު  19
2019 

ޙަސަން ސިފާޙް /  
 ކ. ހިންމަފުށިޖަލު 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ

19 
މޯލްޑިވްސް ކަރ ކްޝަން ސަރވިސްގ  އ ކައުންޓު ނަންަބރ އްހަމަޖައްސަވާ  
އާއިލާ އިން  އ  އ ކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރ ވޭނ  ގޮތް ަހމަޖައްސަވާ  

 ސިޓީ.ދ އްވުން އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ 

އޮކްޓޫަބރު  20
2019 

އިްބރާހިމް ނަވީްނ، 
 ކަށިކ ޔޮގަސްދޮށުގ 

 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް އަދި 



Updated: 30th October 2019 
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 ތައްީމިޓ އަށްީލިބިފައިހުރިީބިލުީކ ީީީއާއިީތަރިކައިގ ީތަރައްޤ ީީީޤައުމ ީ
ީ

 ބިލުީީ#
ލިބިފައިވީާީ
 ތާރ ޙްީ

މާއްދާގ ީީ
 އަދަދުީ

ޞަފްޙާގ ީީ
ީޢަދަދުީ

 މަސައްކަތްީގ ސްފައިވާީހިސާބުީީސުންީގަޑިީ

1ީ

ގައިވާީިބލުީތަކުގ ީތ ރ އިންީކ މިޓ ގ ީދާއިރާގައ19ީީިއ ޖ ންޑާީ
،ީއާއި،ީ"ފ ނާއި،ީކަރަްނޓާއި،ީަނރުދަމާގ ީިބލު"ހިމ ނޭ،ީ

،ީއާއި،ީ"އ ޑިއުކޭޝަންީިބލު"،ީއާއި،ީ"ޯބހިޔާވަހިކަމުގ ީިބލު"
އާއި،ީީ"ޢިމާރާތްކުރުމާބ ހޭީިބލު"،ީއާއި،ީ"ދަތުރުފަތުރާބ ހޭީިބލު"
ީ.މަސައްކަތްީ"ޓ ނަންސ ީިބލުގ "އާއިީީ"ޢިމާރާތުގ ީިބލުއ އްމ ދުީ"

އ ކްޓޫބަރ06ީީުީ
2019ީ

-ީ

ީ

ީ

-ީ-ީ

ީ،"ދަުތރުފަތުރާބ ހޭީިބލު"ީއަދިީޯބހިޔާވަހިކަމުގ ީިބލު"
ީސަްބީކ މިޓ އ ކުލަވާލ ވިީމަސައްކަތްފ ށިފައި.ީއަދ2ީީި

ބިލާީގުޅުންހުރިީދާއިރާތަކަށްީބައްދަލުކުރ އްވުމަށީްީ
ީސިޓ ފ ނުވިފައި.ީީ

 

ީޤަރާރުތައްީމިޓ އަށްީލިބިފައިހުރީިީކ ީީީއާއިީތަރިކައިގ ީތަރައްޤ ީީީޤައުމ ީ

ީމަސައްކަތްީގ ސްފައިވާީހިސާބުީ ހުށަހ ޅިީފަރާތްީީލިބިފައިވާީތާރ ޙްީީމައްސަލަީީ#

2019ީ

1ީ
ީ ީޕްރ ގްރާމްގ  ީމާލ  ީފަޅުންީީީވ ށިފަހި ީގުޅ  ީފަރާތްތަކަށާއި ީދޫކ ށްލާ ީބިން ީމާލ އިން ދަށުން

ީބިންީގަނ ފައިވާީފަރާތްތަކަށްީބޯހިޔާވަހިކަންީހަމަޖ އްސުމާީގުޅޭގ ތުންީހުށަހަޅާީޤަރާރުީ
އ ކްޓޫަބރ08ީީު

2019ީ

ީދާއިރާގ ީީ ކ ލާ
ީމުޙައްމަދީުީ މ ންބަރު

ީޝަރ ފް

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

2 
ީ ީރައްޔިތުންގ ީީދިވ ހި ީގުޅޭގ ތުން ީދޫކުރުމާ ީފްލ ޓް ީރަށްރަށުން ީމާލ އާއި ރައްޔިތުންނަށް

ީމަޖިލ ހަށްީހުށަހަޅާީޤަރާރުީ
އ ކްޓޫަބރ16ީީު

2019ީ

ީދާއިރާގ ީީ ހޯރަފުށި
ީއަޙްމަދީުީ މ ންބަރު

ީސަލ މްީ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ
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3ީ
ީ ީފަށާ ީހަޔާތ އް ީޒަވާޖ  ީއަލަށް ީފަރާތްތަކަށާއި ީނ ތް ީގޯތީިީގ ދ ރު ީރައްޔިތުންނަށް ދިވ ހި

ދ ވޭވަރުގ ީޖާގައ ތްީރަށްރަށުންީގޯތިީދޫކުރުމާގުޅޭީގ ތުންީރައްޔިތުންގ ީމަޖިލ ހަށްީހުށަހަޅީާީ
ީޤަރާރު

އ ކްޓޫަބރ16ީީު
2019ީ

ީދާއިރާގ ީީ ބާރަށު
ީއަޙްމަދީުީ މ ންބަރު

ީސަލ މްީ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

4ީ
ީ ީސަލާމަތާއި ީކުރުމުގ  ީދަތުރު ީދިނުނީްީކަނޑު ީސަމާލުކަން ރައްކާތ ރިކަމަށް

ީއިތުރުކުރުމަށްޓަކައިީހުށަހަޅާފައިވާީޤަރާރު
އ ކްޓޫަބރ28ީީ

2019ީ

ީދާއިރާގ ީީ މަޑުއްވަރޫ
ީއާދަމީްީ މ ންބަރު

ީޝަރ ފް

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

ީމައްސަލަތައްީީީފ ނުއްވާފައިވާީއަށީްީކ މިޓ ީީތަރިކައިގ ީީތަރައްޤ އާއިީީީޤައުމ ީއަމިއްލަީފަރާތްތަކުނީްީ
ީ

ީމަސައްކަތްީގ ސްފައިވާީހިސާބުީ ހުށަހ ޅިީފަރާތްީީޚްީފ ނުވިީތާރ ީީމައްސަލަީީ#

2019ީ

12ީ
ީރައ ސަށީްީ ީމަޖިލ ހުގ  ީރައްޔިތުންގ  ީޕވޓީލޓޑީއިން ީއިންޓަރނޭޝަނަލް ވަރމިލިއަން

ީފ ނުއްވާފައިވާީސިޓ ީ.
އ ކްޓޫަބރ06ީީު

2019ީ
ީރައިތުންގ ީީ ބިއުރޯ/

ީމަޖިލ ގ ީއިދާރާީ
ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

11 
ީފ ނުއްވާފައިވީާީ ީއ ޖ ންސ ސްއިން ީއ މްޕްލޯއ މަންޓް ީފޯރ ީއ ސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް

ީމައްސަލަީ.
އ ކްޓޫަބރ06ީީު

2019ީ

ީީމޯލްޑިވްސް
ީީފީޯރީއ ސޯސިއޭޝަން
ީީއ މްޕްލޯއ މަންޓް
ީއ ޖ ންސ ސްީ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

ީމަނޭޖްމ ންޓްީޕވޓީލޓޑީއިންީީފ ނުއްވާފައިވާީމައްސަލަީ.އޭސިއ10ީީާީ
29ީ

ސ ޕްޓ މްަބރީ
2019ީ

ީމަނޭޖްމ ންޓީްީ އޭސިއާ
ީޕވޓީލޓީޑ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

9 
ީ ީޢާޝިފް ީފަރާތުނީްީީ–މުޙައްމަދު ީޔޫނިއަންގ  ީލޭބަރ ީއ ންޑް ދިވ ހިސ ފ ރަރސް

ީމ ރިޓައިމްީ ީފ ރ ީ)ސ ންޓަރ ީސިޓ . ީފ ނުއްވާފައިވާ ީރައ ސަށް ީމަޖިލ ހުގ  ރައްޔިތުންގ 
ޚުލާސާ( ފަރާތުންީކ ށްފައިވާީދިރާސާއ އްގީ  ީސްޓަޑ ސްއާީގުޅޭގ ތުންީޔޫނިއަންގީ 

16ީ
ސ ޕްޓ ންަބރީ

2019ީ

ީޢާޝިފީްީ މުޙައްމަދު
ީީދިވ ހިސ ފ ރަރސް/

ީލޭބަރީީ އ ންޑް

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ
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ލ ޑަރ ީޔޫނިއަންގީ 

8 
މ.ޝައިނިންގީސްޓަރީ/ީޢަބްދުލްީޢަލިއްޔުީމުޙައްމަދުީއިނާޒްީފ ނުއްވާފައިވާީމައްސަލަ.ީީ

ީ)ރާއްޖޭގ ީކަނޑުީދަތުރުކުރުމުގ ީޞިނާޢަތާީގުޅޭގ ތުންީ(

16ީީ
ސ ޕްޓ ންަބރީ

2019ީ

ީސްޓަރީީ މ.ޝައިނިންގ
/ީީ ޢަލިއްޔީުީއަބްދުލް

ީމުޙައްމަދުީއިނާޒްީ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

7 

(ީީ ީމައްސަލަ. ީފ ނުއްވާފައިވާ ީޝާހ ން ީޢާއިޝަތު /ީ ީވިލާރ ދި 5ީީމއ. 2019ީީއ ގަސްޓް
ީ ީނަންބަރު ީޤާނޫނު ީފާސްކުރައްވާފައިވާ ީމަޖިލ ހުން ީރައްޔިތުންގ  ީދުވަހު 2019/7ީީވަނަ

ވަނަީއިސްލާހުީގ ނައުމުގ ީޤާނޫނު(2ީީީޔުނިވަރސިޓ ގ ީޤާނޫނަށްީ)ދިވ ހިރާއްޖޭގ ީީގައުމ ީ
ީ ީމަޤާމުން ީޗާންސ ލަރުގ  ީވައިސް ީޑ ޕިއުޓ  ީހުރި ީޙަވާލާދ ީއޭރު 21ީީއާ 2019ީީއ ގަސްޓް

ީވަނަީދުވަހުީވަކިކުރައްވާފައިވުމުންީ(

16ީީ
ސ ޕްޓ ންަބރީ

2019ީ

ީީ/ީ ީވިލާރ ދި މއ.
ީއާއިޝަތުީޝާހ ންީ

ީނުފައްޓަވާީމަސައްކަތްީއަދީިީ

ީދިވ ހިރާއްޖޭގ ީޤައުމ ީޔުނިވަރސިޓ ންީފ ނުއްވާފައިވާީސިޓ ީ 6
16ީީ

ސ ޕްޓ ންަބރީ
2019ީ

ީޤައުމ ީީ ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
ީޔުނިވަރސިޓ ީ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

5 

ީވަޒ ފީާީ ީލ ކްޗަރަރއ އްގ  ީކ ންޕަހުގ  ީލ.ގަން ީޔުނިވަރސިޓ ގ  ީޤައުމ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ 
ީ ީޔުނިވަރސިޓ ނީްީީދަނިކ ށްއަދާކުރަމުން ީބަދަލުކުރުމަށް ީވަޒ ފާ ީމާލ އަށް ކުއްލިގ ތަކަށް

ީޢާޞިފީްީ /ީ ީގުލްޝަންގ  /ީ ީލ.ކުނަހަންދޫ ީބައްލަވައިދ އްވުންއ ދި، ީއ ކަން އ ދިފައިވާތ ،
ީފ ނުއްވާފައިވާީމައްސަލަީ.هللاީޢަބްދު

08ީީ
ސ ޕްޓ ންަބރީ

2019 
ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީީޢާންމުީކ މިޓ ީ

ީމ.ދ ކުނުއާގ ީ/ީޢަލ ީސައ ދުީފ ނުއްވާފައިވާީމައްސަލަީ 4
ީީީގަސްޓުއ22ީޯ

2019ީ
ީޢަލ ީީ /ީ މ.ދ ކުނުއާގ 

ީސަޢ ދީުީ
ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

3ީ

ީދޫކުރ ވިފައިވީާީ ީކުއްޔަށް ީފަރާތަށް ީއ  ީފަރާތުން، ީލޓޑގ  ީޕވޓ ީފައުންޑޭޝަން މ ޑިއާ
މިނިސްޓްރ ީއ ފީްީީ،މާރާތުންީއ ގްރ މ ންޓްީހަމަވުމުގ ީކުރިންީނިކުންނަންީއަންގާފައިވާތ ީޢި

ީ ީއ ކަން ީދައްކަވައިގ ން ީވާހަކަ ީއ ދިއ ޑިއުކޭޝަނާއި ފ ނުއްވާފައިވީާީީ،ޙައްލުކ އްދ އްވުމަށް
އ ފްީއ ޑިއުކޭޝަންގ ީބ ލުމުގ ޒދަށުގައިވާީޢިމާރާތ އްީ(ީ)މިީސިޓ . ޢިމާރާތަކ ީމިނިސްޓްރީ   

21ީީ
ީީގަސްޓުއޯ

2019ީ

ީފައުންޑޭޝަނީްީ މ ޑިއާ
ީޕވޓީލޓީޑ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ

2ީ
ީއ ތޯރިޓ ގ ީީ ީޓްރާންސްޕޯޓް ީމޯލްޑިވްސް ީފަރާތުން ީއ ސޯސިއޭޝަންގ  ީޑްރައިވަރުންގ  ދިވ ހި

ީ ީއL/1/2019/67 ީ(IULި-202ނަންބަރު ީހުށަހަޅުއްވާފައިވީާީގުޅޭީލާނާޢުީ( ގ ތުން
ީމައްސަލައ އްީ.

07ީީ
ީީގަސްޓުއޯ

2019ީ

ީޑްރައިވަރުންގ ީީ ދިވ ހި
ީއ ސޯސިއޭޝަންީ

ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ
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 ބިލުތައްީީީވާީކ މިޓ ންީނިންމަވާފައިީީީޤައުމ ީތަރައްޤ އާއިީތަރިކައިގ ީ
ީ
ީލިބިފައިވާީީ#

ީތާރ ޚްީ
ީބިލުީ

މާއްދާގ ީީ
ީޢަދަދުީ

ޞަފްޙާގ ީީ
ީޢަދަދުީ

ީރިޕޯޓްީނަންބަރުީީނިމުނުީގ ތްީ

ީިބލުީީފ ީތަރިކައިގ ީސަގާދިވ ހިރާއްޖޭގ 2019ީީޖުލައ3ީ08ީީި
އަޙްމަދީުީީީބާރަށުީދާއިރާގ ީީީފަރާތުންީީީސަރުކާރުގ ީީ)

62ީ42ީ
ިބލުީކ މިޓ ންީބިލަށްީގ ންނ ވިީއިޞްާލޙުތަކާއ ކުީ

ީއްވާފައި.ފާސްކުރަ
03/ީ2019/M19/GT 

1ީ
ީރައ ސަށީްީ ީމަޖިލ ހުގ  ީރައްޔިތުންގ  ީޕވޓީލޓޑީއިން ީއިންޓަރނޭޝަނަލް ވަރމިލިއަން

ީފ ނުއްވާފައިވާީސިޓ ީ.
ޖުލައ21ީީި

2019ީ
ީރައިތުންގ ީީ ބިއުރޯ/

ީމަޖިލ ގ ީއިދާރާީ
ީމަސައްކަތްީއަދިީނުފައްޓަވާީ
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2019ީއޯަގސްޓ20ީީްީهللا(ޢަބްދުީ
2019ީީޖޫންީ 24 2ީ ީނަްނަބރު ީޤައުމ 2011/3ީީޤާނޫނު )ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

 ޔުނިވަރސިޓ ގ ީޤާނޫނު(ީއަށްީއިޞްލާޙުީގ ނައުމުގ ީިބލު.ީ

ދާއިރާގ ީމ ންބަރީުީީީމަޑަވ ލީިީީީ)ސަރުކާރުގ ީފަރާތުންީ
ީީ(ޙުސައިންީފިރުޝާން

19ީ9ީ
ިބލުީީކ މިޓ ންީބިލަށްީގ ންނ ވިީއިޞްާލޙުތަކާީއ ކު

ީއްވާފައި.ފާސްކުރަ
01/ީ2019/M19/GT 

2019ީޖުލައ08ީީި

ީއިސްލާމ ީީދިވ ހިރާއްޖޭގ )2015/11ީީނަްނަބރުީޤާނޫނ2019ީުޖޫންީ 24 1ީ
ީގ އަނުމުގ ީއިޞްލާހުީވަނަީއަށް(ީޤާނޫނުީޔުނިވަރސިޓ ގ 

 .ީދިރާސާކުރ އްވުންީިބލު

ީީމ ންބަރުީީީދާއިރާގ ީީީއުނގޫފާރުީީީފަރާތުންީީީސަރުކާރުގ ީީ)
ީީ(މުޙައްމަދުީވަޙ ދުީ

25ީ13ީ
ިބލުީކ މިޓ ންީބިލަށްީގ ންނ ވިީއިޞްާލޙުތަކާީއ ކުީ

ީއްވާފައި.ފާސްކުރަ
02/ީ2019/M19/GT 

2019ީޖުލައ08ީީި
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 ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް  ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 
 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ  #

2019 

1. 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް    ހުންނަގުރައިދޫގައި    .ކ

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
 2019ޖޫން  13

ރިޔާސަތުން 

 އިސްނަންގަވައިގެން 
- 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް   މި
ށާއި، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަދި  ކޮމިޝަނަ

މައުލޫމާތު  އަށް މިނިސްޓްރީހެލްތް 
ޖަވާބު   ވައިސާފުކުރެއްވުމަށް ސިޓީ ފޮނު 

 ލިބިފައި.
  2019ޖޫން  27 ތަނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް  -

 ތްކުރި.ގައި ކޮމިޓީން އެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަ

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް   2019ޖުލައި  2 -

ހެލްތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،  

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަދި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  

ރވިސަސްގެ ބޭފުޅުންނާ  ސޯޝަލް ސަ

 ބައްދަލުކުރެވިފައި. 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، ޕޮލިސް  

ސަރވިސް، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ،  

ޖޭ.ޖޭ.ޔޫ އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް   

 ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި. 
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ބަޖެޓް،   ؛މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ގޮންޖެހުންތައް އަދި  

 ސްޓްރެޓެޖިކް ވޯކްޕްލޭނެއް  

ކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ރިޕޯޓު އެ  ނޯޓު: 

 ދަނީ ކުރިއަށް 

2. 
ޑިޓް ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެދި  ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮ 2019

 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން 
 - އިދާރީ މޭޒު  2019ޖޫން  17

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ،   މި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ކަރެކްޝަނަލް  

 ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި.  ށްސަރވިސަ
  ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ޖަވާބު ލިބިފައި  -

  އެއް އަދި މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ސަބް ކޮމިޓީ -

ސަބް ކޮމިޓީން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް  އެކުލަވާލާފައި. 

ރިޕޯޓާގުޅިގެން ފޮނުވަން ޖެހޭ   ނިންމަވައި،

 . ސިޓީތައް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިފައި

ލިބިފައި  ޖަވާބު  –ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  -

(16.7.2019) 

 ޖަވާބު ލިބިފައި -.ސީ.އެމް އެޗް.އާރް -

 ޖަވާބު ލިބިފައި   -ޕޮލިސް  -

ލިބިފައި  ޖަވާބު  ޕީޖީ އޮފީސް  -

(16.7.2019) 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިހުރި ބައެއް   -

ކަންކަން ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ހޯމް  
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މިނިސްޓްރީ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  

ސަރވިސަށް ސިޓީ ފޮނުވައި، އަދި ޖަވާބު  

 ނުލިބޭ

: ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ނޯޓު 

 ކުރިއަށްދަނީ 

• 3. 
އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ހައި ކޯޓުން    15ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ  

 ބާޠިލްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ  
 2019ޖޫން  18

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  

މެންބަރު ރޮޒައިނާ  

 އާދަމް 

- 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ    މި

މަށް ޕީ.ޖީ އޮފީސް އަދި  ސާފުކުރުގޮތެއް 

ސިޓީ  އަށް ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މޯލް

 ފޮނުއްވާފައި.  

 ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ޖަވާބު ލިބިފައި. -

: ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ނޯޓު 

 ކުރިއަށްދަނީ 

 2019ޖޫން  24 މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ  .4
ރިޔާސަތުން 

 އިސްނަންގަވައިގެން 

އޮކްޓޫބަރު   16

2019 

ލޫމާތު  ޢުމި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަ
ސާފުކުރެއްވުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ،  
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ޖުވެނައިލް  

 ޖަސްޓިސް އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި. 
 ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ޖަވާބު ލިބިފައި  -

ގައި   2019ޖޫން  29މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި.  
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ގައި  2019ޖުލައި  1މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި 

ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  

 ޔުނިޓާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި 

ރިހަމަ ތަޙްޤީގް ރިޕޯޓެއް  މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ފު

ހިއުމަން ރައިޓްސް   ފޮނުއްވައި ދެއްވުންއެދި

ގައި ސިޓީ   2019ޖުލައި  8ކޮމިޝަންއަށް 

 (16.7.2019އި )ޖަވާބު ލިބިފަ  ފޮނުވިފައި. 

 

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ނޯޓު: 

 ފެށިފައި 

 2019ޖޫން  20 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ  .5
ހިއުމަން ރައިޓްސް  

 ކޮމިޝަން 
- 

ން ހިއުމަން ރައިޓްސް  ގުޅޭގޮތު  އަހަރީ ރިޕޯޓާ

 ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައި  ކޮމިޝަނާ 

6. 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންތަކެއް ޢާންމު ރައްޔިތަކަށް   2019ޖުލައި   5

  މައްސަލަ. އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދާ
 2019ޖުލައި  7

ރިޔާސަތުން 

 އިސްނަންގަވައިގެން 
- 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  މި 

 ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި 

ޖަވާބު   ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން -

 ނުލިބޭ

ޖަވާބު  - ރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ -

 ލިބިފައި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ   -

 ޖަވާބު ނުލިބޭ  – މޯލްޑިވްސް



Updated 30th Oct 2019 

5 
 

ގައި    2019ޖުލައި    9މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  

ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ހިއުމަން  

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި  

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް  

ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ  

 ރައްވާފައި.  ބައްދަލުކު

މި މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން ހާދިސާގެ   -

ހޯދުމަށް ކަމާގުޅޭ  ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓު 

 އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި 

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް   ނޯޓު: 

 ފެށިފައި 

7 . 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ  

 ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 
 އަޙުމަދު ރަޝީދު  2019ޖުލައި  16

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ   -

ކޮމިޓީން ބައްލަވަމުންދާކަމަށް ދަންނަވާ،  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި 

 2019ޖުލައި  17 ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ  . 8
 އަޙުމަދު ރަޝީދު 

 ކޮޕީގެ މއ. 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ   -

ކޮމިޓީން ބައްލަވަމުންދާކަމަށް ދަންނަވާ،  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި. 

9. 
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރި ޑޮކްޓަރަކު އެ ހޮސްޕިޓަލާ  

 ކަންބޮޑުވާފަދަ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކާއެކު ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ގުޅޭގޮތުން 
 2019ޖުލައި  21

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި

 ކޮމިޝަން 

ބައްދަލުވުމެއްގައި   ކޮމިޓީގެ އެހެން -

 ނިންމަވާފައި  އެޖެންޑާކުރުމަށް 
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10. 
މިނިސްޓްރީގެ މާބޮޑު  ދަރިފުޅުގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ކަނބޮޑުވުން ފާހަގޮށް ޖެންޑަރ 

 ސަމާލުކަމެއް ނުލިބޭތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 
 2019ޖުލައި  21

ޞިއްދީޤު އިބްރާހީމް  

 ޕެރަޑައިސް ވ.ފެލިދޫ /
- 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ  

ކޮމިޓީން ބައްލަވަމުންދާކަމަށް ދަންނަވާ،  

 ފޮނުވާފައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ  

 2019ޖުލައި  24 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެއްވެސް ފޯނުކޯލް އެއް ކުރިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަފައިވާ މައްސަލަ  .11
 އަމީލް هللا ޢަބްދު

 ގުޑްލަކް/ސ.ހިތަދޫ 
 - 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ  

ކޮމިޓީން ބައްލަވަމުންދާކަމަށް ދަންނަވާ،  

 ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި 

12. 

ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް، ޙުކުމެއް ނެތި، ޝަރީޢަތެއް ނުކޮށް ޖަލު  

އަހަރުވެފައިވާކަމާއި، އިންސާފު ނުލިބި އޭނޭގެ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް    3ބަންދުގައި ހުންނަތާ  

 ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ 

 2019ޖުލައި  31

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  

މެންބަރު ޙުސައިން  

 ޒިޔާދު 

- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   -

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ހިއުމަން  

ފޮނުވާ އަދި  ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ 

 ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ލިބިފައި 

13. 
މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާއާއި ޖިންސީ ހާނީއްކަ   ލ.

 ކުރަމުންދާ މައްސަލަ 
 2019އޮގަސްޓު  4

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  

 އޮތޯރިޓީ
- 

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ  

ކޮމިޓީން ބައްލަވަމުންދާކަމަށް ދަންނަވާ،  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި 

14. 
ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ދޫކޮށްދިނުމަށްއެދި  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ގޭބަންދެއްގައި 

 ފޮނުވާފއިވާ މައްސަލަ 
 - އާމިރުهللا ޢަބްދު 2019އޮގަސްޓު  22

ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ  

ކޮމިޓީން ބައްލަވަމުންދާކަމަށް ދަންނަވާ،  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި 

 ދަރިއަކާގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ ބައްޕަ ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ   .15
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓާވާ  - ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު  2019ސެޕްޓެމްބަރު  16

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓާވާ  - ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު  2019އޮކްޓޫބަރު   23

16. 
ވަނަ ފްލޯރ ހ.ރަސްމާ، ކ.މާލެ(   1، 2907އަޙުމަދު ޖަމްޝީދު )ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓާވާ  - އަޙުމަދު ޖަމްޝީދު  2019އޮކްޓޫބަރު  7
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17 . 

  ޒީފާ ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ ސްޓާފެއްގެ ވަނޭ

 ކޮރަޕްޝަންގެ   ތުޙުމަތުުކރެވޭއަދާކުރެއްވި އިރު މޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު ހިންގާފައިވާކަަމށް  

 މައްސަލަ

 ރިޔާސަތުން 
އޮކްޓޫބަރު   28

2019 
 އި ލިޔުމުން ޖަވާދުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފަ 

18. 
އިވާ  ޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭން' އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފޮނުވާފަ"ނޭ

 މައްސަލަ 
 2019އޮކްޓޫބަރު   23

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  

 އޮފީސް 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓާވާ  

  ރިޔާސަތުން 2019އޮކްޓޫބަރު  13 ޮބޑުޭބެބ ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިާވކަމަށް ުބނާ މައްސަލައެއް .19

ކަންހިގާފާއިވާގޮތް ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް  

ޕޮލިސް ސަރވިސް، ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކޮމިޝަން، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، އެފް.ޕީ.އޭ.  

 ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި.  

20. 
ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ރައީސްގެ މެމޯއަކާއެކު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްާވފައިވާ، ޖަލުތަކުން 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތައް 
 މަސައްކަތް ފެށިފައި  - މަޖިލީހުގެ ރައީސް  2019އޮކްޓޫބަރު  9
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 މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލު އަދި އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 
 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރީޚް 

 ބިލު 
މާއްދާގެ  
 ޢަދަދު 

ޞަފްޙާގެ  
 ޢަދަދު 

 ސުންގަޑި  ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މަސައްކަތް  

 2019އޮކްޓޯަބރު  15 މަސައްކަތް ފެށިފައި 82 121 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު  2019އޮގަސްޓު  28 

 2019އޮކްޓޯަބރު  15 މަސައްކަތް ފެށިފައި 88 116 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު  2019އޮގަސްޓު  29 

)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު(    6/ 2006  
 އަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 2019އޮކްޓޯަބރު  26 ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިޢުާލން ކުރެވިފައި.  17 20

   އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލު  2019އޮކްޓޫަބރު  6 
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޓީން  

އްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ދަނެގތި ޢައްޔަނުކޮށްފައި. ޢަމެންަބރަކު 
 ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް

 

އިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  ޢާ )   4/ 2000ޤާނޫނު ނަންބަރު   2019އޮކްޓޫަބރު  6 
 އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

  

  2އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޓީން 
މެންަބރަކު އައްޔަނުކޮށްފައި. ައއްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ހިްނނަވަރު 
ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖީހާްނ މަޙްމޫދު އަދި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންަބރު ހުސައިން ޒިޔާދު
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 ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ  
 މައްސަލަތައް ފޮނުއްވާފައިވާ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  

 

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފޮނުވި ތާރީޚް  މައްސަލަ  #

2019 

1 

އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި، ގެންނަ ބީދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން   މިނިސްޓްރީ
ޕްރޮފެޝަނަލުން ގެނައުމުގުގައި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންގޮސްަފއިވާ ގޮތާމެދު ހެލްތު 

ކޮންުފްނޏަކުން ޮފނުއްވާަފއި  7ކަންބޮޑުވުން ާފޅުކޮށް، އެ މަސައްލަ ބަލައިދިނުމަށް އެިދ 
 ސިޓީ. 

ޖުލައި  22
2019 

ކުންުފނީގެ  7
 ަފރާތުން 

ދޭސީ ބީމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގައި ަމޝްވަރާކުރެއްވުމަށްަފހު، މިކަ ▪
ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައި 
ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންގޮސްަފއިވާ އުޞޫލު ހޯއްދެވުމަށް  ހެލްތު 

 އި ޖަވާބު ލިބިަފއި. މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ ޮފނުވަ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭޖެންސީތަކުން ރެކްރޫޓްކޮށްަފއިވާ   5ވޭތުވެދިޔަ   ▪

ދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޢަދަާދއި ބި
 ؛އެަފރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު

އަދި އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ޮފނުވާލާަފއިވާ މީހުންގެ އަދަދާއި އެަފރާތްތަކުގެ 
 އަިދ ؛ ތަފްޞީލު

އިސްވެދެންނެވިަފއިވާ ަފރާތްތައް ރެކްރޫޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ 
އި އުޞޫލު. މި ަމުޢލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެ އޭޖެންސީތަކަށް ސިޓީ ޮފނުވަ 

 ޖަވާބު ލިބިަފއި.
ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހެލްތު އަދި އެޖެންސީތަކާ މައްސަލައާ  ▪

 ބައްދަލުކުރައްވާަފއި. 
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2 

 / ކ. މާލެ، )އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު  13644ާފޠިމަތު އަޛުރާ، ދަުފތަރު ނަންބަރު ރސ  
A070413 ުންާޝ އަޙްމަދު އިލްޔާސް، ޏ.ުފވައްމުލައް/ އި( ގެ ދަރިފުޅު އައިޝަތ

މަސް( އަށް ަފރުވާދިނުން   5) A457511މާދަޑު.ރުވާމާގެ، އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު 
ލަސްކުރުމުގައި އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަުފން އިޙްމާލުވެަފއިވާކަމަށް ބުނެ 

 ސިޓީ ޮފނުއްވާަފއިވާ 
 

ުޖލައި  29
 ފާތިަމތު އަޒްރާ 2019

  މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްަފހު، މެޑިކަލް
އުންސިލުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށްަފހު، އެއްވެސް ަފރާތެއް ިއޙްމާލު ކަ

ވެަފއިވާނަމަ، އެ ަފރާތްތަކަށް އަޅުއްވާނެ ިފޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނޭ 
 ވާބު ލިބިަފއި.ހޯއްދެވުމަށް ސިޓީ ޮފނުވައި ޖަ ތަފްޞީލީ މަުޢޫލމާތު

 

3 

ާޢއިޝަތު ނިޔާޒާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ލިބިަފއިވާ އަނިޔާތަކަށް އިޙުމާލުވެަފއިވާ 
މުއައްސަސާތަކާއި އެމުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވެަފއިވާ ަފރާތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެއްވާ  

ޮފނުއްވާަފއިވާ ާޢއިޝަތު ނިޔާޒާ އަށް އިންސާުފ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި 
 ސިޓީ. 

5 
 ބަރުންސެޕްޓެ

20019 

ާޢއިޝަތު ނިޔާޒާ، 
ސަންހައުސް/ 
 އދ.މާމިގިލި

 މަސައްކަތް އަދި ނުަފއްޓަވާ 

4 

ގެން ޙައްޖު ހުއްދަ ދިނުމާގުޅިމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެެފއާޒުން  ވަނަ އަހަރު    1440
ބަލަމުންދާތީ   މައްސަލައެ  އެ ކޮމިޝަނުންޙަވަލާދީ، އޭ.ސީ.ސީ އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާ 

މިނާ ޙައްޖު ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިސްލާމިކް އެެފއާޒު އާއި 
ދެ ަފރާތުގެ  މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގަވާފއިވާކަން.ން އެއްބަސްވު ވެވިަފއިވާ ދެމެދު

 ެހދިަފިއ އެއްބަސް ވުންތަކާ ޚިލާުފކަމަށް އެ ސިޓީގައި ާފހަަގ ކުރައްވާަފއިވެއެވެ. ދެމެދުގައި  
 އެަފރާތްތަކުން ދެވިަފއިވާ ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުންކުންުފނީގެ ޙަވާލުގައި 

ަފރާތްތަކަށް ަފއިސާއިން ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު ކުރެވިަފއިވާތީ، އެ ަފރާތްތަކުގެ ޙައްޤު އެ  
 ދިނުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިަފއިވާކަމަށް. 

8 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 
 މަސައްކަތް އަދި ނުަފއްޓަވާ  ާޢންމު ކޮމިޓީ

5 

ދަށުްނ  ގެއުޞޫލު ޢަމަލުކުރާ ގައިމުދިއުގެންޙައްޖައް  މެދުވެރިވެގެން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
 ، ނެތްކަންޙައްޖަށް ދިއުމުގެ މަގުަފހިވެަފއި  ،  މީހުންނަށް ަފސޭހަކަމާއެކު  އުމުރުން ދުވަސްވީ

ގިނަ ުފރުޞަުތ ލިބުމުގައި އެ ،ށްޓަކައި ަފއިސާ ދެއްކުމަށްަފހުޙައްޖަށް ދިއުމައަދި 
  ން.އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހޭކަ

އެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ މަގުަފހިވެަފިއ 
އެދި މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ސ.މަރަދޫދޭޫދ/ ،  ދެއްވުމަށްހަރުދަނާ ކޮށް  އުޞޫލުއޮންނަގޮތަށް އެ  

 ރެޑްކްރޮސްގެ ޮފނުއްވާަފއިވާ ސިޓީ 

28 
 ބަރުންސެޕްޓެ

2019 

މުޙައްމަދު ސަޢީދު، 
ދޫ/ ޭފސ.މަރަދޫ

 ރެޑްކްރޮސްގެ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުަފއްޓަވާ 



Updated: 31 October 2019 

3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

މި ކުޅިވަރު ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް   "ބަށި ބޯޅަ "
ޤައުީމ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޔޫތު އިން އެ ކުޅިވަރުގެ  ، ދަނިކޮށްއެސޯސިއޭޝަން ހިނގަމުން

ކުއްލިއަކަށް ބާޠިލްކޮށް އެ މަސައްކަތް ހިންގަމުން ގެނދިޔަ އޮީފސް ުފލުހުން ޙައިޘިއްޔަތު 
އެ އިހާނެތި  ަފއިވާތީ އެ ށްޢަމަލުކޮޮފނުވައިގެން ހުސްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން 

 އަދި ؛ ޢަމަލުތައް ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި ޮފނުއްވާަފއިވާ ސިޓީ
 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް  2019ޓެމްބަރު ސެޕް 2 ށް، ނެޝަނަލް ބަށި ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަ 

ކުރައްވާަފއިވާ ަފއިސާއާއި ކަލަންޑަރު ކުރެވިަފއިވާ ބަޖެޓްމިނިސްޓްރީން ދެއްވަން 
ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަފއިސާ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯއްދެވުމަށް   މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީން

 އަދި ؛ ޮފނުއްވާ ސިޓީ
ަފއިވާތީ،  ޙައިޘިއްޔަތު ކުއްލިއަކަށް ބާޠިލްކޮށް  ނުގެ ޤައުމީނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަ

އެ މައްސަލަބައްލަވައި އެ  ޙައިޘިއްޔަތު އަލުން އިޔާދަ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައިދެއްވުން 
 އްވާަފއިވާ ސިޓީ އެދި ޮފނު

އޮކްޓޫބަރު  1
2019 

 ޅަ ނެޝަނަލް ބަށިބޯ
 އެސޯސިއޭޝަން

 މަސައްކަތް އަދި ނުަފއްޓަވާ 
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 ތަފްޞީލް   ބިލުތަކުގެއިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ  

 

 

 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރީޚް 

 ބިލު 
މާއްދާގެ  
 ޢަދަދު 

ޞަފްޙާގެ  
 ޢަދަދު 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް 

2019 

 2019ޖޫްނ  24 .1

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޕެްނަޝާނބެހޭ  2009/8ޤާޫނުނ ަންނބަުރ 
 ޤާޫނުނ( އަށް ... ވަަނ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުގެ ބިލު 

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  
 ޢީސާ( 

1 1 
ބިލު ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރެވިފައި.
M19/IJ/2019/01 

2. 
އޮަގސްޓް  19

2019 

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ  2011/15ޤާޫނުނ ަންނބަުރ 
އިްނޝުއަރަްންސގެ ޤައުމީ ިނޒާމުގެ ޤާޫނުނ( އަށް 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 
)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ހާރޫން( 

1 1 
ބިލު ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރެވިފައި.
M19/IJ/2019/02 
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 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަތައް 

 

 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރީޚް 

 ސިޓީ ނަންބަރު  ނިންމެވި ގޮތް  މައްސަލަ 

2019 

 2019ޖުލައި    7 .1

      ނަންބަރު  އައި.ޑީ.ކާޑު )  ޟަމީރާ، ހ. ލޮނުގަމުގެ/ މާލެ، 
(A361207  .އައި.ޑީ.    ލޮނުގަމުގެ/ މާލެ،ގެ ދަރިފުޅު ނަފްޢަތު މޫސާ، ހ(

  ( އަކީ ނުކެޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ A361207 ކާޑު ނަންބަރު
ކުއްޖެއްކަމަށާއި އަދި އެކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކ.ގުރައިދޫ މަރުކަޒުން  
އިޙްމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާއަށް އަނިޔާލިބި، ހިނގުމުން  

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން  މަރުޙޫމްވެފައިވާކަމަށްބުނެ، އެ އަނިޔާތަކަށް 
 ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. 

 

  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ ހުންނަ )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 2010/08
ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން މާލީ ރައްކާތެރިކުރުމާއި

ތްތަކަށް ޢިނާޔަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާ
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް   އަދި އާސަންދަ  މާއިލިބެމުންދާކަ

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތެރެއިން މިފަދަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާގެ  
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަިދ ނޭޝަނަލް   ތީ، އާސަންދަކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެން  
 އަންގަވާފައި. ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  

 ނަންބަރު: 

57-R/MIS/2019/437    

2. 
އޮގަސްޓް    7

2019 

  ނަންބަރު  ކާޑު. ޑީ.އައި ) ނޭކުރެންދޫ. ހދ  /ބޮކަރުމާގެ ދިޔާނާ، ފާތިމަތު
(A141855ެނަންބަރު  ކާޑު.ޑީ .އައި) ޒާހިރު އަލީ ފިރިމީހާ ގ  
(A022720ެދަނިކޮށް  ކުރެވުމުން ތަންފީޒު ހުކުމް ކުރެވުނު މައްޗަށް ގ  

  އުޅޭ  ފިލައިގެން އަހަރުފަހުން 10 އޭގެ ހުއްޓާ، ދޫކުރެވިފައި ގޭބަންދަށް
  19) ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ، މީހެއްކަމަށް ބުނެ

  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ކަންތައް ބޭސްފަރުވާގެ ަދރިފުޅުގެ ކުޑަ ގެ( މަސް

  ޙައްޤުތައް  މީހުންގެ ހުންނަ )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 2010/08
ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން މާލީ ރައްކާތެރިކުރުމާއި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތްތަކާއި އެހީތެރިކަން  
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި   އަދި އާސަންދަ  މާއިލިބެމުންދާކަ

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ތެރެއިން މިފަދަ ކުދިންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާގެ  
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަިދ ނޭޝަނަލް   ތީ، އާސަންދަކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ

 ނަންބަރު
57-R/MIS/2019/436    
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  އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް  ކުރުމަށް ބޭސްފަރުވާ ކުއްޖާއަށް އެ ނުކުޅެދިފައިވާތީ،
 . ސިޓީ   ފޮނުއްވާފައިވާ  އެދި

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެން  
 ންދިއުމަށް ނިންމަވާފައި. ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެ

3 
ސެޕްޓެމްބަރ    16

2019 
މުޙައްމަދު ދީދީ، ނަމީ/ޏ.ފުވައްމުލައް އަށް ޒަކާތު ފަންޑުން  هللا ޢަބްދު

 ޓީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސި

ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީ ޒަކާތު ފަންޑުން މާލީ އެހީތެރިކަން 
ތީ، އެ މިނިސްޓްރީއަށް އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމަވާފައި. 

 : ނަންބަރު
57-R/MIS/2019/436   

   
     
 

4 
ޖުލައި    24

2019 

އިރުމަތީަފރާުތ ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ  ހުޅުމާލޭ 
ވަނަ    2019ޖުލައި    30ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގައި އެ ސަރަޙައްދު  

ދުވަހު ހުސްކުރުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން  
އަންގާފައިވާތީ، ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމަށް ނެރެފައިވާ ނޯޓިސް ބާޠިލު  

އި، އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން މިނިވަންކަމާއެކު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ  ކޮށްދެއްވަ
މާޙައުލެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ހުޅުމާލޭ  ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގައި  

 ފަރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.   40ވިޔާފާރިކުރާ  

ރު ހުޅުމާލޭގެ ބިން ބޭނުންކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް އެކަށައަޅުއްވާއި 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އަދި މާލެ ސިޓީ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅުއްވާ  
  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިގެން އެފަދަ ޕްލޭންތައް 

 . ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ނިންމަވާފައި އެކުލަވާލެއްވުމަށް  
ފަރާްތތަކަާށއި  ހުޅުމާލޭ  ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގައި ވިޔާފާރިކުރާ  އަދި މިކަން  

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް އަންގާފައި. 
 

ހުޅުމާލޭ  ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގައި  
ނަންބަރު    :ވިޔާފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް

57-R/MIS/2019/505 
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  

 :ކޯޕަރޭޝަން: ނަންބަރު
57-F/IJ/161/2019/9 

 

 



 ތާވަލް ތަކުގެ މަސައްކަތް  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާކޮމިޓީ          . ގައި އަްޕޑޭޓްކުރެވިފައި  2019ޓޫބަރު އޮކް 30 

Page 1 of 7 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 -  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް  -

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ  #
) ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި   2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު    .1

އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް   2010/03
ގެނެސްދެއްވައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  
ލުއިފަސޭހަ ވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ޓެކްސް ދެއްކޭނެ ގޮތައް ޤާނޫނުތައް  

 ބަދަލުކޮށްދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

އޮކްޓޫބަރު   11
2019 

 މަސައްކަތް  ނުފައްޓަވާ  - މުޝްތަރީގެ/ހއ.ދިއްދޫއުޘްމާން ހަފީޘް، 

)މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ   01/96ޤާނޫނު ނަންބަރު   .2
ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި،  
ސަރުކާރުން މިސާލަކަށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސް، ބޭސް އެތެރެކޮށް ރެގިއުލޭޓް  

ޢަމަލުކުރަމުންދާ    ކުރާފަރާތްތަކުން ޤާނޫނަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ އުޞޫލާއި، މިހާރު
 މުގެ މައްސަލަގަވާއިދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ހޯދައި އެކަން ދިރާސާކުރެއްވު

 2019ޖުލައި  31
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 
 މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައި  -

3.  

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ  
އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން،  
މިހާތަނަށް ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި،  

ދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަުރ ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް، އަ
 މުގެ މައްސަލަ ދެނެގަތު

 2019ޖުލައި  09
  މެންބަރު ދާއިރާގެ   އުތުރު ތިނަދޫ

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ 
- 

ގައި ބޭއްވުނު އިޤްތިޞާދީ   2019ޖުލައި  31 •
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ސަބް   09ކޮމިޓީގެ 

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވައި ސަބް ކޮމިޓީއާ 
 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައި. 

ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  •
 މެންބަރުން: 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް   .1
 ރަޝީދު )ސަބް ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު( 

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   .2
ޢަބްދުލްމުޣުނީ )ސަބް ކޮމިޓީގެ ނައިބު 

 މުޤައްރިރު( 



 ތާވަލް ތަކުގެ މަސައްކަތް  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާކޮމިޓީ          . ގައި އަްޕޑޭޓްކުރެވިފައި  2019ޓޫބަރު އޮކް 30 
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 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ހިތަދޫ  .3
 ނާޒިލް 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  .4
ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން  .5

 ޙަމީދު
ސަބްކޮމިޓީން މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަން   •

 ފައްޓަވާފައި
 

 -  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުތައްކޮމިޓީ -

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ސަފްޙާ ނަންބަރު  މާއްދާގެ އަދަދު  ތާރީޙް   ފޮނުވި  ބިލު  #
)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ...   2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1

   ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު
 ( ރަޝީދު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ) 

ކޮމިޓީން ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރިޯޕޓު   2019ބަރު އޮކްޓޫ 23 6 13 2019އޮގަސްޓް  21
 ހަލާގައިރުމުގެ މަރު ތައްޔާރުކު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސްގެ ބިލު   .2
 )މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް( 

 ފޮނުވިފައި.  ކޮމެންޓްސް ހޯދުމަށް   2020އަރީ ބްރުފެ 27 39 57 2019ޖުލައި  10

 

 -  ތައް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރު  -

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  ޤަރާރު  #
ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ   .1

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ގެނުވައިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު 
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 
ޖެނުއަރީ  30

2020 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

2. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  22 ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤަރާރު 
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް 
ޖެނުއަރީ  30

2020 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 
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އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް   . 3
 2019އޮކްޓޫބަރު  23 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް  
 އަޙްމަދު

ޖެނުއަރީ  30

2020 
 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް 

 

 

 ބިލުތައް   ވާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި ވަނަ އަހަރު   2019 -

 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރީޚް 

 ބިލު 
މާއްދާގެ  
 ޢަދަދު 

ޞަފްޙާގެ  
 ޢަދަދު 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް 

1.  
އޮގަސްޓް   20

2019 
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ  )ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު( 
80 73 

ނިންމަވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއެކު 
  ، އެ ބިލާމެދު ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގޮތަށް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި. 

M19/IQ/2019/08 

 ( 2019 އޮގަސްޓް 30)

2.  

އޮގަސްޓް   20
2019 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ   2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު 

 އިލްޔާސް ލަބީބް( 
37 18 

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ    2010/3"ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު  

 ، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ގެނައުމުގެ ބިލު" 
ނިންމަވާފައިވާ  ކޮމިޓީން ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއެކު 

  އެ ބިލާމެދު ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގޮތަށް
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި. 

M19/IQ/2019/07 

 ( 2019 އޮގަސްޓް 26)
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 ޤަރާރުތައް   ވާ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އިޤްތިޞާދީ  ވަނަ އަހަރު   2019

 ލިބިފައިވާ  #

 ތާރީޚް 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ގޮތް ނިމުނު   ހުށަހެޅި ފަރާތް  ޤަރާރު 

1.  

 2019ޖުލައި  31
އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބޮޑުދާއެޅުން ހުއްޓުވައި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން  

 ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
هللا މެންބަރު ޢަބްދު އިރާގެ ކަނޑިތީމު ދާ

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް 
ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް 

M19/IQ/2019/06 

 ( 2019 އޮގަސްޓް 06)

2.  

 2019ޖުލައި  29
ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ސަރަޙައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް އޮފްޝޯ ްޕލެޓްފޯމް  

   ޤަރާރު ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ 
ދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު މެދު 

 އިބްރާހިމް ރަޝީދު 
ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް 

M19/IQ/2019/05 

 ( 2019ޖުލައި  31)

3.  

 2019ޖުލައި  24
ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު  

 ޤަރާރު މަސް ފެކްޓަރީ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ  
ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން  

 ޝިޔާން 
ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް 

M19/IQ/2019/03 

 ( 2019ޖުލައި  29)

4.  

 2019ޖުލައި  24
ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް  

 ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް  

 އަޙްމަދު
ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް 

M19/IQ/2019/02 

 ( 2019ޖުލައި  29)

ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން   2019ޖުލައި  17  .5
 ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  
 ސަލީމް

ޤަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 
 ފާސްކުރުމަށް 

M19/IQ/2019/01 

 ( 2019ޖުލައި  24)
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  މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ   ކޮމިޓީން  ވަނަ އަހަރުގެ  2019ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ  2019

 ނަންބަރު ސިޓީ    / ރިޕޯޓް   ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ  ތާރީޚް   ލިބިފައިވާ  #

1.  

 2019އޮކްޓޫބަރު  22

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ  
  2010/3މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ   2ވަނަ މާއްދާ ގެ )ބ(ގެ  4)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ 
ނަންބަރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަްއ  

 ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

  ވަނަ  45 މިއަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ އިޤްތިޞާދީ

  ދެއްވި  ވޯޓު ހާޟިރުވެވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމުގައި

  ފާސްވެފައިވާ   އަޣުލަބިއްޔަތުން 3/2 މެންބަރުންގެ

 ނަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް.

M19/IQ/2019/10 

2.  

 2019ކްޓޫބަރު އޮ 14

)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ    2010/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު    2019/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ވަނަ   8ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް 

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 
ޓެކްސޭޝަންއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން  

ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޢައްޔަނު
 ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

  ވަނަ  45 މިއަހަރުގެ  ކޮމިޓީގެ އިޤްތިޞާދީ

  ދެއްވި  ވޯޓު ހާޟިރުވެވަޑައިގެން  ބައްދަލުވުމުގައި

  ފާސްވެފައިވާ   އަޣުލަބިއްޔަތުން 3/2 މެންބަރުންގެ

 ނަންތައް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް.

M19/IQ/2019/09 
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3.  

 2019އޮގަސްޓް  24

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  
ނާއިންސާފުން  އިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުލްޙަކީމްގެ މައްޗަށް ވަރަށް 

އަސްލެއް ނެތް ދަޢުވާއެއްކޮށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހޯދުމަށް  
 ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާތީ، މައްސަލަ ބައްލަވާ ދެއްވުމަށް އެދި. 

ޢަބްދުއްރަޙްމާން  
ޢަބްދުލްޙަކީމް  
 މއ.ޑަސްކް/މާލެ 

ޙުކުމެއްކޮށްފައި، ކޯޓުން  ސިވިލްމައްސަލައަކީ  މި
މިހާރު ހައިކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  

، ރކޮމިޓީގައި އެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ
 8 ށްމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތްކަމަ

އެ ފަރާތައް   ގައި  2019އޮކްޓޫބަރު 
 ދެންނެވިފައި. 
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 ( 2019އޮކްޓޫބަރު  8)

4.  

 2019ޖުލައި  24

މަހަލް ޓުއާރސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ މެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  
މައްސަލައަކާއި ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްެޕނީޒް ގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުތަކާއި  

މުގެ ނުފޫޒު  ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަޤާ
ބޭނުންކުރުމުގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް މައްސަލަ  

 ބައްދަލަވައިދެއްވުން އެދި 

މާހަލް ޓުއާރސް  
 ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައަކީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ  
މައްސަލައަކަށްވާތީ، ކޮމިޓީގައި އެ މައްސަލަ 
ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތްކަމަށާއި، ކަމާގުޅޭ  
އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ މައްސަލަ 
ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް މާހަލް ޓުއަރސްގެ  
ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ  
 އަށް މައުލޫމާތަށްޓަކައި މާހަލް ޓުއަރސް އިން

 ށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ފޮނުވުމަ
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 2019ޖުލައި  09

އަށް )ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު(   7/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު   ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  
މެންބަރު އިބްރާހީމް  

 ރަޝީދު 

  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ)  7/ 2013 ނަންބަރު ޤާނޫނު
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު   ޒިންމާވުމުގެ
  މާލިއްޔަތު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ރިޯޕޓްތައް

  ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ، ކޮމިޓީއަށްކަމަށްވެފައި
 .ނިންމަވާފައި  ކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް

 ( 2019ޖުލައި  29)



 ތާވަލް ތަކުގެ މަސައްކަތް  އަށް ހުށަހެޅިފައިވާކޮމިޓީ          . ގައި އަްޕޑޭޓްކުރެވިފައި  2019ޓޫބަރު އޮކް 30 
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ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި  2019ޖުލައި  09  .6
ލިބިދެވޭތޯ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖް   -ޢިނާޔަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން

 ބެލުން. 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ  
މެންބަރު އިބްރާހީމް  

 ރަޝީދު 

ހުރިހާ ރިޒޯޓުތަކުން އެއްހަމައަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް  
ބާރު އެޅުމުގެގޮތުން ރިޒޯޓުތަކުން ސަރވިސް  

ޗާޖްނެގުން ލާޒިމްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް 
ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، ސަރވިސް ޗާޖްގެ  

 %10ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ މަދު މިންވަރަކީ 
)ދިހަ އިންސައްތަ( ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

ނުއަށް އެ ފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ޤާނޫ
  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށްލަފާދެއްވުމަށް

M19/IQ/2019/04 

 ( 2019ޖުލައި  29)

 

 



ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި. 2019އޮކްޓޯަބރ  30  

 
 ަމސަްއކަތްތައް ހުރި ިމހާރު ގައިުޖޑީޝިއަރީ ކޮިމޓީ

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ފޮނުވި ތާރީޙް  މައްސަލަ  #

2019 

1.  
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް އިސްލާޙްކުރުމާގުޅޭ 

 . ސިޓީފައިވާ ފޮނުއްވާމުޙައްމަދު ޒާހިރު / މއ.އާޕިއާ  ގޮތުން  
 2019ޖޫން  30

މުޙައްމަދު ޒާހިރު /  
 މއ.އާިޕއާ 

 2019ނޮވެމްބަރު   4

މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތާ   -
މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށް 

  -  01.07.2019ސާފުކުރެވިފައި )
 ވަނަ(.  9

ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ   -
މައްސަލަތަކާއި، އެއާއި ގުޅިގެން  
ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮމިޓީއަށް  
ހާޒިރުވެ ދެއްވި ޖަވާބުތައް  
ވަކިވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް  

 އިދާރީމޭޒަށް ޙަވާލުކުރެވިފައި  
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ   -

ވެ، އިދާރީ މޭޒަށް  ނުނިމޭތީ
 މަސައްކަތް ނުނިމިފައި. 

 

2.  

ފަތުހު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕް ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި  
ރުފިޔާ ނެންގެވުމަށްފަހު،  150،000އިން  ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާތީ، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  
މުސްޠަފާ މުޙައްމަދު ދީދީގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި މަކަރާއި ހީލަތުގެ 

މައްސަލައިގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ 

 2019ޖުލައި  16
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު/ ނިޝާން،  

 2019ނޮވެމްބަރު   4 ތ.އޮމަދޫ 

މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓުގައި  މި  -
ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްތޯ  
ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް  

ސިޓީގެ ޖަވާބު  ، ނިންމަވާފައި
 (. 12.10.2019ލިބިފައި  )



ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ޝަރީޢަތް ނިމުނު
އިހުމާލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި، 

 .  ސިޓީމުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ނިޝާން/ތ.އޮމަދޫ ފޮނުވާފައިވާ 
 

ވަނަ    2ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން   -
ސިޓީއެއް  ފޮނުއްވާފައި  

(28.08.2019). 
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް   -

 ނިންމަވާފައި  ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް
(. އަދި ޖަވާބު  25.08.2019)

 (. 26.08.2019ދެއްވާފައި )
ސިޓީގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން   -

ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި  
ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި  
ސުވާލުކޮށް ސާފުކުރުމަށް  

 (. 25.08.2019ނިންމަވާފައި )

3.  

ކ. ތުލުސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް )މިހާރު ގއ. 
ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް( އަލްފާޟިލް މޫސާ 

ގައި، މިކޮމިޝަނަށް  2014ޑިސެމްބަރ  1ނަސީމް އާ ގުޅޭގޮތުން 
ޝަކުވާ، ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު އެ ޝަކުވާ   2014/43ހުށަހެޅުނު ނަންބަރު  

 ރިޯޕޓް ން ނިންމި ގޮތުގެ ކޮމިޝަނު 

އޮގަސްޓު   25
2019 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  
 2019ނޮވެމްބަރު   4 ކޮމިޝަން 

 ވަނީ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅިފައި
ވީ އަންގާރަ   2019ބަރު އޮކްޓޯ 15

ވަނަ   37ދުވަހު ބޭއްވުނު، ކޮމިޓީގެ 
 ބައްދަލުވުމުގައި 

4.  

ގއ. ވިލިނގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޒީމް ޙަސަންއާ ގުޅޭގޮތުން 
 2016/20ގައި، މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ނަންބަރު    2016އެްޕރީލް    7

ޝަކުވާ، ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު، އެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނުން ނިންމި ގޮތުގެ 
 ރިޯޕޓް. 

އޮގަސްޓު   25
2019 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  
 2019 ނޮވެމްބަރު  4 ކޮމިޝަން 

 ވަނީ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅިފައި
ވީ އަންގާރަ   2019ބަރު އޮކްޓޯ 15

ވަނަ   37ދުވަހު ބޭއްވުނު، ކޮމިޓީގެ 
 ބައްދަލުވުމުގައި 

5.  

މަސްތުވާތަކެޓީގެ މައްސަލަ އެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާއިރު، ކޮންމެ ފަދަ 
މުޖުތަމައުގައި ކޮންމެވެސް ޝަރުތަކާއެކުވިޔަސް، އާއިލާ ގޮވައިގެން 

ވަޒީފާއެއް އަދާ ކޮށްގެން އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވާދެއްވުންއެދި، 
 ޓީ. ފޮނުއްވާފައިވާ ސި

ސެްޕޓެމްބަރު   9
2019 

މުޙައްމަދު ނަސީމް / ކ.މާފުށި  
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2019އޮކްޓޯބަރ  28 ، ހަނދުވަރުދޭގެ 



6.  
މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގެ 

 މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ދެކެވަޑާއިގެން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް. 
ސެްޕޓެމްބަރ   8

2019 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2019ނޮވެމްބަރު   4 ޢާންމު ކޮމިޓީ 

7.  

ކަމަށް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅޭތާ ހަތަރުމަސްވީއިރު ޝަރީޢަތް ނުހިނގާ 
އަދި ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަދަ ޝަރުތެއް ކޮށްފަނަމަވެސް 

 ޓީ. މި ވަގުތު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށްއެދި، ފޮނުއްވާފައިވާ ސި 

ސެްޕޓެމްބަރ   12
2019 

އަޙުމަދު އިޝްފާޤް /  
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2019ނޮވެމްބަރު   4 ގްރީންލައިޓް، އދ. މާމިގިލި 

8.  
ދަ ޝަރުތެއް ކޮށްފަ ނަމަވެސް މިނިވަން މާހައުލަށް ދޫކޮށްލުމަށް ކޮންމެ ފަ 

 ޓީ. ދެވެން އޮތް އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވުމަށްއެދި، ފޮނުއްވާފައިވާ ސި 

ސެްޕޓެމްބަރ   12
2019 

މުޙައްމަދު ސަނީޒް / އދ.  
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2019ނޮވެމްބަރު   4 މާމިގިލި، މަދަރުސާދޮށުގެ 

9.  

ދަގަނޑު ގޮޅިއެއްގައި ދެ އަތުގައި ބިޑި އަޅައިގެން އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެނި 
ދަތުރުކުރަން ޖެހުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮއް އަނިޔާ ލިބިފައިވާތީ، 

 ޓީ. ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް އެދި، ފޮނުއްވާފައިވާ ސި

ސެްޕޓެމްބަރ   12
2019 

އިބްރާހީމް ނަވީން / ހ.  
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2019ނޮވެމްބަރު   4 ދެކުނުފިޔަ/ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ،  

10.  
ޖަލުތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް  

 ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ 
ސެްޕޓެމްބަރ   29

2019 
މުޙައްމަދު އަޖްވަދު /  
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2019ނޮވެމްބަރު   4 ގދ.ނަޑައްލާ، ވެލަބުލިގެ 

11.  

 ބިލުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ފޮނުވުނު ސިޓީ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ   2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  -

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ   13/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  -

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުޤާނޫނު( އަށް 
 މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލު  -

 2019ނޮވެމްބަރު   4 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދަރާ  2019އޮކްޓޫބަރު  5

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  ބިލު
އޮކްޓޫބަރި    8  އެކުލަވާލާފައި  ކޮމިޓީ  ވަގުތީ
 ގައި.  2019

  22/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ޤާނޫނު އަދި  ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  13/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު 



ފަނޑީޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 : ލު އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބި 

ޙިސާން  ދާއިރާގެ މެންބަރު ތުޅާދޫ   .1
 )މުޤައްރިރު(   ޙުސައިން

ލީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ  ކެންދޫ  .2
 އްރިރު( )ނައިބު މުޤަ ޙުސައިން

ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހެންވޭރު  .3
 ހުޅަނގު ޙަސަން ލަޠީފް 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހެންވޭރު .4
 އިބްރާހިމް މުޢިއްޒު

 
 ގެ ބިލު: މަދަނީ އިޖްރާޢާތު 

ދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު އުތުރު   .1
 އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ 

މޫސާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަދޫ  .2
     )މުޤައްރިރު( ސިރާޖް

ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގުރައިދޫ  .3
)ނައިބު   އިބްރާހިމް ރިޒާ

 މުޤައްރިރު( 

 2019ނޮވެމްބަރު   4 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  2019އޮކްޓޫބަރު  5 ސިޓީ އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ފޮނުވުނު   .12

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  ބިލު
އޮކްޓޫބަރި    8  އެކުލަވާލާފައި  ކޮމިޓީ  ވަގުތީ
 ގައި.  2019

 ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން:  -

 ބިލު: އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ  
ދާއިރާގެ މެންބަރު  މާފަންނު އުތުރު   .1

 އިމްތިޔާޒް ފަހްމީ 
ދާއިރާގެ މެންބަރު  ގިލި ނ ވިލި .2

  ސަޢުދު ޙުސައިން
    )މުޤައްރިރު(



ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކަނޑިތީމު   .3
  ޢަބްދުލް ޙަކީމްޝަހީމް  هللا ޢަބްދު

 )ނައިބު މުޤައްރިރު( 
މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު   .4

 ޙަސަން ޒަރީރް 
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް   .5

  ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 މުޙަންމަދު ނާޒިމް 
 

13.  

ސިވިލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިޖުރާޢަތު ކުރިއަށް ގެންދާގޮތާއި 
އެކަމަށްޓަކައި އެކަށައެޅިފައިވާ ނިޒާމީ އިންތިޒާމްތައް މުރާޖައަތު ކުރިއަށް  
ގެންދާ ގޮތާއި އެކަމަށްޓަކައި އެކަށައެޅިފައިވާ ނިޒާމީ އިންތިޒާމްތައް 

ޅުއްވުމަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު  މުރާޖަޢާކޮށް، މިހިނދުންހިނދަށް ފިޔަވަޅު އެ
އަވަސްކުރުމާއި ޢަދާލަތާމެދު އިތުބާރު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން 
ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 ސިޓީ ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ފޮނުއްވާފައިވާ 

 2019ނޮވެމްބަރު   4 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  2019އޮކްޓޫބަރު  8

މަދަނީ އިޖްރާޢާތުގެ ބިލުގެ  
މަސައްކަތްކުރައްވާ ސަބް ކޮމިޓީއަށް މި 

 ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމަވާފައި. 
 

14.  

 ކްރީގްލަރ،  ޔޮހާން ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަރޑް  އެފްރިކާގެ ސައުތު
"ރިަޕބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެސެސްމަންޓް އޮފް ދަ   ފޮނުއްވާފައިވާ
 ފައިނަލް ރިޯޕޓު" -ސެކްޓަރ ރިފޯމް ްޕރޮޯޕޒަލްސްޖަސްޓިސް 

  އޮކްޓޯބަރ 13
2019 

  ރިޓަޔަރޑް  އެފްރިކާގެ ސައުތު
 2019ނޮވެމްބަރު   4 ކްރީގްލަރ   ޔޮހާން ޖަސްޓިސް

 ސުންގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ 
ދުވަހު   ބުދަވީ   2019ބަރު އޮކްޓޯ 16 

ވަނަ   38ބޭއްވުނު، މި ކޮމިޓީގެ 
 ބައްދަލުވުމ

15.  
ޑްރަގް ކޯޓުން ޓާރމިނެޓް ކޮށްފައިވަނީ އަދުލު އިންސާފުން ބޭރުންކަމަށް 

 ސިޓީ. ބުނެ ފޮނުއްވާފައިވާ 
  އޮކްޓޯބަރ 13

2019 
މުޙައްމަދު ޢަލީ،  
 ނުފަށްޓަވާ  އަދި މަސައްކަތް 2019ނޮވެމްބަރު   4 ސ.ހިތަދޫ/ސާހިލް 

 ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް އެދި. މިހާރު ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޖަލު ޙުކުމަށް ލުޔެއް    .16
  އޮކްޓޯބަރ 21

2019 
ޝަކީބު /  هللا ޢަބްދު

 ނުފަށްޓަވާ  އަދި މަސައްކަތް 2019ނޮވެމްބަރު   4 އަސަރީގެ،ތ.ހިރިލަންދޫ 



  

  

17.  

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ  
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރި 
އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި ކުރިމަތި ލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް 

 މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 

  ބަރއޮކްޓޯ 23
2019 

 ނުފަށްޓަވާ  އަދި މަސައްކަތް 2019ނޮވެމްބަރު   4 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 ސިޓީ ޙަސަން ހަލީމް ، ހެޕީގާރޑްން، ސ.ހިތަދޫ  ފޮނުއްވާފައިވާ   .18
  އޮކްޓޯބަރ 23

2019 
 ނުފަށްޓަވާ  އަދި މަސައްކަތް 2019ނޮވެމްބަރު   4 ބިއުރޯ

19.  
ބާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ފުރުސަތެއް 

 ސިޓީ. ދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ 
  އޮކްޓޯބަރ 24

2019 
 ނުފަށްޓަވާ  އަދި މަސައްކަތް 2019ނޮވެމްބަރު   4 މުޞްޠަފާ ޙަމީދު، ގ.ފިނޮޅު 

20.  

ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުގައި  ވަކިގޮތަކަށް  ކޯޓުތަކުން ބަލާ މައްސަލަތައް
 ގޯ  ލެޓްސް ނަގާކަމަށް،  މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ފައިސާ

ރިޔާޒު،   މުހައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ   މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްގެ   ްޕރައިވެޓް   މޯލްޑިވްސް
 ކޮމިޓީގެ  މާލިއްޔަތު ދަންނަވާފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމްއަށް އޮފް މިނިސްޓަރ

ވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން،  ރމިނިސްޓަ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން   ްޕރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ގޯ  ލެޓްސް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއިރު، އެފަރާތުން އެ ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކުރެއްވި  
ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޯޓުތަކުގެ އެކިއެކި 

ފޮނުއްވާފައިވާ ޙަލާގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވުމާއެކު، މަރު
 ސިޓީ.

  އޮކްޓޯބަރ 24
2019 

 ނުފަށްޓަވާ  އަދި މަސައްކަތް 2019ނޮވެމްބަރު   4 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 



 ތައް ބިލު ގައި  ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ 

 

 

2019 

 ބިލުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ   ތާރީޚް ފޮނުވުނު   ފަރާތް   ހުށަހެޅި  ތައް ފޮނުވިފައިވާ ބިލު  

1 

)ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ   9/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު( ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުގެ
ހެންވޭރު އުތުރު  
ދާއިރާގެ މެންބަރު  
 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު

 2019 ނޮވެމްބަރު   4ސުންގަޑި  2019އޮކްޓޫބަރު  8

މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާގުޅޭ ބިލުތަކުގެ   -
އިސްލާޙްތަކުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭތީ، މިނިވަން  
މުވައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ  

، މި  މުޤައްރިރާއެކު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވުމަށްފަހު
 ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް.

 



Updated: October 31, 2019 
 

 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ބިލު އަދި އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު   ވާފައިވާ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއް 

 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރީޚް 

 ބިލު 
މާއްދާގެ  
 ޢަދަދު 

ޞަފްޙާގެ  
 ޢަދަދު 

 ސުންގަޑި  މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 

1. 28.10.2019 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ   2010/7ޤާނޫނު ނަްނަބރު 
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ައށް 

 އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ިބލު

46 37 

ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާުލ ހޯދުމަށް 
ހުޅުވާލެވިފައި އަދި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެ 
 ފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް ިނންމަވާފައި.ޭބ

ނޮވެންަބރު  14
2019 

 

 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލަތައް 

 

މަސައްކަތް   
ގޮސްފައިވާ  

 ހިސާބު 

 ހުށަހެޅުއްވި ތާރީޚް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ސިޓީ   24.6.2019  .1
ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް އަންގަވާފައިހުރި  

ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް  ރިޕޯޓް ފައިނަލް ކޮމިޓީން 
 ކުރިއަށް ދަނީ 



Updated: October 31, 2019 
 

 އެންގެވުންތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 
 ދިރާސާކުރެއްވުން. 

ނައިފަރު ޖުވެނައިލްގެ އެގްރީމަންޓް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން   29.07.2019  .2
ބާޠިލްކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނައިފަރު  

ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދަ" އައި  ޖުވެނައިލްއަށް "ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރުން 
 ކޮށްދީފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ. 

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަބް  
  ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައި.
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ސަބް ކޮމިޓީގައި 

 މެންބަރުން: 
 ޙުސައިން،    ޙިސާން  މެންބަރު   ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  •
  ނަޝީދު   މުޙައްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ނޮޅިވަރަމް  •

 هللا،ޢަބްދު
 ޒާހިރު  އަޙްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ގައްދޫ  •

 ވަޙީދު.   މުޙައްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   އަދި އުނގޫފާރު 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި   24.09.2019  .3
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ "އަތޮޅުގެ" މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން  

 ބަލަހައްޓަވަން ނިންމަވާފައިވާތީ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 
 އަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި. އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

 )ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބިފައި( 

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލަށް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް   25.09.2019  .4
ކައުންސިލުން  ޓޫރިޒަމް އިން ދީފައިނުވާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  
ސާފުކުރެއްވުމަށް މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ  
މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެވިފައި. އަދި ސަބް  
ކޮމިޓީއަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި.  

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ސަބް 
 މެންބަރުން: 

 ޙުސައިން،    ޙިސާން  މެންބަރު   ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  •
  މެންބަރު   ދާއިރާގެ   އުތުރު   މައްޗަންގޮޅި  •

 ރަޝީދު އަދި    މުޙައްމަދު 
 ވަޙީދު   މުޙައްމަދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު 

މިނިސްޓްރީން ރިޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް އަށް  ޓޫރިޒަމް  2އަދި  1ޓޫރިޒަމް ޒޯން  3.10.2019
އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ކައުންސިލްއިން ނެރޭ   50

 ނޫސް ބަޔާން 
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ގައި މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް މުނިސިޕަލްޓީގެ   2019ސެޕްޓެންބަރު  1 08.10.2019  .5
ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެތާގައި ވިޔަފާރުކުރަމުންދިޔަ  އެންގުމަށް 

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ތަނެއްދައްކާފައިނުވާތީ، ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށާއި  
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތީ، ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއްގެ  

ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން   މަތިން މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް ދަތުރުވެރި ދިވެހިންނަށް
 އެދި ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. 

ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 
 ޝަރީފް

މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު 
ސާފުކުރެއްވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  

 ސިޓީ އެއް ފޮނުވިފައި. 
 ބު ލިބިފައި( )ސިޓީގެ ޖަވާ

ޒަލްދާން ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގއ. ވިލިގިލީ   13.10.2019  .6
އިން އެޓޮލް އެޑމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ދެއްވާފައިވާ ބިމުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު ރަށު  

ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި އެ  ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާތީ، އެ މައްސަލަ 
 ކުންފުނިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

ޒަލްދާން ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް

މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު  
ސާފުކުރެއްވުމަށް ވިލިގިލި ކައުންސިލް ސިޓީ  

 އެއް ފޮނުވިފައި. 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލާމަރުކަޒީ  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު  14.10.2019  .7
އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތައް މާލީ ގޮތުން  

 ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު.

 މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން 
ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް  

 ކުރިއަށް ދަނީ 

މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރަށްރަށުގެ ސަރަޙައްދު  ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ   16.10.2019  .8
 ކަނޑައެޅުމާއި ރަށްރަށުގެ މުއްސަދިކަން އެރަށަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރު

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން 
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 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 
 ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތް  ނިމުނު ތާރީޚް 

 މައްސަލަ 
ހުށަހެޅުއްވި  

 ތާރީޚް 
 

 ރިޯޕޓް ނިމިފައި 
 M19/LM/2019/01ނަންބަރ: 

 

06.08.2019 

ގެންގުޅުއްވާފައިވާ ހުރި   އެލް.ޖީ.އޭއިން ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރެއްވުމުގައި  ކޮމިޓީން 
 ކައުންސިލަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުގައި ތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާއި، އުޞޫލު

ގަވާއިދެއް ހެދިފައިތޯއާއި، އަދި ގަވާއިދެއް ހެދިފައިވާނަމަ އެގަވާއިދުގެ   އަމަލުކުރާނެ 
ގުޅޭ ތަފްސީލާއި    މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާފައިވާ ހުރި ކައުންސިލަރުންނާއިއަކާއި،  ކޮޕީ

 އް ދިރާސާކުރެއްވުން.އެ ކައުންސިލަރުންނާ މެދު އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަ

24.6.2019 1.  

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީން 
 އަންނަނިވި ކަންކަން ދިރާސާކުރެއްވުން.  ތަކާ ގުޅޭގޮތުންކައުންސިލް

  އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2010/7 ނަންބަރު  ޤާނޫނު. 1
 ދަތިތައް،  ދިމާވެފައިވާ   ކައުންސިލަށް ތަންފީޒުކުރެއްވުމުގައި ( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ

 ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޒުކުރެއްވުމުގައި ހުރި ދަތިތައް،  .2
  ސްޓާފުންގެ  ޢިމާރާތާއި) ދަތިތައް ހުރި ހިންގެވުމުގައި ކައުންސިލް ގޮތުން އިދާރީ .3

 ، (ކަންކަން
 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން.   ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ. 4

24.6.2019 2.  

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީގެ  
މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ  

 ޢަލީ ސަޢީދު  06.08.2019
 )މ.ދެކުނުއާގެ( 

ސެންޓަރުތައް  ކަންކޮޅެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރެޒިޑެންޝަލް ލާނިންގ  4ރާއްޖޭގެ 
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިނގަމުންނުދާތީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

 ސިޓީ

07.07.2019 3.  
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އެ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ  
 ފޮނުއްވުމަށް ނިންމަވާފައި.

ރެޒިޑެންޝަލް ސެންޓަރު ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ   
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ. މުޤައްރިރުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި 

09.07.2019 4.  

ކަރަްޕޝަން ކޮމިޝަންއާ  -އެންޓި
ގުޅޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ، މި  

މައްސަލަ މިނިވަން  
މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް  
 ފޮނުއްވުމަށް ނިންމަވާފައި.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   03.10.2019
ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ  

 އިދާރާ

އޮއިލްސަޕްލައިޒް އަށް ކުއްޔަށް ބިމެއް ދޫކޮއްފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން  ޒަލްދާން 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މެދު ޢަމަލު  -އެންޓި

ކުރައްވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ޒާތީ ގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކައި  
ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަނބުރާ އިއްޒަތް ނަގާލުމަށް   އަދި ކައުންސިލް ބަދުނާމްކޮށް

 ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ، މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައި ސިޓީ. 

17.09.2019 5.  
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 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ  
 
 ތައް ބިލު ތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ  ބިލު   އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ    2019  -ވަނަ މަޖިލިސް    19

 
 
 
 ޤަރާރުތައް ޤަރާރުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ    އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ    2019  -ވަނަ މަޖިލިސް    19

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ސަފްޙާ ނަންބަރު  މާއްދާގެ އަދަދު  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  ބިލު  #
)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙް  4/2007ނޫނު ނަްނަބރު ޤާ  .1

 ގެނައުމުގެ ިބލް 
08 

 އޮކްޓޫަބރު
2019 

5 

10 13.11.2019 

 ފައްޓަވާފައިމަސައްކަތް 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  ޤަރާރު  #

 ދަށުން އެއްަބސްވުންތަކުގެ  ވާ ފަރާތްތަކާެއކު އެކި ދައުލަތުން  .2
 ،މުރާޖަޢާކޮށް އުޞޫލުތައް  ގެންގުޅޭ އިލްތިޒާްމތަކާމެދު މާލ  އަދާކުރަންޖެހޭ

 ޤަރާރު ހުށަހަޅާ ގޮވާލާ ޤާއިމްކުރުމަށް އުޞޫލެއް ުބރަނުާވނޭ ދައުލަތަށް

05 
 ސެޕްޓެންަބރު

2019 
ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ 
މެންަބރު ޙިސާން 

 ޙުސައިން 
31.10.2019 

ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ 
ފިނޭންސް،  އޮފް އޮފ ސް، މިނިސްޓްރ 

 އޮފް އޮފް ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރ  މިނިސްޓްރ 
ންނާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޭބފުޅު އިކޮނޮމިކް
 އްވާފައިަބއްދަލުކުރަ
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   ކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވާ މައްސަލަތައް މައްސަލަތަ   އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ    2019  -ވަނަ މަޖިލިސް    19

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ  #

2019 
 ިބން ގުޅ ފަޅު ިބޑުނުކޮށް ިލމިޓެޑަށް ވެސްޓްމިންސްޓާ ޮބސްކާލިސް  .1

 މައްސަލަ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަޝްރޫޢު ހިއްކުމުގެ
އޮކްޓޫަބރު  23

2019 
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

މެންަބރު 
 ޢަްބދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

  މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  

 އެންޑް ްޕލޭނިންގ ނޭޝަަނލް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 އަށް ސިޓ  ފޮނުވިފައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޭބންކުތަކުން ލޯނު ނެގުމުގަިއ ހުރި ދަތިތަކާއި، ލޯނު ދިނުމުެގ   .2
ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލާއި މިހާރު ކަނޑައަޅިފައިވާ އިންޓެރެސްޓް ރޭޓުގެ 
ސަަބުބން ކުދިވިޔަފާރިތަކަްށ ގެއްލުން ވަމުންދާތ ، މިފަަދ 
މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުްނ، ޙާއްސަކޮށް 

ން ެގންގުޅުއްވާ އުޞޫލާއި، އެޭބންުކތަކުގެ ހުިރ ސެންޓްރަލް ޭބންކު
 ޭބންކުަތކުގެކަންޮބޑުވުމާއި، ގޮންޖެހުްނތަކާެމދު މަޝްވަރާކުރުމަށް 

 ަބއްދަލުކުރެއްވުން ޭބފުޅުންނާއި އިސް

އޮކްޓޫަބރު  23
2019 

 ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި
 هللاޢަްބދު މެންަބރު
 ރިޔާޟް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

 މާލިއްޔަތު ިބލް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ޗާރޓެޑް ރާއްޖޭގެ ދިވެހި  .3
 އޮފ ހާއެކު  ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ  ޙިއްޞާކުރުމަށް  ކޮމިޓ އަށް

 އޮފ ހުން އެ  އެދި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ަބއްދަލުވުމެއް
 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ

އޮކްޓޫަބރު  20
2019 

ގެ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ
 އޮފ ސް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާ ގައި  30.10.2019 
 ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް 



Last Updated: 31.10.2019 

ބ.ކަމަދޫގެ ޢ ދު ސްޓޭޖު ހެދުަމށް ހިލޭ އެހ ގެ ޮގތުގައި ލިިބަފއިާވ   .4
ފައިސާއަށް އިޙްމާލްވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރައްވާ 

  ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ  ލް އަޙްމަދު ސާޖިދުޟިއަލްފާ

އޮކްޓޫަބރު  15
2019 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  އަޙްމަދު ސާޖިދު 

 ވެފައިވާ ރެސިޑެންސަސްއާއެކު އެންޑް ރިސޯޓްސް ނޫމަޑި  .5
 ސަަބުބން  ބާޠިލްކުރުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރ ގެ އެއްަބސްވުންތައް

  ފައިސާ ދައްކަންޖެހުނު އެފަރާތަށް ގޮތުގައި ަބދަލުގެ ދައުލަތުން
 މައްސަލަ  ސާފުކުރެއްވުމުގެ ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ދިނުމުގައި

އޮކްޓޫަބރު   14
2019 

ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްގެ 
 ދަށުން 

  ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް މި މައްސަލައިގައި  
ސ ނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް  ސާފުކުރެއްވުމަށް
 އާ ަބއްދަލުކުރައްވާފައިފައިނާ ފައްޔާޟް

 

 އަމިއްލަ މަޝްރޫޢުތައް އެކި އެކި  އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ  .6
 ވިޔަފާރިތަކުން  ފަންތ ގެ މެދު އަދި ކުދި ފަރާތްތަކުންނާއި
  ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތުން ފަރާތްތަަކށް  އެ ،ކުރުވުމަށްފަހު
 ފަރާތްަތކަށް  އެ ސަަބުބން ެއކަމުގެ އެ ،ނުދިއުމާއި ދައްކަމުން
    މައްސަލަ މުންދާކުރިމަތިވަ ދަތިތަކާ

އޮކްޓޫަބރު  09
2019 

ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްގެ 
 ދަށުން 

މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސްއިން ހޯއްދެވުމަށް 

ޯހުދމަށް އެމްިބއުލާންސް  15މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްިއން   .7
  ޓްރޭޑް . ކޭ.ޑ .އޭ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ިބޑިންގ ޕްރޮސެސްއާ ގުޅިގެން

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޭނންސްއަްށ  ފަރާތުން  ޝިޕިންގގެ އެންޑް
 ގެ ކޮޕ ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ

 ސެޕްޓެންަބރު 16
2019 

  ޓްރޭޑް. ކޭ.ޑ .އޭ
 ޝިޕިންގގ އެންޑް

ިބޑިންގ ޕްރޮސެސްއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  
ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި މައްސަލައެއް

މައްސަލައެއް  މިފަދަ އާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭތޯ
ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، މައްސަލައިގެ މިހާރުގެ 
ސްޓޭޓަސް އަދި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން 

 ސާފުކުރެއްވުމަށް  ަބއްލަވައި ނިމޭނެ ތާރ ޚެއް
 ސިޓ  ފޮނުވިފައި ކޮމިޝަނަށްކޮރަޕްޝަން -އެންޓި

ވާރލްޑް ޭބންކްގެ އިންޓަނޭޝަަނލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ   .8
އެހ ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ފަރސްޓް ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަިބލިޓ  
އެންޑް ަބޖެޓް ކްރެޑިިބލިޓ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ  ފައިނޭންސިންގ 

)ހަތް މިލިައްނ  7,300,000)ޑ ޕ އެފް(" މަޝްރޫޢުއަށް ލިިބަފއިވާ 

 ސެޕްޓެންަބރު  15
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ފިނޭންސް

ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ލޯނު އަދި ގެރެންޓ އާ  
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތ ، މި މައްސަލަ 

 އެހެން ދުވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރެއްވުމަށް



Last Updated: 31.10.2019 

( ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް ހިލޭއެހ  އާިއ ތިން ލައްކަ
ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ   )ހަތް މިލިއަން ތިން ލައްކަ( 7,300,000

ރައިޓްސްގެ ލޯނުއެހ ގެ ފައިނޭންސިންގ ލޯނު އަދި ގެރެންޓ އެާބޭހ 
 މަޢުލޫމާތު 

ވާރލްޑް ޭބންކްގެ އިންޓަނޭޝަަނލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ   .9
އެހ ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސ  ފައިނޭންސިންގ 
ވިތު އަ ކެޓޭސްޓްރޮފ  ޑިފަރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން )ކެޓް ޑ ޑ އޯ" 

)ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ(  3,700,000މަޝްރޫޢުއަށް ލިިބފައިވާ 
)ތިން  3,700,000ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް ހިލޭއެހ  އާއި 

ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސްގެ ލޯނުއެހ ގެ  މިލިއަން ހަތް ލައްކަ(
 ފައިނޭންސިންގ ލޯނު އަދި ގެރެްނޓ އާެބހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ސެޕްޓެންަބރު  15
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ފިނޭންސް

 ގެރެންޓ އާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ލޯނު އަދި 
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތ ، މި މައްސަލަ 

 އެހެން ދުވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރެއްވުމަށް

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޯފނު  -/500މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މަހަުކ   .10
އިން ފެށިގެްނ  2019ނޮވެންަބރު  01އެލަވަންސްއެއް 

ހަމަޖެއްސުމަށް ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމާފައިވާތ ، 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުްނ  102ޤާނޫނުއަސާސ ގެ 

ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދިފައިވާ ފޯނު އެލަވަްނސް  
 ން އެދިހަމަޖައްސަވައިދެއްވު

އޮގަސްޓް  18
2019 

ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް  
 ކޮމިޝަން

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

ވާރލްޑް ޭބންކްގެ އިންޓަނޭޝަަނލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ   .11
އެހ ގައި ކުރިއަށް ގެންާދ "މޯލްޑިވްސް އެންހާންސިންގ 
އެމްޕްލޯޔަިބލިޓ  އެންޑް ރެސިލިއެންސް އޮފް ޔޫތު )މިރ (" 

)ހަތް މިލިއަން ތިން ލައްކަ(  7,300,000މަޝްރޫޢުއަށް ލިިބފައިވާ 
)ހަތް  7,300,000 ހިލޭއެހ  އާއި ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް 

ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސްގެ    މިލިއަން ތިން ލައްކަ(
 ލޯނުއެހ ގެ ފައިނޭންސިންގގެ ޯލްނ އަދި ގެރެންޓ އާެބހޭ މަޢުލޫމާތު 

އޮގަސްޓް  07
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ފިނޭންސް

ލޯނު އަދި ގެރެންޓ އާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ  
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތ ، މި މައްސަލަ 

 އެހެން ދުވަހަކަށް އެޖެންޑާ ކުރެއްވުމަށް



Last Updated: 31.10.2019 

ކޮރަޕްޝަްނ -އެމް.އެމް.ޕ .އާރް.ސ ގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެންޓި  .12
ގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި  2019ފެްބރުއަރ   14ކޮމިޝަނުން 

ޑިޓް ެބލުމުގެ ދަުށްނ ގުޅިގެން އެމް.އެމް.އޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުގެ އޮ
 ކޮށްފައިވާ އިންޓާނަލް ރިވިއު. )ސިއްރު(

އޮގަސްޓް  06
2019 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  
 އޮތޯރިޓ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

 ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި  5ވޭތުވެދިޔަ   .13
ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް، ނުވަތަ ޙަރަކާތަކަށް ފައިސާ  

 ަބލައި އެކަން ދިރާސާކުރެއްވުންޚަރަދުކޮށްފައިވޭތޯ 

 ދާއިރާގެ ންދޫދާ 2019ޖުލައި  24
 ޔަޢުޤޫބު  މެންަބރު

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

 މާއްދާގެ ވަނަ 98 ގެ( 2010) ގަވާއިދު މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ  .14
 އޮޑިޓް  ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓ އަށް މާލިއްޔަތު ދަށުން ގެ( ޅ)

  އާ" C ކޮމިޓ -ސަްބ"  ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތު  ތެރެއިން ރިޕޯޓްތަކުގެ
 ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ރިޕޯޓްތައް އޮޑިޓް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ

 ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތު 2019ޖުލައި  03
 "C ކޮމިޓ -ސަްބ"

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

 މާއްދާގެ ވަނަ 98 ގެ( 2010) ގަވާއިދު މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ  .15
 އޮޑިޓް  ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓ އަށް މާލިއްޔަތު ދަށުން ގެ( ޅ)

  އާ" B ކޮމިޓ -ސަްބ"  ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތު  ތެރެއިން ރިޕޯޓްތަކުގެ
 ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ރިޕޯޓްތައް އޮޑިޓް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ރިޕޯޓް ގޮތުގެ

 ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތު 2019ޖޫން  24
 "B ކޮމިޓ -ސަްބ"

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

"މޯލްޑިވްސް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރެއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން   .16
މާކެޓިން އެންޑް ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

 SPE-2016-01(D) )އެމްއެމްޕ އާރސ ( ގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
މިލިއަްނ  77.1އާއި އެމް.އެމް.ޕ .އާރ.ސ  މެދުވެރިކޮށް އެމްޕ އެލް 

މިލިއަން ޑޮލަރު ޭބނުންކޮށްގެްނ  1ރުފިޔާ އާއި އެމް.ޓ .ޑ .ސ ގެ 
-SPEހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

2014-57(D) "ާކުރެއްވުންދިރާސ   

ފެްބރުވަރ   04
 29އަދި  2016

 2014އޮކްޓޯަބރ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   2019 އޮކްޓޫަބރު 21 • 
  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުެގ ޭބފުޅުންނާ

 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.
މޯލްޑިވްސް   2019އޮގަސްޓް  26 •

ގެ ޭބފުޅުންނާ އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  
 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.

މިނިސްޓްރ  ގައި  2019އޮގަސްޓް  21 •



Last Updated: 31.10.2019 

 ގެ ޭބފުޅުންާނ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.

ގައި   2019އޮގަސްޓް  20 •
 ގެ ޭބފުޅުންނާ  ސ  .އާރް.ޕ .އެމް.އެމް

 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.
ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު  2019 އޮގަސްޓް 07 •

ވަނަ  28މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 
ަބއްދަލުވުމުގައި އެފް.އައި.ޔޫ ކުރ ގެ ހެޑް  
ަބއްދަލުވުމަކަށް އެދިވަޑައިގެްނފައިވާތ ވެ، 

އާ ޝަކޫރު އާިތފް  އިްބރާހ މް އަލްފާޟިލް 
 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.

ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު  2019 އޮގަސްޓް 07 •
ވަނަ  27މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

ަބއްދަލުވުމުގައި އެމް.އެމް.އޭގެ ކުރ ގެ  
އެސިސްޓެންޓް ގަވަރނަރ ަބއްދަލުވުމަކަށް 

 ނ ޒާ  އެދިވަޑައިގެންފައިވާތ ވެ، އަލްާފޟިލާ 
 އާ ަބއްދަލުކުރައްވާފައި. އާދަމް

ވަނަ ދުަވހު ޭބއްވުނު  2019ޖުލައި  16 •
ވަނަ  16މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

ޑިވްސްގެ  ަބއްދަލުވުމުގައި ޭބންކް އޮފް ޯމލް
ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރައްވަިއ މަޢުލޫމާތު 

 އޮޅުންފިލުއްވާފައި.
ވަނަ ދުަވހު ޭބއްވުނު  2019ޖުލައި  09 •

ވަނަ  11މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 
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ަބއްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ ޭބފުޅުންާނ -އެންޓި

ަބއްދަލުކުރައްވާފައި މަޢުލޫމާތު 
 ލުއްވާފައި.އޮޅުންފި

ވަނަ ދުަވުހ ޭބއްވުނު  2019ޖޫން  27 •
ވަނަ  08މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

ަބއްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ޭބފުޅުންނާ 
ަބއްދަލުކުރައްވާފައި މަޢުލޫމާތު 

 އޮޅުންފިލުއްވާފައި.
ކައުންސިލުން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އާ މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ   .17

ަބއްދަލުކޮށްލައްވަން ޭބނުންފުުޅ ވާތ ، ވ ހާ ވެސް އަވަހަކަށް 
 މ ޓިންއެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ 

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް   2019ޖޫން  19
 ޔޫނިއަން

ގައި ޭބއްވުނު  2019އޮގަސްޓް  19 • 
ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  29މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމަވާފައިވަނ  
ސެޕްޓެމްަބރ މަހު މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް ފަހު 
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ޭބފުޅުންނާ 

 ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް.
ތު ގައި ތަްފޞ ލ  މަޢުލޫމާ 2019ޖުލައި  20 •

 MTU/PM-03/2019ފޮނުއްވާފައި. 
 މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން. 

ވަަނ ުދވަހު ޭބއްވުނު  2019ޖުލައި  15 •
  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  15މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނަންަބރު 
MTU/PM-02/2019 (19  ް2019ޖޫނ )

ސިޓ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތަކާ ގުޅޭ 
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ފްޞ ލ  މަޢުލޫާމުތ ލިބުމުން ތަ
 ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް.

ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު  2019ޖޫން  25 •
ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  06މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

ތެރެއިން  އިދާރ  ކަންކަމުގެ
ަބއްދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައި، 

ޭބނުންފުޅުވަނ  ކޮން ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުންތޯ 
ޑިވްސް ޓްރޭޑް  އޮޅުންފިލުއްވުމަށް މޯލް

 .ޔޫނިއަންއަށް ސިޓ އެއް ފޮނުވުމަށް 
 /F/ML/MIS/2019 -57 171:ނަންަބރު

ސިޓ  ޯމލްޑިވްސް ޓްރޭޑް   (2019ޖޫން  26)
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް   ) ޔޫނިއަންއަށް ފޮނުވިފައި. 
 MTU/PM-02/2019ޔޫނިއަންގެ ނަންބަރު 

 ސިޓ ގެ ޖަވުާބ ލިިބފައި(   2019ޖޫން    19) 
، މޯލްޑިވްސް  118-1-04އަޝްރަފް، ފްލެޓް ނަންަބރު: هللا ޢަްބދު  .18

މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރނަރ އާ ގުޅޭގޮތުން ސިޓ ގައި 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ަބއްލަވައި އެކަންކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާުތ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމަށް އެދި ހޯދައި ގަވަރނަރާއިމެދު އަޅަންޖެހޭ 
 ފޮނުއްވި ސިޓ 

އަޝްރަފް، هللا ޢަްބދު 2019ޖޫން  23
ފްލެޓް ނަްނަބރު: 

04-1-118 

ވަަނ ުދވަހު ޭބއްވުނު  2019ޖުލައި  22 • 
ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  20މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރނަރ އާ 
 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.

ވަަނ ުދވަހު ޭބއްވުނު  2019ޖުލައި  22 •
ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  19މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

 2019ޖުލައި  22އަޝްރަފް އާ هللا ޢަްބދު
ގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި. 
އަޝްރަފް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ ގައި  هللا ޢަްބދު •
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 ތެރެއިން ނުނިމިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ
 ސްޓޭޓަސް  ތާރ ޚް  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ތަފްޞ ލް  #

އަހަރުގެ އޮޑިޓް ވަނަ  2007އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .1
 ރިޕޯޓް.

AR-5-2008 06  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2008އޮކްޓޯަބރ 

 2007ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑްގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  .2
 ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. 

AR-4-2008 06  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2008އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2007ލިމިޓެޑްގެ ކޮންޕެނ   ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .3
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް.

AR-6-2008 22  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2008އޮކްޓޯަބރ 

އްތަާކ ގުޅޭގޮތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް  
މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ އަށް ސިޓ  ފޮނުއްވުމަށް 
މުޤައްރިރު ދެންނެވުމުން އެ އޮޯތރިޓ އަށް ސިޓ  

  F/ML/98/2019/14 (26 -57ފޮނުވާފައި. 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ    )  (2019ޖޫން 

 BGS/57/2019/10-98އޮތޯރިޓ ގެ ނަންބަރު 
( ސިޓ އިން ޖަވާބު  2019ޖުލައި  01) 

 ( ފޮނުއްވާފައި 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނާއި ރައްޔިތުންގެ  8އޮޑިޓް ޤާނޫނުގެ   .19

  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  100( ގެ 2010މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދު )
 ގެ ދަށުން  ހުށަހެޅިފައިވާ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓްތައް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  
 އޮފ ސް

ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އޮޑިޓް  • 
 ފައްޓަވާފައި.
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ވަނަ   2007އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .4
 އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. 

AR-8-2008 27  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2008އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2008އަދި  2007 ތ މުގޭގެ ރިޔާސ  ގަނޑުވަރު،  .5
 އަހަރ  އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. 

AR-13-2008 16  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009އޭޕްރ ލ 

އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނަރޖ  އެންޑް  ކުރ ގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .6
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. ވަނަ އަހަރުގެ 2007ވޯޓަރގެ 

AR-14-2008 26  ްވާ ނުފައްޓަ މަސައްކަތް 2009އޭޕްރ ލ 

އެންޑް ޕަްބލިކް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރ  އޮފް  .7
ޕަްބލިކް ވާރކްސް   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި، އެ މިނިސްޓްރ ގެ

 ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް.  2007ސަރވިސަސް ގެ 

AR-16-2008 04  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009 މެއ 

 2007ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ އެޓޯލްސް  ކުރ ގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .8
 ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. 

AR-17-2008 8  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009މެއ 

ވަނަ  2007ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން  .9
 އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. 

AR-18-2008 26  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009 މެއ 

ފިޝަރ ޒް ކޮންޕެނ  ލިމިޓެޑް ގެ  އިންޑަސްޓްރިއަލް މޯލްޑިވްސް  .10
 ރިޕޯޓް. ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް 2007

AR-19-2008 27  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009 މެއ 

ވަނަ  2007ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް ގެ  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  .11
 އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް. 

AR-23-2008 1  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009ޖޫނ 

ވަނަ  2007ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  .12
 އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

AR-25-2008 22  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009ޖޫނ 
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ވަނަ އަހަރުގެ  2007ހޮސްޕިޓަލްގެ  މެމޯރިއަލް އިންދިރާ ގާނދ   .13
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

AR-27-2008 25  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009ޖޫނ 

ވަނަ  2007ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .14
 އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

AR-26-2008 25  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް  2007 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  .15
 ރިޕޯޓް

AR-31-2008 12  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009ޖުލައ 

އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ ގެ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  .16
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް 2007

AR-32-2008 20  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009އޯގަސްޓ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ   އިންވެސްޓްމެންޓްސް އެއަރޕޯޓް  .17
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ  ވަނަ 2008އަދި  2007

AR-33-2008 24  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2009އޯގަސްޓ 

ތަރައްޤ  ުކރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޚާއްސަ   ހދ.ކުމުންދޫ ަބނދަރު  .18
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2011-1 28  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2011ނޮވެމްަބރ 

ދިނުމާއި ގުޅިގެން އުފެދުނު  ހެރެތެރެ ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް  .19
 މައްސަލަތަކުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2011-2 22  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2011ޑިސެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2010މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލ    .20
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

FIN-2012-4 31  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ޖެނުއަރ 
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 ކޮންސިއުމަަބލްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށްމެޑިކަލް އަދި ލެބޯޓްރ    .21

ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  2010
މުދާ ސަޕްލައިކޮށްނުދ  ފައިސާ ނަގާފައިވާ  ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ

 މައްސަލައިގެ ޚައްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2012-1 18  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2010 އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .22
 ރިޕޯޓް

FIN-2012-5 2   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ފެްބރުއަރ 

ވަނަ  2010އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑ ޝަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .23
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2012-8 2  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2010އެފެއަރޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .24
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2012-16 12  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ޖުލައ 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012އޮގަސްޓް  SPE-2012-2 2 ފިހާރައިގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ފ.މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ  .25
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2010 ހޯމްއެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .26

 ރިޕޯޓް
FIN-2012-23 13  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2009ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަްނޓް ސެންޓަރުގެ   .27
 24ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ހިންގާފައިވާ  2010 އަހަރާއި

 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ

SPE-2012-3 11  ފައްޓަވާފައި. މަސައްކަތް 2012އޮކްޓޯަބރ 

ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ހިއުމަން  .28
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2011ސްޕޯރޓްސްގެ 

FIN-2012-28 5  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2010އިދާރާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  .29
 ރިޕޯޓް

FIN-2012-29 14  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ނޮވެމްަބރ 
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ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑުން ނ.ހުއިވަނި   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  .30
ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާއި ތަރައްޤ ކޮށް ގޮތުގައިޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ 

 ހިންގި މުޢާމަލާތްތަކާިއެބހޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2012-4 26  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ނޮވެމްަބރ 

  2011އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ  ޓޫރިޒަމް، މިނިސްޓްރ  އޮފް  .31
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2012-32 27  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2012ނޮވެމްަބރ 

ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ހިއުމަން  .32
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2010ސްޕޯރޓްސްގެ 

FIN-2013-01 03  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖެނުއަރ 

 2010އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .33
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 

FIN-2013-03 15  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖެނުއަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2010އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .34
 ރިޕޯޓް

FIN-2013-04 17  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖެނުއަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2011އިދާރާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  .35
 ރިޕޯޓް

FIN-2013-05 21   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖެނުއަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2011 ހޯމްއެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .36
 ރިޕޯޓް

FIN-2013-07 25   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ފެްބރުއަރ 

އެއަރޕޯޓްގެ ކޮންސެޝަން  އިންޓަނޭޝަަނލް އިްބރާހިމް ނާސިރު  .37
 އެއްަބސްވުމާގުޅޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2013-6 11  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013އޭޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2011 އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .38
 ރިޕޯޓް

FIN-2013-15 03  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖޫނ 

ވަނަ   2010އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .39
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2013-16 06  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖޫނ 
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ވަނަ އަހަރުގެ  2011ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް  .40
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 
 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖުލައި  7

ވަނަ އަހަރު  2011އައްޑޫ ސިޓ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި    .41
ވަނަ ސާރކް ސަމިޓަށް ލިުބނު  17މަހުގައި ޭބއްވުނު  ނޮވެމްަބރު

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެހ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ

SPE-2013-7 21  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2012ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް  .42
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2013-27 4  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013އޯގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2011ލިމިޓެޑްގެ  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  .43
 ރިޕޯޓް

FIN-2013-28 5  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013އޯގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2012ލިމިޓެޑްގެ  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  .44
 ރިޕޯޓް

FIN-2013-29 5  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013އޯގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2012ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ފެލިވަރު ފިޝަރ ޒް  .45
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2013-29 18  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 013  2އޯގަސްޓ 

މޯލްޑިވްސް " އެހ ގެ ދަށުްނ ހިންގަމުންދާ ވޯލްޑް ޭބންކް ލޯނު  .46
ވަނަ އަހަރުގެ   2012ގެ " ފަްނޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2013-34 27  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013އޯގަސްޓ 

ވަނަ   2011އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .47
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2013-20 3  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ސެޕްޓެމްަބރ 

 2012ލިމިޓެޑްގެ ކޮމްޕެނ   ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .48
 ވަނައަހަރުގެއޮޑިޓްރިޕޯޓް

FIN-2013-29 07  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ނޮވެމްަބރ 
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ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ   އިންޑަސްޓްރިއަލް މޯލްޑިވްސް  .49
 ވަނައަހަރުގެއޮޑިޓްރިޕޯޓް 2012

FIN-2013-41 18  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2011އެންޑް ެފމިލ ގެ  ހެލްތްމިނިސްޓްރ  އޮފް   .50
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2013-42 25  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ  2012އެްނޑް ޓްރެޜަރ ން  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .51
 300މޯލްޑިވްސް އިން ނަންގަވާފައިވާ  ޭބންކް އޮފް  އަހަރު

 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ލޯނާއިގުޅޭ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ

SPE-2013-08 8  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޑިސެމްަބރ 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޑިސެމްަބރ  SPE-2013-09 11 ޤައުމ  އިދާރާގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަތި ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ  .52

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2011ކޯޕަރޭޝަްނގެ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  .53
 ރިޕޯޓް

SPE-2013-10 12  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޑިސެމްަބރ 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޑިސެމްަބރ  FIN-2013-43 18 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2011 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  .54

ވަނަ  2012ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .55
 އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2013-44 23  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޑިސެމްަބރ 

ވަނަ  2011ދައުލަތުގެ ގެރެންޓ ތަކުގެ  ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި  .56
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2013-14 30  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2013ޑިސެމްަބރ 

  2012ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  ނިލަންދެ އަތޮޅު  .57
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް

SPE-2014-01 27   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014ޖެނުއަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ   2012ކައުންސިލްގެ   ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  .58
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2014-03 20   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014ފެްބރުވަރ 
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ކުޑަުހވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ދެކުނުުބރ  ނިލަންދެ އަތޮޅު  .59
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް 2012

SPE-2014-05 2  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މާރިޗ 

 2011ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .60
 ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2014-07 9  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް  2011ލިމިޓެޑްގެ   ވާރކްސް ކޯޕަރޭޝަން  .61
 ރިޕޯޓް

SPE-2014-06 9  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މާރިޗ 

ވަނަ   2012އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .62
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2014-02 16  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މާރިޗ 

މާއެނޫބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  ނިލަންދެ އަތޮޅު  .63
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް 2012

SPE-2014-10 18  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މާރިޗ 

ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .64
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ 2012

SPE-2014-11 10  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014އެޕްރ ލ 

ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ   މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  .65
 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2014-15 13  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް  2011އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .66
 ރިޕޯޓް.

FIN-2014-05 20  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2012އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މުލަކަތޮޅު މުލަކު  .67
 ޚާއްސަ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2014-23 12  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2011އެފެއަރޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .68
 ރިޕޯޓްއޮޑިޓް 

FIN-2014-06 18  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މެއ 
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  2012އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .69
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް

SPE-2014-28 18  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014މެއ 

 ( 2014މެއި  28ވަނަ މަޖިލިސް )  18
ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .70

 އޯޑިޓް ރިޕޯޓް
FIN-2014-08(E) 29 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫނ 

ފިޝަރ ޒް ކޮންޕެނ  ލިމިޓެޑް ގެ  އިންޑަސްޓްރިއަލް މޯލްޑިވްސް  .71
 ރިޕޯޓް. ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް 2013

FIN-2014-14(E) 30 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް  .72
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2014-13(E) 30 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ފެލިވަރު ފިޝަރ ޒް  .73
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2014-15(E) 30 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް  .74
 ރިޕޯޓް

FIN-2014-12(E) 29 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫނ 

ވަނަ  2013ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  .75
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫން 30

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013ލިމިޓެޑްގެ  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  .76
 ރިޕޯޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014 ޖޫން 30

ިބލެއްޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   އުތުރުުބރ  ނިލަންދެ އަތޮޅު  .77
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް 2012

SPE-2014-34(D) 14 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014 ޖުލައ 

  2012އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  ނިލަންދެ އަތޮޅު  .78
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް

SPE-2014-33(D) 14 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014 ޖުލައ 
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 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮގަސްޓް  SPE-2014-42(D) 11 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްޚަރަދުތަކުގެ ޚާއްސަ  ކުރެވުނު ރިޔާސ  ކޮމިޝަނަށް  .79

  2012ފ އަލ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  ނިލަންދެ އަތޮޅު  .80
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް

SPE-2014-39(D) 11  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014އޮގަސްޓ 

ވަނަ   2012ކައުންސިލްެގ އިދާރާގެ  ހައްދުންމަތ  ފޮނަދޫ  .81
 އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2014-40(D) 11  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮގަސްޓ 

ވަނަ   2012ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހައްދުންމަތ  އިސްދޫ  .82
 އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2014-47(D) 14  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2014އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް  .83
 މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮގަސްޓް  19

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮގަސްޓް  SPE-2014-50(D) 26 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަދަނަ ޕްރޮގްރާމްގެ  .84
ވަނަ  2012މާމިގިލ  ކައުންސިލްގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .85

 އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
SPE-2014-52(D) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2012ހޯނޑެއްޫދ ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .86
 އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2014-53(D) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮގަސްޓ 

އަދި  2011،2012ލިމިޓެްޑގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް ގުޅިފަޅު  .87
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2013

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014އޮކްޓޯަބރ  26

މިލިއަން  77.1މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޕ .އެލްގެ  އެމް.އެމް.ޕ .އާރ.ސ   .88
ޑޮލަރު ޭބނުންކޮށްގެން  މިލިއަން 1އެމް.ޓ .ޑ .ސ ގެ  ރުފިޔާއާއި

 ރިޕޯޓް  ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2014-57(D) 29  ފައްޓަވާފައިމަސައްކަތް  2014އޮކްޓޯަބރ 
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ވަނަ  2013ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .89
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2014ޑިސެމްަބރ  16

 2010ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .90
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2011އަދި 

FIN-2015-02(E) 14   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޖަނަވަރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޖަނަވަރ   SPE-2015-1(D) 28 ރިޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯޔާޑުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް  .91
ދެ ކުންުފނި އުފެއްދުމާގުޅޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް   މިފްކޯ ަބއިކޮށް އިތުރު  .92

 ރިޕޯޓް
SPE-2015-2(D) 3   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ފެްބރުވަރ 

ޭބރުން ަދއުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން  ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާޫނނުގެ  .93
ޚާއްސަ އޮޑިޓް   ޚަރަދުތަކުގެ ުކރެވޭ ޕެންޝަން ސްކ މްތަކަށްހިންގާ 
 ރިޕޯޓް

SPE-2015-5(D) 4   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ފެްބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2009އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .94
 ކޮމްޕްލަޔަމްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2015-01(D) 8   ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2015ފެްބރުވަރ 

 2012ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .95
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ފެްބރުވަރ   15

ހޮޓަލެއް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް  ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓ   .96
  އޮޑިޓް މަޝްރޫޢުގެ ޚާއްސަ އެމް.ޓ .ޑ .ސ  ޕލކ އިން ހިންގި

 ރިޕޯޓް

SPE-2015-6(D) 24   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ފެްބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2011ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   .97
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-06 03 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗ 

  2012ވެލިދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .98
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-08(D) 02 ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015  މާރޗ 
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 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗް SPE-2015-09(D) 08 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ލިމިޓެޑްގެ ސަދަން ޔުޓިލިޓ ސް  .99
އަހަރުގެ  ވަނަ  2012އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މުލަކަތޮޅު މުލ   .100

 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
SPE-2015-11(D) 09 ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015  މާރޗ 

 2012މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .101
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-10(D) 09 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗ 

ދޫކުރުމާއި ބިންތައް  ކުއްޔަށްތިލަފުށިން ިބން   .102
 ބަލަހައްޓަމުްނދާގޮތުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-12(D) 16 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗ 

  2012އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .103
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-14(D) 19 ްކޮމިޓ  -ވަނަ މަޖިލ ހުގެ ސަްބ 18 2015  މާރޗ
ކޮމިޓ  -ސަްބ -ލިޔެފައި ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ   2012އަދި  2011ލިމިޓެޑްގެ  އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓ ސް  .104
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

2011- FIN-2015-11€ 

2012- FIN-2015-12€ 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗް 22

އަދި  2011، 2010ލިމިޓެޑްގެ  ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓ ސް  .105
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2012

2010 - FIN-2015-

18€ 

2011- FIN-2015-14€ 
2012- FIN-2015-
15(E) 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗް 22

  2012މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .106
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓްވަނަ 

SPE-2015-15(D) 29 ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015  މާރޗ 
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 2011އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .107
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-16(E) 30 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015  މާރޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ  .108
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-02(D) 31 ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015  މާރޗ 

  2012އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .109
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-13(D) 31 ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015  މާރޗ 

، 2010، 2009ލިމިޓެޑްގެ  ޔުޓިލިޓ ސް ސައުތު ސެންޓްރަލް  .110
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2012އަދި  2011

2009 
2010 
2011- FIN-2015-19 

€ 
2012- FIN-2015-

20(E)- FIN-2015-
18(E)- FIN-2015-

17(E) 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އެޕްރ ލް  02

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން  .111
އޮތް ސަރުކާރުގެ   ލިމިޓެޑްގައި ޕްރައިވެޓް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނ 

 ރިޕޯޓް ހިއްސާ ވިއްކާލެވިފައިވާގޮތުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

SPE-2015-16(D) 02  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2012އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .112
 ރިޕޯޓް

FIN-2015-26 (D) 02  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އެޕްރ ލ 

ވަނަ  2012އަދި  2011ލިމިޓެޑްގެ  އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓ ސް  .113
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

2011 
2012- FIN-2015-

23(E)- FIN-2015-
22(E) 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އެޕްރ ލް  02
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އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  .114
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2012

FIN-2015-21(D) 05  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އެޕްރ ލ 

ވަނަ  2012ކޯޕަރޭޝަންގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .115
 މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރއަހަރުގެ 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޭޕްރ ލް  07

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ  .116
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-03(D) 08  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015އެޕްރ ލ 

އަހަރުގެ އޮޑިޓް ވަނަ  2013އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .117
 ރިޕޯޓް

FIN-2015-26(D) 19  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އެޕްރ ލ 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .118
 ރިޕޯޓް  ގެންދެވުނު ޚާއްސަ ރިވިއު

SPE-2015-17(D) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޭޕްރ ލ 

ގެ ޚާއްޞަ   2012ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ  އުތުުރުބރ ތިލަދުންމަތ    .119
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-18(D) 10 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015 މެއ 

ގެ ޕަރފޯމަންސް  "އެކްސްޕެޓްރިއެޓް ވަރކަރސް ކޮންޓްރޯލް އޮފް"  .120
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

PER-2015-01 11 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 މެއ 

ވަނަ  2012ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .121
 އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-19(D) 12 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015 މެއ 

ވަނަ  2012އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .122
 އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-20(D) 13 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015 މެއ 
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ވަނަ  2013ފައިނު ކައުންސިލްގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .123
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-04(D) 17 ިކޮމިޓ  -ވަނަ މަޖިލ ހުގެ ސަްބ 18 2015 މެއ
ކޮމިޓ  -ސަްބ -ލިޔެފައި ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ   2012ސަރވިސްގެ   ކަސްޓަމްސްމޯލްޑިވްސް   .124
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-27(D) 21 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 މެއ 

ވަނަ  2013އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .125
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-05(D) 27 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015 މެއ 

ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށްޓަކައި  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް  .126
  ޚަލާސްކުރުމުގައި ދަރަނި ކުންފުނ ގެ ހަރުމުދާ ވިއްކައި

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް

SPE-2015-21(D) 26 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 މެއ 

ވަނަ  2012ކައުންސިލްގެ މިލަންޫދ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .127
 އަހަރުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-23(D) 28 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015 މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2014އޮތޯރިޓ ގެ  އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  .128
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް.

FIN-2015-28(D) 01 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013އޮތޯރިޓ ގެ  ގަވަރމަންޓްލޯކަލް   .129
 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-29(D) 01 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2014ޓްރައިިބއުނަލްގެ  އެޕ ލް ޓެކްސް  .130
 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-30(D) 08  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2015ޖޫނ
 ނިންމަވާފައި 
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  2013ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .131
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2015-06(D) 09 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

ހިންގުމަށް ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ  ތަރައްޤ ކޮށް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް  .132
 ޫދކުރި ކ.ތަނުބރުދޫގެ ހެޑް ލ ސް ކުންފުނި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

 ވިއްކާލުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-24(D) 11 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

  2013އިދާރާގެ ވިލިނގިިލ ކައުންސިލްގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .133
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2015-07(D) 17 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .134
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2015-08(D) 25 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

 2011ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް  .135
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-34(D) 28 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .136
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-09(D) 28 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

ވަނަ  2012އަދި  2011، 2010 ލިމިޓެޑްގެ ނަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް  .137
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

2010- FIN-2015-35€ 
2011 
2012- FIN-2015-

37(E)- FIN-2015-
36€ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫން 28
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ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް  2014 ޓްރައިިބއުަނލް ވަޒ ފާއާެބހޭ  .138
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-43(D) 29  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2015ޖޫނ
 ނިންމަވާފައި 
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ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް  މާކެޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .139
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013 އަދި 2012، 2011ލިމިޓެޑްގެ 
 ރިޕޯޓްތައް

FIN-2015-39(E), 
FIN-2015-40(E), 
FIN-2015-41(E) 

ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2015ޖޫން  29
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކޮމިޝަން  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .140
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްމާލ  

FIN-2015-38(E) 29 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

 2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .141
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-10(D) 30 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސިވެކް( ކުންފުނި  ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ  .142
 ގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-25CD 30 ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖޫނ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައި SPE-2015-26(D) 01 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އާސަންދަ ހެލްތް ސްކ މްގެ  .143
ވަނަ  2014ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  .144

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
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ވަނަ  2013ދަނގެތި ަކއުންސިލްގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .145
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-11(D) 13 ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015 ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2014 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  .146
 ރިޕޯޓް
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2014ލިމިޓެޑްގެ  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  .147
 ރިޕޯޓް
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ވަނަ އަހަރުގެ  2014ކޮމިޝަންގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .148
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-55(D) 20 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013އޮފ ހުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  .149
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-51(D) 20 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  .150
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓްވަނަ  2013

FIN-2015-52(D) 23 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ކައުންސިލްގެ  ފެލިދެއަތޮޅު ރަކ ދޫ  .151
 ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2015-12(D) 23 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ވަނަ  2013 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  .152
 ރިޕޯޓް

FIN-2015-56(D) 23 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013  ކޮމިޝަންގެ ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް  .153
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-57(D) 23 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

އަހަރުގެ ވަނަ  2013ކައުންސިލްގެ  ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ  .154
 ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2015-13(D) 29 ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015 ޖުލައ 

  2013ދާންދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .155
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-14(D) 02  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ    2012އެފެއަރޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .156
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-59(D) 03  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2012ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   .157
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-58(D) 03  ްނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2013އޮފ ހުގެ  އެޓާރނ  ޖެނެރަލްގެ  .158
 ރިޕޯޓް

FIN-2015-60(D) 03  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުއްމަޑުލު  .159
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-15(D) 03  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ސަރވިސްގެ   މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  .160
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-62(D) 03  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2014ސަރވިސްގެ   މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  .161
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-63(D) 09  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް   މިނިސްޓްރ  އޮފް ހިއުމަން  .162
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2012ސްޕޯޓްސްގެ 

FIN-2015-64(D) 09  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ   ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  .163
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-16(D) 10  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2013ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .164
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-17(D) 12  ްފައްޓަވާމަސައްކަތް ނު 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2014  ކޮމިޝަންގެ ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް  .165
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-65(D) 12  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ   ސްވަރޭޖް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް  .166
 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

PER-2015-02(D) 11  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 
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ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ ޚާއްސަ   ސްރ ލަންކާގައި ހުންނަ  .167
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-27(D) 13  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

އެއާރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް  .168
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2014

FIN-2015-66(E) 13  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2012އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .169
 ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-29(D) 16  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

  2012ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިލިނގިިލ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .170
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-28(D) 16  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

  2011އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  .171
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-61(E) 18  ްނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2015އޮގަސްޓ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓް  FIN-2015-68(E) 19 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2013 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  .172
  2013ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .173

 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ
COM-2015-18(D) 23  ްކޮމިޓ  -ވަނަ މަޖިލ ހުގެ ސަްބ 18 2015އޮގަސްޓ

ކޮމިޓ  -ސަްބ -ލިޔެފައި ރިޕޯޓް
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ  .174
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-20(D) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮގަސްޓ 

  2012މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .175
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް

SPE-2015-30(D) 30  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015އޮގަސްޓ 

މާއުނޫގދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   އުތުރުުބރ  މިލަދުއްމަޑުލު  .176
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް 2013

COM-2015-21(D) 02  ުސެޕްޓެންަބރ
2015 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ
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ވަނަ  2013އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .177
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-22(D) 10  ުސެޕްޓެންަބރ
2015 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2014އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .178
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-69(D) 14  ުސެޕްޓެންަބރ
2015 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ  2014ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން  .179
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-70(E) 16  ުސެޕްޓެންަބރ
2015 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .180
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-23(D) 01  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2012އަދި  2011 ލިމިޓެޑްގެ ސަދަން ޔޫޓިލިޓ ސް  .181
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް

2011- FIN-2015-72€ 
2012- FIN-2015-73€ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ   2012އިދާރާގެ   މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލް  .182
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-31(D) 06  ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2015އޮކްޓޯަބރ 

  2013ގެމަނަފުިށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .183
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2015-24(D) 06  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ   2012އިދާރާގެ  އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލް  .184
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2015-32(D) 08  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .185
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-19(D) 11  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށ   .186
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-25(D) 12  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ  2014ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .187
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2015-74(E) 15  ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު  .188
 ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ  25

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށ   .189
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-26(D) 25  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2013ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .190
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް

COM-2015-28(D) 25  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

  2012ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވާފަރު   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .191

 ވަނައަހަރުގެޚާއްސައޮޑިޓްރިޕޯޓް 
SPE-2015-33(D) 25  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2012ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .192
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-75(D) 26  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .193
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2013

COM-2015-29(D) 28  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ   2012އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް   .194
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް. 

FIN-2015-71(D) 01  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު  .195
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-30(D) 08  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2014ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .196
 މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ
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ވަނަ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ   .197
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-31(D) 09  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު  .198
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-33(D) 10  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ  2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ވާދޫ ދެކުނުބުރ  ހުވަދުއަތޮޅު  .199
 ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2015-32(D) 10  ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2014މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ   ފެލިވަރު ފިޝަރ ޒް  .200
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-78(E) 10  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2014ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް  ކޫއްޑޫ ފިޝަރ ޒް  .201
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-76(E) 10  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

  2014ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  އިންޑަސްޓްރިއަލް މޯލްޑިވްސް  .202
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް

FIN-2015-77(E) 10  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ   2012އެނަރޖ ގެ އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރ  އޮފް  .203
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-80(D) 18  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013އެންޑް ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތު  .204
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-81(D) 19  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2014ލިމިޓެޑްގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް ގުޅ ފަޅު  .205
 ރިޕޯޓް

FIN-2015-79(E) 23  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2015ނޮވެމްަބރ  FIN-2015-83(D) 23 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2014އޮތޯރިޓ ގެ  ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް  .206
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ވަނަ އަހަރުގެ    2012އެފެއަރޒްގެ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .207
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-82(D) 25  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ    2014އޮފ ހުގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  .208
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-84(D) 26  ުނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2015ނޮވެންަބރ 

  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .209
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2015-36 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެމްަބރ 

  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ނިލަންދެއަތޮޅު  .210
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2015-35 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު  .211
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-38(D) 14  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  .212
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2015-37(D) 14  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

ފެމިލ  އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ   މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ،  .213
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  2013

FIN-2015-85(D) 15  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ   އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .214
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-86(D) 20  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

ވަނަ   2012އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ  ޓޫރިޒަމް،  މިނިސްޓްރ  އޮފް  .215
 ރިޕޯޓް ފައިނެންޝަލް އޮޑިޓްއަހަރުގެ 

FIN-2015-87(D) 24  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

ވަނަ    2013ހިތާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ   .216
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް

COM-2015-39(D) 24  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް   2012 އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .217
 ރިޕޯޓް

FIN-2015-89(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

އެފެއާޒްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުގެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .218
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2015-34 31  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2015ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ    2013އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ   އޮފް މިނިސްޓްރ   .219
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2015-92(D) 03   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2016ޖެނުއަރ 

ވަނަ   2013ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .220
 ރިޕޯޓް ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް އަހަރުގެ

COM-2015-40(D) 03   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ   FIN-2015-93 (D) 03 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2014 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  .221
ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށ   .222

 ރިޕޯޓް  ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް
COM-2015-41 (D) 03   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ   FIN-2016-1(D) 07 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2012 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު  .223
ވަނަ    2013އެގްރިކަލަޗަރ އެންޑް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް   .224

 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
FIN-2016-02(D) 11   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 

  2013ބިލެތްފަހ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އުތުރުބުރ  މިލަދުއްމަޑުލު  .225
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2016-01(D) 11   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 

ވަނަ   2013ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ   .226
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-02(D) 17   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 

ވަނަ   2013ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .227
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްއަހަރުގެ 

COM-2016-03(D) 19   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ    2013ފިނޭ ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ   .228
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-04(D) 20   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖެނުއަރ 

  2013މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .229
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2016-16(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖަނަވަރ 

  2013ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .230
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2016-06(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖަނަވަރ 

  2013މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .231
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2016-07(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖަނަވަރ 

  2013މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .232
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2016-05(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖަނަވަރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖަނަވަރ   FIN-2016-5(E) 28 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2012ލިމިޓެޑްގެ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން   .233
ވަނަ އަހަރުގެ   2014ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ހައްޖު މޯލްޑިވްސް  .234

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
FIN-2016-6- 28   ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016ޖަނަވަރ

 ނިންމަވާފައި 
 2019ޖުލައި  23

ވަނަ   2013އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .235
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ 

FIN-2016-04(D) 31   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖަނަވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2012އިދާރާގެ   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  .236
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-07(D) 03   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެުބރުއަރ 

ކޯޕަރޭޝަން  އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ  .237
 ސިއްރު( ) ގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓާ )އެމްއެމްޕ އާރްސ ( ގެ

SPE-2016-01(D) 04   މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައި 2016ފެްބރުވަރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ މާލ    2013 ފޮރިން އެފެއާރޒް  މިނިސްޓްރ  އޮފް  .238
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-8(D) 08   ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2016ފެުބރުއަރ 

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .239
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ 2013

COM-2016-09(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2016ފެްބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ  .240
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-10(D) 11   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

ވަނަ    2013ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .241
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-11(D) 15   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

ދަރަނޫބދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   އުތުރުުބރ  ނިލަންދެއަތޮޅު  .242
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 2013

COM-2016-12(D) 17   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

  2012ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .243
 ޕޯޓްއޮޑިޓް ރި ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަ

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ   14

ވަނަ   2014އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .244
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-09(D) 16   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2014އޮތޯރިޓ   ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން  .245
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-10(D) 17   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށި  .246
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-13(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

 2012ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .247
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-11(D) 23   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 
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ނެއްލައިޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .248
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2013

COM-2016-14(D) 25   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

  2013މިލަދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .249
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-15(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

  2013މަގޫދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  ނިލަންދެއަތޮޅު  .250
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ 

COM-2016-08(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ފެްބރުވަރ 

ކަނޑިތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   އުތުރުުބރ  މިލަދުއްމަޑުލު  .251
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 2013

COM-2016-17(D) 29   ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2016ފެްބރުވަރ 

  2013ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  ހުވަދު އަތޮޅު  .252
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-19(D) 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ދެކުނުުބރ  ހުވަދު އަތޮޅު  .253
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ 2013

COM-2016-18(D) 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

ގެ ޕަރފޯމަންސް  " ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް"  .254
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

PER-2016-01 02  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

އަހަރުގެ ވަނަ  2014ކޮމިޝަންގެ  އިންޓެގްރިޓ  ކަސްޓަމްސް  .255
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-13(D) 13  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2016މާރިޗ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .256
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2012

COM-2016-20(D) 17  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2013 ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .257
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-14(D) 20  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 
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  2013އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .258
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-21(D) 20  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

  2013ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .259
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-23(D) 29  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2016މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2012 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް  .260
 ރިޕޯޓް.

FIN-2016-15(E) 29  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

ވަނަ  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ  .261
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-22(D) 29  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މާރިޗ 

ނޮޅިވަރަްނފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .262
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް އަހަރުގެވަނަ  2013

COM-2016-24(D) 04  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 

ވަނަ   2013ކައުންސިލްެގ އިދާރާގެ  މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށ   .263
 ރިޕޯޓ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-25(D) 11  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 

 2013ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .264
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-26(D) 13  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 

ވަނަ  2013މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .265
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-28(D) 18  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 

ވަނަ  2013ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .266
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-27(D) 18  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2016އޭޕްރ ލ 

ވަނަ  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށ   .267
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-30(D) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 
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ވަނަ  2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު  .268
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-29(D) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 

ވަނަ  2013އެންޑް އެނަރޖ   އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .269
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-17(D) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޭޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013 ލިމިޓެޑްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  .270
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-18(E) 04  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015ޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިިބއުނަލް   .271
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-19(D) 05  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016މެއ
 ނިންމަވާފައި 
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ކޮމްޕްލަޔަންސް  ވަނަ އަހަރުގެ  2013 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ  .272
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2016-31(D) 05  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  .273
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2014

FIN-2016-21(D) 12  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ގެ  " އެސް.އޭ.ޕ " ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގްޕަްބލިކް   .274
 ރިޕޯޓް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް އޮޑިޓް

AGO-IS-16-01(E) 12  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ވަނަ   2013ކައުންސިލްެގ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު މާލެގަން  .275
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-32(D) 24  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

 2013އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .276
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-23(D) 24  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއި  SPE-2016-03-(D) 25 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އިންވެސްޓްމަންޓްަތކާގުޅޭ އެސް.ޓ .އޯ ގެ  .277
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  2013ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .278
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރު ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-33(D) 25  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މާލެއަތޮޅު މާފުށ   .279
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2016-34(D) 25  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2012އެފެއާޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް  .280
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-24(D) 26  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ޚާއްޞަ އޮޑިޓް  ސޮސައިޓ  )ސިފްކޯ( ގެ  ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް  .281
 ރިޕޯޓް
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ވަނަ އަހަރުގެ  2015ކޮމިޝަންގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .282
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-26(D) 31  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016މެއ 

ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016މެއި  FIN-2016-27(D) 31 ވަނައަހަރުގެއޮޑިޓްރިޕޯޓް 2015 ވަޒ ފާއާެބހޭޓްރައިިބއުަނލްގެ  .283
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
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ވަނަ އަހަރުގެ   2014އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .284
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-29(D) 02  ްނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2016ޖޫނ 

ވަނަ   2014އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް  .285
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-31(D) 07  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

 2014އެންޑް އެނަރޖ ގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .286
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-31(D) 12  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 
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 2013ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .287
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2014އަދި 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫން  12

ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕަރފޯމަންސް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .288
 ރިޕޯޓްއޮޑިޓް 

PER-2016-02 14  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު  .289
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2016-35(D) 16  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށ   .290
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-36(D) 19  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

އެއާރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް  .291
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2015

FIN-2016-35(E) 21  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .292
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 2013

COM-2016-37 (D) 23  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ   2013ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު  .293
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-38(D) 23  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން ތިލަފުށި  .294
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-36(E) 26  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016ޖޫނ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

  2013އިދާރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .295
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-39(D) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

 ގެ" ހޮސްޕިޓަލް އިންދިރާ ގާންދ  މެމޯރިއަލް އޮޑިޓް ރިވިއު އޮފް"  .296
 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

PER-2016-03(E) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 
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ވަނަ އަހަރުގެ  2015ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .297
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-38(E) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ  2015ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް އެއަޕޯޓްސް  .298
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫން  29

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ލިމިޓެޑްގެ  އިންވެސްޓްމެންޓްސް ގުޅ ފަޅު  .299
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-43(E) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015 ލިމިޓެޑްގެ އާސަންދަ ކޮމްޕެނ   .300
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-44(E) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

 2015ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .301
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-47(E) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013 ހޯމްއެފެއާޒްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .302
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-46 (D) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

  2013މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .303
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2016-40(D) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2014އެންޑް ޖެންޑަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ލޯ  .304
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-49(D) 4  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖުލައ 

ވަނަ  2015މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ   .305
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ

FIN-2016-51(D) 11  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .306
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-52(D) 11  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  .307
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-56(E) 20  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖުލައ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖުލައި  SPE-2016/05 (D) 24 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކައުންސިލްގެމާލޭ ސިޓ    .308
  2014ޖެނުއަރ   1ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ފެލިވަރު ފިޝަރ ޒް  .309

މާލ  މުއްދަތުގެ  އަށް ނިމުނު 2014ނޮވެންަބރު  30އިން 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 
 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2016ޖުލައި  24

  1ވަނަ އަހަރުގެ  2014ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ކުއްޑޫ ފިޝަރ ޒް  .310
މާލ  މުއްދަތުގެ އޮޑިޓް  ނޮވެންަބރަށް ިނމުނު 30ޖެނުއަރ ން 

 ރިޕޯޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޖުލައި  24

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2014 ލިމިޓެޑްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  .311
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-60(E) 09  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   .312
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-59(D) 09  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މާލެއަތޮޅު ގުޅ   .313
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2016-41(D) 16  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

  2014އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  .314
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-61 (D) 17  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013 އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .315
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-62(D) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 
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ވަނަ އަހަރުގެ   2015އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .316
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-63(D) 24  ްނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2016އޮގަސްޓ 

ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް )ޓާޓާ  ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ މާލޭގައި  .317
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް( ގެ ޚާއްޞަ

SPE-2016/06 (D) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2015އޮފ ހުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  .318
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-65 (D) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015އޮފ ހުގެ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ  .319
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-66 (D) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013އިދާރަގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  .320
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-67 (D) 31  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

  2013ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .321
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2016-42(D) 31  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2014 އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .322
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-69(D) 07  ސެޕްޓެމްަބރ
2016 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2012ޑެޓްެގ  ޕަްބލިކް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  .323
 ރިޕޯޓް

 
ސެޕްޓެމްަބރ  20

2016 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2014އިދާރާގެ  މަޖިލ ހުގެރައްޔިތުންގެ   .324
 ރިޕޯޓް

 
ސެޕްޓެމްަބރ  20

2016 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ  2013އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑ ޝަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .325
 އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2016-44(D) 22  ސެޕްޓެމްަބރ
2016 

 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް 
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ވަނަ  2015ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ  އޭވިއޭޝަން އައިލެންޑް  .326
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-73(E) 27  ސެޕްޓެމްނަރ
2016 

ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު  .327
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-49(D) 03  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2015އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .328
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-47(D) 03  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2015ތިނަދޫ ަކއުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .329
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-46 (D) 03  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

  2015މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .330
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2016-50(D) 03  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

  2015ވިލިނގިިލ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .331
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-45(D) 03  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

 2015އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .332
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-47(D) 03  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015 ކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  .333
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-74(D) 16  ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016އޮކްޓޯަބރ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

ވަނަ އަހަރުގެ   2015އެންޑް ޖެންޑަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ލޯ  .334
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-51(D) 17  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ  2013ަކއުންސިލް އިދާރާގެ ާބރަށު  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .335
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-43(D) 17  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013އިދާރާގެ  ކައުންސިލް މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ  .336
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2016-52(D) 26  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2014ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .337
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2016-77 (E) 26  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

  2013ކެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .338
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2016-53(D) 31  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް  .339
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-80(E) 02  ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2016ނޮވެމްަބރ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ   2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު  .340
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-60(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ  2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން  .341
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-58(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު  .342
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-63(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު  .343
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-62(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު މާދަޑު  .344
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-64(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ   2015ކައުންސިލްެގ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު މާލެގަން  .345
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-65(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ  2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު  .346
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-61(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ  2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މިސްކިތްމަގު ފުވައްމުލަކު  .347
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2016-59(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

  2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަޑަވެލި  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .348
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2016-56(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

  2015ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .349
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2016-55(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

  2015ރަތަފަންޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .350
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2016-57(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

  2015ހޯނޑެއްޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .351
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2016-54(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ފަރެސްމާޮތޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .352
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2015

COM-2016-66(D) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ހައްޖު  .353
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-84 (E) 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ  FIN-2016-83(E) 02 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2014 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  .354
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ވަނަ އަހަރުގެ   2012ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް  .355
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-82€ 02  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ   2015އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .356
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ 

FIN-2016-81(D) 13  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2015އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް  .357
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-86(D) 22  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ފިޝަރ ޒް  އިންޑަސްޓްރިއަލް މޯލްޑިވްސް  .358
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2015

FIN-2016-87(E) 22  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2014 ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .359
 ރިޕޯޓް

FIN-2016-91 (D) 25  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޑިސެންަބރ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .360
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 2014

COM-2016-70(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2016ޑިސެންަބރ 

 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2016ޑިސެންަބރު  FIN-2016-92(D) 28 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2015 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  .361

ވަނަ އަހަރުގެ  2013ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   .362
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-01(D) 9   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 

ވަނަ  2015ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .363
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-69 (D) : 15   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 

  2015ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .364
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-68 (D) 15   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 
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  2015ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފިޔޯރ   ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .365
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2016-67 (D) 15   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2015ސަރވިސްގެ   މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  .366
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-02(D) 23   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް   2014 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ  .367
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2017-01 (D) 25   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 

 2015އެންޑް އެނަރޖ ގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .368
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-03(D) 30   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖަނަވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2014އެފެއާޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .369
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-04(D) 02   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

  2013އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .370
 ރިޕޯޓްއޮޑިޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2017-02(D) 08   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

  2015ގެމަނަފުިށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .371
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2017-04(D) 14   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

ވަނަ  2015ދާންދޫ ަކއުންސިލް އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ ހުވަދުއަތޮޅު   .372
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2017-03(D) 14   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

  2015ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .373
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2017-05(D) 19   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

  2015ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .374
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2017-06(D) 19   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެފެއާޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .375
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2017-07(D) 21   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

ވަނަ  2015ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .376
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2017-10(D) 23   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

  2015ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .377
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2017-08(D) 23   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ފެުބރުވަރ 

  2015ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .378
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް އަހަރުގެވަނަ 

COM-2017-09(D) 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މާރިޗ 

ވަނަ  2014ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .379
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-06(D) 13  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މާރިޗ 

 2011އަދި  2010ކޯޕަރޭޝަނުގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .380
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-07(E) 14  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2014އެފެއާޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް  .381
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-09 (D) 27  ުނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2017މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .382
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2017-11(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މާރިޗ 

ކޮމްޕްލަޔަންސް   ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރާ ޕެންޝަން ސްކ މްތަކުގެ  .383
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
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އެންޑް ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ  .384
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ އޮޑިޓް ވަނަ 2014ލިމިޓެޑްގެ 

FIN-2017-10 (E) 20  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އެޕްރ ލ 

  2015އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  .385
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  

FIN-2017-11(D) 23  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އެޕްރ ލ 

 01ފިޝަރ ޒް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  އިންޑަސްޓްރިއަލް މޯލްޑިވްސް  .386
 އަށް ނިމުނު 2016ސެޕްޓެންަބރު  30އިން  2016ޖަނަވަރ  

 މުއްދަތުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-12(E) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އެޕްރ ލ 

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މޯލްޑިވްސް  .387
 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

PER-2017-01(D) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އެޕްރ ލ 

ޢަމަުލކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ޚާއްސަ   ހޯދުމުގައި ިބދޭސ  ޓ ޗަރުން  .388
 އޮޑިޓާ ގުޅޭ 

SPE-2017-1(D) 30  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އެޕްރ ލ 

ވަނަ  2016މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ   .389
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ

FIN-2017-13(D) 02  ޭކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017މ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ  .390
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2016

FIN-2017-16(E) 02  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  .391
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2015

FIN-2017-17 (D) 21  ޭނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2017މ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކޮމިޝަންގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .392
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-19 (D) 24  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 
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  2016އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  .393
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2017-13(D) 29  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016ޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިިބއުނަލްގެ   .394
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

FIN-2017-23(D) 29  ޭކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017މ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

)އެންޕ ސ ( އަށް ހުށަހެޅުނު ކައުންސިްލ  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  .395
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ ޚާއްސަ

SPE-2017-02(D) 30  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މޭ  PER-2017-02(D) 30 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކ މްގެ  .396
ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2016 ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .397

 ރިޕޯޓް
FIN-2017-24(D) 30  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

ވަނަ  2016އެންޑް ފެމިލ  ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ  .398
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-26(D) 31  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .399
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-27(D) 31  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016  ކޮމިޝަންގެ ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް  .400
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-25 (D) 31  ޭމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017މ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫން  FIN-2017-30 (E) 6 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2015ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ   .401
ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2015ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   .402

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
FIN-2017-28(D) 7  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 
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ނެޝަނަލް ކެޕޭސިޓ  ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް   އެންހޭންސް"  .403
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕަރފޯމަންސް  " އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ރިޑަކްޝަން
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

PER-2017-3(E) 7  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 

ވަނަ   2016އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  .404
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-31(D) 13  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 

ވަނަ   2015ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .405
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-32(E) 14  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2016 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  .406
 ރިޕޯޓް

FIN-2017-31(D) 19  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .407
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2016-36(D) 21  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ގެ އެންޑް  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  .408
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2016

FIN-2017-37(D) 22  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖޫނ 

 2016އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް އައްޑޫ  .409
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް

FIN-2017-41(E) 3  ިމަސައްކަތް ކޮމިޓ  -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ   2016އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް  .410
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-42(D) 4  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2016ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން ތިލަފުށި  .411
 ރިޕޯޓް

FIN-2017-43(E) 10  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23
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ވަނަ  2016ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  އެއަރޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  .412
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-45(E) 10  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ލިމިޓެްޑގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް ގުޅ ފަޅު  .413
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-44(E) 11  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ  2016ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް  .414
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-46(E) 12  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  އިލެކްޓްރިކް ސްޓޭޓް  .415
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-47(E) 13  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2016ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ޚަޒާނާ  .416
 ރިޕޯޓް

FIN-2017-48(E) 16  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ  2016ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް  .417
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-49(E) 16  ިމަސައްކަތް ކޮމިޓ  -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23
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ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި  .418
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

FIN-2017-50(D) 20  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 
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ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލ  ަބޔާނުގެ އަހަރުގެ  ވަނަ 2013ދައުލަތުގެ   .419
 ރިވިއު ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮގަސްޓް  06

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2015އިދާރާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  .420
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-51 (D) 14  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮގަސްޓ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ  ތ. އަތޮޅާއި ލ.އަތޮޅުގައި  .421
 މަޝްރޫޢާގުޅޭ ހަވާލުކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު 2010ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

SPE-2017-03(D) 21  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2012ކޯޕަރޭޝަންގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .422
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-53(E) 23  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2016ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ  އޭވިއޭޝަން އައިލެންޑް  .423
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-54(E) 30  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2017އޮގަސްޓ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް  .424
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-57(D) 11  ުސެޕްޓެންަބރ
2017 

ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ
 ނިންމަވާފައި 
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ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016އޮފ ހުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  .425
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-56 (D) 10  ުސެޕްޓެންަބރ
2017 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

 2016އެންޑް އެނަރޖ ގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .426
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-55 (D) 13  ުސެޕްޓެންަބރ
2017 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް  ލިމިޓެޑްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  .427
 ރިޕޯޓް

SPE-2017-04(D) 19  ުސެޕްޓެންަބރ
2017 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ލިމިޓެޑްގެ ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކްގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް  .428
 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮކްޓޫަބރު  02

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2013 ލިމިޓެޑްގެ ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް  .429
 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-59 (E) 10  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ  2012ެގރެންޓ ސްގެ  ގަވަރމެންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  .430
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-61 (E) 26  ުނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2017އޮކްޓޫަބރ 

  2016މާރިޗު  8އޮފް ޯމލްޑިވްސްގެ  ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓ   .431
މާލ   އަހަރުގެ ނިމުނު މާލ  އަށް 2016ޑިސެންަބރު  31އިން 

 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-64 (D) 31  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮކްޓޫަބރ 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ޓޫރިޒަމް  އިންޓަގުރޭޓަޑް މޯލްޑިވްސް  .432
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 2016ލިމިޓެޑްގެ 

FIN-2017-65(E) 31  މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017އޮކްޓޯަބރ 

ވަނަ  2015ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .433
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2017-66(D) 09  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ނޮވެމްަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2015 އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .434
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2017-69(D) 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޑިސެންަބރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2015އެފެއާޒްގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް  .435
 ރިޕޯޓް

FIN-2017-70 (D) 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޑިސެންަބރ 

  2016ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .436
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2017-14(D) 12  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016އެފެއާޒުގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .437
 ރިޕޯޓްއޮޑިޓް 

FIN-2017-71(D) 13  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2014 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް  .438
 ރިޕޯޓް

FIN-2017-72(E) 13  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޑިސެންަބރ 

  2016ކޮލަމާފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .439
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް އަހަރުގެވަނަ 

COM-2017-15(D) 18  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2017ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2016 ލިމިޓެޑްގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  .440
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-1 (E) 7   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

ވަނަ  2016ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .441
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-2 (E) 23   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 
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ޚަރަދުކޮށްގެްނ ބަނދެފައިވާ އިންޖ ނު އެޅި  ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން  .442
އަދި ޭބރުގެ  ޚަަރދުކޮށްގެންނާއި ަބޖެޓުން މަސްދޯނި ފަހަރާއި،

ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން  އިންޖ ުނތައްއެހ ގެ ދަށުން ހޯދާފައިވާ 
އޮޑިޓް   ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާއާގުޅޭ ޚާއްސަ ދައުލަތަށް އަނުބރާ

 ރިޕޯޓް

SPE-2018-01 (D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

  2016ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .443
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-5(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

  2016ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .444
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-7(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

ފަރެސްމާޮތނޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .445
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  2016

FIN-2018-6(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

  2016ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .446
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-4(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

  2016ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .447
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-3(D) 28   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .448
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2015

FIN-2018-19(D) 30   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖަނަވަރ 

  2016މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .449
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-11(D) 05   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .450
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  2016

FIN-2018-10(D) 05   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 
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  2016ގެމަނަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .451
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-8(D) 05   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

  2016މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .452
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-12(D) 05   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

  2016ރަތަފަންޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .453
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-17(D) 06   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

  2016ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .454
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-15(D) 06   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

ވަނަ  2016ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .455
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-16(D) 06   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ   .456
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-14 (D) 06   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2016މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ   .457

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
FIN-2018-18(E) 14   ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ފެުބރުވަރ

 ނިންމަވާފައި 
 2019ޖުލައި  23

  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޯޑެއްދޫ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .458
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-13(D) 19   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015އިދާރާގެ  އައްޑޫސިޓ  ކައުންސިލްގެ  .459
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2018-1(D) 27   ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2018ފެުބރުވަރ 

 2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .460
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-19(D) 27   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 
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  2016ވިލިނގިިލ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .461
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-20(D) 27   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ފެުބރުވަރ 

  2016ތިނަދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .462
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-23(D) 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗ 

އަހަރުގެ މާލ  ވަނަ  2016އިދާރާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  .463
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-24 (D 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗ 

  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .464
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-22(D) 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗ 

  2016ދާންދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ ހުވަދުއަތޮޅު   .465
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-21(D) 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗު  PER-2018-1(D) 08 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޯޕަރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު  .466
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2013ޑެޓްެގ  ޕަްބލިކް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  .467

 ރިޕޯޓް
FIN-2018-25 (E) 18  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މާރިޗު  FIN-2018-26(D) 26 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2016 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  .468

ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް   .469
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2017

FIN-2018-27(E) 02  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018އެޕްރ ލ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23
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ވަނަ  2017މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ   .470
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ

FIN-2018-28(D) 22  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018އެޕްރ ލ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

ގަތުމާގުޅޭ  ޑޮލަރު  އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޭބނުންވާ އެސްޓ އޯ އިން މުދާ  .471
 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އެޕްރ ލް  23

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2016 ލިމިޓެޑްގެ އާސަންދަ ކޮމްޕެނ   .472
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-29(E) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017 ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  .473
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-32 (E) 09  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

 2016ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް  .474
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-31(E) 09  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލަންޖެހުނު ސަަބުބތައް  އެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ  .475
 ސިއްރު() ރިވިއުާއގުޅޭ ގެންދިއަ ބެލުމަށް ކުރިއަށް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއި  10

  2016ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .476
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-03(D) 22  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

ވަނަ   2017ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓ  އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ   .477
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  އަހަރުގެ

FIN-2018-36(D) 29  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018މެއ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017އޮތޯރިޓ ގެ  ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން  .478
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-41 (D) 29  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017ޓްރައިިބއުނަލްގެ  އެޕ ލް ޓެކްސް  .479
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-35(D) 29  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018މެއ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2017އޮފ ހުގެ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ  .480
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-38 (D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް އެންޑް   ވަނަ އަހަރު 2013  .481
ޚާއްސަ   ސަްބސިޑ ގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކުރި އެގްރިކަލްޗރއިން

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2018-3 (D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2017 ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .482
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-37 (D) 31  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

  2016މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .483
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-04 (D) 31  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

  2016ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .484
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-05 (D) 31  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018މެއި  SPE-2018-04(D) 31 މަޝްރޫާޢގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ތިލަފުށ  ިބންހިއްކުމުގެ  .485
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް  އައްޑޫ ސިޓ ގައި ފެނާއި  .486

ޚާއްސަ   ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

SPE-2018-05 (D) 03  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 
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އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް  ވަނަ  2015 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ  .487
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2018-06(D) 04  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .488
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-7 (D) 05  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު  .489
 ރިޕޯޓް  ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް

FIN-2018-43(D) 05  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

  2016ދޮންފަުނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .490
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-10(D) 06  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ  2017ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  .491
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫން  07

  2016ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .492
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 

COM-2018-9(D) 07  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

  2015އަދި  2014ސަރވިސްގެ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  .493
 ރިޕޯޓާ ގުޅޭ  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2018-9(D) 10  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

އަހަރުގެ ވަނަ  2016އިދާރާގެ  އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  .494
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-45(D) 10  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ނޭކުރެންޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .495
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-11 (D) 11  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017 ކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  .496
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-46(D) 12  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ޖޫނ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

  2016ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .497
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2018-13(D) 18  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ  2016މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .498
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2018-12 (D) 19  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުޅުދުއްފުށި  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .499
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-14 (D) 19  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

  2016ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .500
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-15 (D) 20  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

  2016މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .501
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-17(D) 20  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ކަނޑިތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .502
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ  2016

COM-2018-16 (D) 21  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑްގެ   .503
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 2017

FIN-2018-48(E) 24  ްކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ޖޫނ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

 ވަނަ އަހަރުގެ  2017ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  .504

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
FIN-2018-52(E) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 
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އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  .505
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2017

FIN-2018-50 (D) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް  .506
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2017

FIN-2018-53(E) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

އަހަރުގެ  ވަނަ      2014ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް  .507
 ރިޕޯޓްއޮޑިޓް 

FIN-2018-54(E) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

އަހަރުގެ  ވަނަ      2015ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް  .508
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-55(E) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

އަހަރުގެ  ވަނަ      2016ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް  .509
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-56(E) 26  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

 ވަނަ  2017ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ   މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް  .510

 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ  ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް
FIN-2018-60 (E) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017ލިމިޓެޑްގެ  ތިލަފުށ  ކޯޕަރޭޝަން  .511
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-61(E) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ސަރުކާރު ަބއިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި  ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  .512
ދޫކުރާ  ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން

 ރިޕޯޓްރައުސުލްމާލުގެ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް 

PER-2018-02(D) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ލިމިޓެްޑގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް ގުޅ ފަޅު  .513
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-62(E) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް ޚަޒާނާ  .514
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-63(E) 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 
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  2016ކުރިނބ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .515
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-18(D 28  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖޫނ 

ވަނަ  2017އެންޑް ފެމިލ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ  .516
 އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-64(D) 04  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖުލައ 

  2016އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .517
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-19(D) 08  ިނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2018ޖުލައ 

ވަނަ  2016އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .518
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-21(D) 10  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖުލައ 

  2016ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .519
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-20(D) 10  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖުލައ 

އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރ ކުރުމާއި ޑްރައިވިންގ  ހަތަރުފުރޮޅުލ  އެއްގަމު  .520
 ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާގުޅޭ

COM-2018-22(D) 15  ިނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2018ޖުލައ 

  2016ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .521
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-23(D) 22  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޖުލައ 

 ވަނަ 2017ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ   .522

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
FIN-2018-66(E) 23  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ޖުލައ

 ނިންމަވާފައި 
 2019ޖުލައި  23

ވަނަ  2017ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ  އޭވިއޭޝަން އައިލެންޑް  .523
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-67(E) 30  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23
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ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2017ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް  .524
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-68(D) 31  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ޖުލައ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

 2016ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .525
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2018-42(D) 01  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .526
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-25(D) 01  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .527
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-27(D) 01  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .528
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2018-26 (D) 01  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

ވަނަ  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށ   .529
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2018-28(D) 01  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

ވަނަ   2017އެްނޑް ޓްރެޜަރ ގެ  ފިނޭންސްމިނިސްޓްރ  އޮފް   .530
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-69(D) 05  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016ކުނުބރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .531
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-29(D) 05  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 
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  2017އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  .532
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-70 (D) 06  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016މަހިަބދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .533
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-31(D) 08  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016މަގޫދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .534
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-30(D) 08  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

ހިރިމަރަޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .535
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-33(D) 12  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016ގޮއިދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .536
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2018-32(D) 12  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2018އޮގަސްޓ 

  2016ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .537
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-35(D) 13  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .538
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-34 (D) 14  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2017އޮފ ހުގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  .539
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-72 (D) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

ނޮޅިވަރަްނފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .540
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-36(D) 27  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 

  2016ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެލިދޫ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .541
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-37(D) 29  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮގަސްޓ 
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  2016ަލންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .542
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-41(D) 13  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

އަނގޮޅިތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .543
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-38 (D) 13  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

  2016ފޮއްދޫ ަކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .544
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-39(D) 16  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

  2016މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުުބރ  މިލަދުންމަޑުލު  .545
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-40(D) 16  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

 2016މ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .546
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-42(D) 16  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ  2017ކޯޕަރޭޝަްނ ލިމިޓެޑްގެ  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  .547
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ  ަބޔާންތަކުގެ

FIN-2018-73(E) 16  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ  2017މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ   .548
 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލ 

FIN-2018-74(D) 25  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

  2016ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .549
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-45(D) 26  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް 

  2016ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުުރުބރ   .550
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-44(D) 26  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ
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 2016ފިނޭ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .551
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2018-43(D 26  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  .552
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2018-50 (D) 27  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

  2016ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .553
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2018-51 (D) 30  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

  2016އޭދަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .554
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-52 (D) 30  ުސެޕްޓެންަބރ
2018 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2016 އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓްރ  އޮފް  .555
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-76(D) 01  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ނޮޅިވަރަްމ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .556
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2016

FIN-2018-78(D) 02  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ   2017އެންޑް އެނަރޖ ގެ  އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރ  އޮފް  .557
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-77(D) 03  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ   2017 ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .558
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2018-49(D) 03  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

  2017 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެރަތަފަންދޫ   ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .559

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ
COM-2018-48 (D) 03  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ  2017 ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .560
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2018-47 (D) 03  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 
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  ފަރެސްމާތޮނޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .561

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ 2017
COM-2018-46 (D) 03  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ތަމްރ ނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާސިލްވެފައިވާ   ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން  .562
 ރިޕޯޓް  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް މިންވަރާގުޅޭ

PER-2018-3(D) 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ    2017އެފެއާޒްގެ   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން  .563
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-80(D) 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރު  PER-2018-04(D) 08 ރިޕޯޓް  ގެ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ލިމިޓެޑް  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން"  .564

ވަނަ  2017 މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .565
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2018-53(D) 08  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ނެއްލައިޫދ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .566
 ރިޕޯޓް ފައިނޭްނޝަލް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

FIN-2018-79 (D) 08  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

  2017 ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .567

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ
COM-2018-54(D) 09  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ  2017 ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .568
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ 

FIN-2018-81(D) 11  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

  2016ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރ   .569
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-55(D) 15  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

 ގެ" ޕްރޮޖެކްޓް އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންހޭންސިންގ"  .570
 ރިޕޯޓް  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް

PER-2018-5(D) 21  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 
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  2016ހަންޏާމ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   .571
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-57 (D) 21  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2017ލިމިޓެޑްގެ  ޕްރައިވެޓް ކުޅުދުއްފުށ  ޕޯޓް  .572
 މާލ  ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރު  25

ވަނަ  2017 މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .573
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލ އަހަރުގެ 

FIN-2018-85(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ  2017 ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .574
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ 

FIN-2018-84(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ   2017 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުތުރުބުރ ހުވަދުއަތޮޅު   .575
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ 

FIN-2018-86(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2017 ޓްރައިިބއުަނލްގެ ވަޒ ފާއާެބހޭ  .576
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-88(D) 28  ުކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018އޮކްޓޫަބރ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

  2017 ގެމަނަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .577

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ 
FIN-2018-83 (D) 29  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

 2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މިލަދޫ ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .578
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ވަނަ

COM-2018-56(D) 29  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2016 ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނ   ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް  .579
 ރިޕޯޓް

FIN-2018-89(E) 29  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 
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  2016މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .580
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-58(D) 31  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

  2017 ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .581

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ ވަނަ 
FIN-2018-83 (D) 31  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018އޮކްޓޫަބރ 

  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  ދެކުުނުބރ   .582
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

COM-2018-59(D 4  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .583
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

COM-2018-62 (D) 5  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ވަނަ  2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ފޭދޫ އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .584
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2018-60(D) 6  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ވަނަ  2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ޅޮހ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .585
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2018-61(D) 6  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

 2016އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .586
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2018-63(D) 6  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

 2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ހެނބަދޫ ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .587
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ވަނަ

COM-2018-64(D) 6  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ގއ.އަތޮޅު ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށް   ސުނާމ  ކާރިސާއާ ގުޅިގެން  .588
 ގުޅޭ  އޮޑިޓާ މަޝްރޫޢުގެ ޚާއްޞަ ގެންދިއަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ

SPE-2018-06 (D) 07  ުފައްޓަވާފައިމަސައްކަތް  2018ނޮވެންަބރ 

ވަނަ    2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .589
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2018-65 (D) 07  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 
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  ވަނަ އަހަރުގެ 2017މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ   .590

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
FIN-2018-93(E) 07  ުކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ނޮވެންަބރ

 ނިންމަވާފައި 
 2019ޖުލައި  23

  2017ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .591
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-92 (D) 08  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ވަނަ   2017ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރ   .592
 ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-91(D) 12  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ވަނަ   2017ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .593
 ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-94(D) 12  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

  2017ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .594
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2018-95(D) 12  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

  2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންނަމާދޫ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ   .595
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   ވަނަ އަހަރުގެ މާލ 

COM-2018-66 (D) 13  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރު  FIN-2018-96 (E) 13 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2015 ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ  .596

  2017ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރ   .597
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   ވަނަ އަހަރުގެ މާލ 

FIN-2018-90(D) 13  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

 2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މާޅެންދޫ ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .598
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ވަނަ

COM-2018-67(D) 14  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އާސަންދަ    ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް  .599
 ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާގުޅޭ ކުންފުނިން

SPE-2018-07(D) 15  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 
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އަހަރުގެ   ވަނަ 2013ކޯޕަރޭޝަންގެ   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް  .600
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރު  25

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ   .601
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2018-98(D) 27  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ    2017އެފެއާޒްގެ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ  އޮފް  .602
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-99 (D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

 2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ މަރޮށ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .603
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ވަނަ

COM-2018-68(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

 ވަނަ 2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ފ ވަކު އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .604

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ
COM-2018-69(D) 28  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ނޮވެންަބރ 

  2016މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .605
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2018-70(D) 10  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޑިސެންަބރ 

  2016ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .606
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2018-72(D) 10  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޑިސެންަބރ 

  2016ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .607
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2018-71(D) 10  ުނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2018ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހައްދުންމަތ  އިސްދޫ  .608
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2018-73(D) 11  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޑިސެންަބރ 

  2016ރަސްގެތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މާޅޮސްމަޑުލު  .609
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2018-74(D) 11  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2018ޑިސެންަބރ 
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ވަނަ   2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .610
 އަހަރުގެ މަލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-103(D) 23  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2018ޑިސެންަބރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2013ގެރެންޓ ސްގެ ގަވަރމެންޓް   އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް  .611
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-104(E) 25  ުކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2018ޑިސެންަބރ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

ވަނަ   2017ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  ހުވަދުއަތޮޅު  .612
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2018-106(D) 27  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2018ޑިސެންަބރ 

ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން   އިންޓަގްރޭޓަޑް މޯލްޑިވްސް  .613
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ  2017ލިމިޓެޑްގެ 

FIN-2018-105(E) 30  ުނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2018ޑިސެންަބރ 

  2016މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .614
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2019-02(D) 8   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

ވަނަ   2017ފިޔޯރ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  ހުވަދުއަތޮޅު  .615
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-01(D) 9   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

  2016ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މާޅޮސްމަޑުލު  .616
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-01(D) 23   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

ވަނަ    2016މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   އަރިއަތޮޅު  .617
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019-02(D) 23   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

ވަނަ    2017އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  ހުވަދުއަތޮޅު  .618
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-03(D) 23   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 



Last Updated: 31.10.2019 

މާލ    ވަނަ އަހަރުގެ 2016ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް  .619
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ބަޔާންތަކުގެ

FIN-2019-06(E) 28   ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2019ޖަނަވަރ
 ނިންމަވާފައި 

 2019ޖުލައި  23

  2016ބިލެތްފަހި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .620
 ރިޕޯޓް  އޮޑިޓްވަނަ އަހަރުގެ މާލ   

FIN-2019-07(D) 28   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

މާލ    ވަނަ އަހަރުގެ 2015ލިމިޓެޑްގެ  ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް  .621
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ބަޔާންތަކުގެ

 
 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ   28

އަހަރުގެ  ވަނަ  2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ސިޓ  ފުވައްމުލަކު  .622
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-04(D) 28   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހިންނަވަރު ފާދިއްޕޮޅު  .623
 ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

 
 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ   29

  2016ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މާޅޮސްމަޑުލު  .624
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-04(D) 30   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖަނަވަރ 

ވަނަ   2016އުތ މު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .625
 އަހަރުގެ މަލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-8(D) 03   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ    2017ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ  އޮފް މިނިސްޓްރ   .626
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-09(D) 03   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .627
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެވަނަ   2016

COM-2019-5(D) 05   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .628
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-6(D) 05   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ   2016އިދާރާގެ   ކައުންސިލްގެ މ ދޫ ދެކުުނުބރ  ނިލަންދެއަތޮޅު  .629
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ

COM-2019-08(D) 05   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  އަހަރުގެ ވަނަ 2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ކެޔޮދޫ ފެލިދެއަތޮޅު  .630

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް
COM-2019-07(D) 05   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މާޅޮސްމަޑުލު  .631
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-09(D) 05   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ    2016ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .632
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019-11(D) 06   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ހޯރަފުށ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .633
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ އަހަރުގެ 

COM-2019-12(D) 06   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ   2016ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .634
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019010(D) 06   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ   2016ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .635
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-10(D) 06   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު  .636
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

COM-2019-13(D) 10   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .637
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2019-12(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުޑަރިކިލު   ދެކުނުބުރ  މާޅޮސްމަޑުލު  .638
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-16(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 



Last Updated: 31.10.2019 

  2016ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .639
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

 
 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ   11

  2016އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .640
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-14(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަތޮޅު   ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .641
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-17(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .642
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-18(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ   ނިލަންދެއަތޮޅު  .643
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-21(D) 11   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .644
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ   11

  2016މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  މާޅޮސްމަޑުލު  .645
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2019-13(D) 12   ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ކުޑަފަރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .646
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 

COM-2019-19(D) 17   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދެކުނުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .647
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ވަނަ 

COM-2019-20(D) 17   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

  2016އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ތިލަދުންމަތ  އުތުރުބުރ   .648
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2019-22(D) 18   ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2019ފެުބރުވަރ 
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  2016ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ   .649
 ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2019-14(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .650
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ވަނަ އަހަރުގެ

COM-2019-23(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ   2016މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ   .651
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019-25(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ   2016ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ   .652
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019-27(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ   2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ   .653
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސްއަހަރުގެ 

COM-2019-26(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .654
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019-24(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު  .655
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2019-28(D) 18   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

  2016އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .656
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް

FIN-2019-15(D) 19   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ިއދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތ  ގަމު  .657
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-29(D) 21   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މަޑުއްވަރ   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރ   .658
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2016

FIN-2019-18(D) 21   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޔުނިވަރސިޓ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ   .659
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-16(D) 24   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ   .660
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް

COM-2019-30(D) 25   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

  2016ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރ   .661
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  މާލ  ވަނަ އަހަރުގެ

FIN-2019-19(D) 25   މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ހައްދުންމަތ  އަތޮޅު  .662
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ފެުބރުވަރ   28

  2016އިދާރާގެ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ   އުތުރުބުރ  މިލަދުންމަޑުލު  .663
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މާރިޗު  10

ވަނަ    2014ގަވަރމެންޓް ގެރެންޓ ސްގެ  ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  .664
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-20(E) 11  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2017ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށ   .665
 ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2019-32(D) 19  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މާރިޗ 

ވަނަ    2015ގަވަރމެންޓް ގެރެންޓ ސްގެ  ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  .666
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-22(E) 21  ުނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2019މާރިޗ 

 އަހަރުގެ ވަނަ 2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ނާލާފުށ   މުލަކަތޮޅު  .667

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް
COM-2019-33(D) 21  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މާރިޗ 

ހާސިލްކުރުމަށް   ތަރައްޤ ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި"  .668
ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް  " ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު

 އޮޑިޓްގެ ރިޕޯޓް 

PER-2019-1(E) 24  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މާރިޗ 



Last Updated: 31.10.2019 

  2016 މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދެކުނުބުރ   ނިލަންދެއަތޮޅު  .669

 އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ
COM-2019-34(D) 27  ުމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މާރިޗ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2016އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  މުލަކަތޮޅު މުލ   .670
 ރިޕޯޓް

COM-2019-35(D) 08  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު  .671
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލް  09

  ވަނަ އަހަރުގެ 2017މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   .672

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް
COM-2019-37(D) 10  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްަބލިކް ރިލޭޝަންސް   .673
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ  2015ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން

FIN-2019-24(E) 15  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ  .674
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-38(D) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2018ލިމިޓެޑްގެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް   .675
 ރިޕޯޓް

FIN-2019-26(E) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

ވަނަ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހައްދުންމަތ  ދަނިބދޫ  .676
 އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-40(D) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހައްދުންމަތ  ފޮނަދޫ  .677
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-39(D) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އެޕްރ ލ 

  ވަނަ 2017  އިދާރާގެ މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށ  ކައުންސިްލގެ  .678

 އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
COM-2019-41(D) 02  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 



Last Updated: 31.10.2019 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2018ޓްރައިިބއުނަލްގެ  އެޕ ލް ޓެކްސް  .679
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-27(D) 07  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2019މެއ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

އަހަރުގެ   ވަނަ 2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިތަދޫ ހައްދުންމަތ   .680
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއި  12

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮޅުމަޑުލު ކިނިބދޫ  .681
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-42(D) 13  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ    .682
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2018

 
ކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2019މެއި  13

 ނިންމަވާފައި 
 2019ޖުލައި  23

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ކުޅުދުއްފުށ  ޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ   .683
 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލ 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއި  13

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2018ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    .684
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-30(D) 14  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2019މެއ
 ނިންމަވާފައި 

M19/ML-SUB/2019/04 
 2019ޖޫން  27

ހާސިލުވެފައިވާ  ގެ މަޤްޞަދު" ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކ މް ސޯޝަލް "  .685
 މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ޚާއްސަ އެހ އަށް ޭބނުންވާ

 މ ހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

PER-2019-2(D) 14  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 



Last Updated: 31.10.2019 

  2016 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  ކުޑަހުަވދޫ  .686
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2019-44(D) 19  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2017 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ  .687
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-45(D) 20  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

 ވަނަ 2018ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓ  އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ   .688

 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއި  22

އަހަރުގެ  ވަނަ 2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަތޮޅު ކޮޅުމަޑުލު  .689
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއި  23

 Xpress Moneyލިމިޓެޑްގެ  ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް  .690
 އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއި  23

 ( 28.05.2019ަވނަ މަޖިލިސް ) 19
ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2018ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި  .691

 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް
FIN-2019-33(D) 29  ިކޮމިޓ  މަސައްކަތް -ސަްބ 2019މެއ

 ނިންމަވާފައި 
M19/ML-SUB/2019/04 

 2019ޖޫން  27

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2017އާސަންދަ ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ   .692
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

FIN-2019-37(E) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

  2016 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ރިނުބދޫނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރ    .693
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2019-48(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2016މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   .694

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
COM-2019-49(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 



Last Updated: 31.10.2019 

  2016 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  އަތޮޅު  .695
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2019-47(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށި  .696
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-53(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

ވަނަ  2018މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ ގެ   .697
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ މާލ 

FIN-2019-31(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށ   .698
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-50(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހައްދުންމަތ  މާަބއިދޫ  .699
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-51(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

  2016 އިދާރާގެ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  ދަނގެތ  ކައުންސިލްގެ  .700
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

COM-2019-52(D) 30  ިމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއ 

 ވަނަ 2018މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ   .701
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019މެއި  FIN-2019-35(D) 30 ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް މާލ  އަހަރުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ   2016 އިދާރާގެ މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ  .702
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-54(D) 09  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

 މާލ  އަހަރުގެ ވަނަ 2018ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ    .703
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫން  FIN-2019-36(D) 10 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ    .704
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 2016

FIN-2019-34(D) 12  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 



Last Updated: 31.10.2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް    .705
 ވަނަ އަހަރުެގ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2018 ޓެކްނޮލޮޖ ގެ

FIN-2019-38(D) 12  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

ވަނަ   2016މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   .706
 ރިޕޯޓްއޮޑިޓް  އަހަރުގެ މާލ 

FIN-2019-39(D) 16  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2018ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ   .707

 ރިޕޯޓް
FIN-2019-40 (E) 19   ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

 ވަނަ 2018ކުޅުދުއްފުށި ހާަބރ އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ   .708

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫން  23 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑްގެ   .709
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 2018

FIN-2019-41(E) 24  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

ސަސްޓައިނަަބލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކްސެލެރޭޓިންގް   .710
  2018ރިނިއުވަަބލް އެނާރޖ  )އެްސޕަޔަރ( ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އިން

 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް

FIN-2019-43(E) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2018ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ   .711
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

FIN-2019-43(E) 25  ްމަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫނ 

ޕްރެޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނެަބލް   .712
ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2018ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  އެނަރޖ 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫން  26 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް

ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް   .713
ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2018މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ވޭސްޓް

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫން  26 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް



Last Updated: 31.10.2019 

އަހަރުގެ ވަނަ  2018އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ  ސްޓޭޓް  .714
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-47€ 
 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖޫން  27

  2018ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ   .715
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-48(D) 
 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް

 ނުފައްޓަވާމަސައްކަތް  2019ޖޫން  27

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރ ޒް ރިސޯސަސް  .716
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2018ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

FIN-2019-48(E) 
 ވެްބސައިޓުގައި ނެތް  ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫން  27

ވަނަ  2018ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  މޯލްޑިވްސް  .717
 ރިޕޯޓް ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓްއަހަރުގެ މާލ  

FIN-2019-50(E) 27 ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019 ޖޫނ 

މެނޭޖްަމްނޓް ސިސްޓަމް  ޕަްބލިކް ފައިނޭންޝަލް  .718
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  2018ސްޓްރެންތަނިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-52(E) 

 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖޫން  27

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2014ޕަްބލިކް ޑެޓްެގ  ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް  .719
 ރިޕޯޓް

FIN-2019-53(E )

 ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓުގައި ނެތް
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019ޖުލައި  03

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  އައްޑޫ  .720
 ރިޕޯޓް އަހަރުގެ އޮޑިޓްވަނަ  2018

FIN-2019-54(E) 04  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  ފެނަކަ  .721
 ރިޕޯޓް

FIN-2019-51(E) 30  ްނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖޫނ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް 2018އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ   .722

 ރިޕޯޓް
FIN-2019-55(D) 16  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖުލައ 

ވަނަ  2014މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަންގެ   .723
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-56(E) 

ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓްގައި )
 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖުލައި  29
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 ނެތް(

ވަނަ  2018 ލިމިޓެޑްގެމޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ    .724
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓްގައި )
-FIN-2019ނެތް( 
59(E) 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖުލައި  29

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2018އޮފް ޑިފެންސްގެ  މިނިސްޓްރ   .725
 ރިޕޯޓް

FIN-2019-57(D) 29  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖުލައ 

ވަނަ އަހަރުގެ   2018ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ  މޯލްޑިވްސް  .726
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-58(D) 29  ިނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019ޖުލައ 

ވަނަ   2017މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ   .727
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-60(D) 08  ްނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް 2019އޮގަސްޓ 

ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިެޓޑާއި ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން   .728
އަށް   2018އެޕްރ ލް  15އިން  2018ޖަނަވަރ   1ލިމިޓެޑްގެ 

 ނިމުނު މުއްދަތުގެ މާލި ަބޔާންތަުކގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-63(E) 
)ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓްގައި 
 ނެތް(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އޮގަސްޓް  08

ގެ   (MCEP)މޯލްޑިވްސް ކްލ ން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް   .729
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2018

FIN-2019-61(E) 
)ރިޕޯޓް ވެްބސައިޓްގައި 

 ނެތް(
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 2019އޮގަސްޓް  22

ވަނަ އަހަރުގެ   2018މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ   .730
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-64(D) 
 

ސެޕްޓެންަބރު  02
2019 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ   2017މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ   .731
 ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

FIN-2019-65(E) 
 ނެތް ވެްބސައިޓުގައި ރިޕޯޓް

 ސެޕްޓެންަބރު 08
2019 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް
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 2015ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ   .732
 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-55(D) 
 ނެތް ވެްބސައިޓުގައި ރިޕޯޓް

 ސެޕްޓެންަބރު 10
2019 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް

ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސްއާއި އެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރ އާއި ޑޭޓާ    .733
ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއަރ ގަތުމަށް އެން.ސ .އައި.ޓ ން 

 ހިންގި މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
SPE-2019-01(D) 

 ސެޕްޓެންަބރު 11
2019 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް

ވަނަ އަހަރުގެ  2018މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ   .734
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލ 

FIN-2019-66(D)  19  ުސެޕްޓެންަބރ
2019 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ

 2017މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ   .735
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

FIN-2019-67(E) 
 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019އޮކްޓޫަބރު  08

 2016އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް   .736
 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

COM-2019-57(D) 
 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019އޮކްޓޫަބރު  14

 2017، 2016އަރިއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  ފެންފުށ  ަކއުންސިލްގެ   .737
 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2018އަދި 

COM-2019-56(D) 
 
 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019އޮކްޓޫަބރު  16

ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް  2016މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ   .738
 ރިޕޯޓް

FIN-2019-68(D) 
 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019އޮކްޓޫަބރު  16

ވަނަ  2016މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ   .739
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  

FIN-2019-70(D) 
 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019އޮކްޓޫަބރު  17

މާލެ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ   .740
 ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

PER-2019-03(D) 
 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް 2019އޮކްޓޫަބރު  23

 



Last Updated: 31.10.2019 

 

 2019  ވަނަ އަހަރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އިން ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަތައް : 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރ ޚް 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ 

2019 

އޮގަސްޓް   25  .1
2019 

އަސާސ  އަދި ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ދިނުމުގެ 
 ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓ އުޞޫލާއި 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އޮފ ސް

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮނުވިފައިވާ ސިޓ އެއް  •
 ކަމަށް ނިންމެވި 

23.10.2019 

 ވަކިގޮތަކަށް  ކޯޓުތަކުން ަބލާ މައްސަލަތައް 15.10.2019  .2
ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯުޓތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރައްވާ  

 ގޯ  ލެޓްސް ަނގާކަމަށް، ަބއެއް ފަނޑިޔާރުން ފައިސާ
 މެނޭޖިންގ ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް
  އޮފް  ރިޔާޒު، މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޑިރެކްޓަރ
  ކޮމިޓ ގެ  މާލިއްޔަތު ދަންނަވާފައިވާކަމަށް  ޓޫރިޒަމްއަށް

ވިދާޅުވެފައިވާ   ރމިނިސްޓަ ލުވުމެއްގައިަބއްދަ
 މައްސަލަ

  ޙިއްސާކުރެއްވި  ކޮމިޓ އާ އެފަރާތުން • 
 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ސިޓ ގައި

 އެކިއެކި  ކޯުޓތަކުގެ  މަޢުލޫމާތުތަކަކ 
 ހިނގާފައިވާ މަރުޙަލާގައި

 މައްސަލަ  މި ،ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވުމާއެކު
 ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑ ޝަލް

 މައްސަލަ  ގެންނެވުމަށާއި ސަމާލުކަމަށް
 ޮފނުއްވުމަށް ކޮމިޓ އަށް ޖުޑ ޝަރ 

 ނިންމަވާފައި 

23.10.2019 

އޮކްޓޫަބރު  01  .3
2019 

 

ގެ ަބޖެޓް   2020އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ 
 ދިރާސާކުރެއްވުން

ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްގެ 
 ދަށުން 

ވަނަ އަހަރަްށ ރައްޔިތުންގެ  2020 •
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް މަޖިލ ހުން 

 ފާސްކުރާ މުޅި ޖުމްލަ ަބޖެޓްގެ ޢަދަދަކ  

)ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު  64,906,696
މިލިއަން ނުވަލައްކަ ހަހާސް ހަސަތޭކަ 

M19/ML/2019/23 
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 ؛ ކަމަށާއި ރުފިޔާނުވަދިހަ ހަޔެއް( 
 

 

ޕަްބލިކް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ އަދި  •
ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ  

އޮފ ސް ޢިމާރާތް ހެދުމަށް  ގޮތުގައި
ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި  2020

)ަފންސާސް   55,750,000ހިމަނާފައިވާ 
ފަސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ 
ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ،  
ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހާއި 
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން 
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ނިުއ ޕޮލިސ  
އިނ ޝިއޭޓިވްސްގެ ދަށުން ަބޖެޓުގައި 
ހިމެނުމަށް ިނންމާ މަްޝރޫޢުތަކުގެ 
 ތެރޭގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިއްޖެނަމަ،
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ ަބޖެޓަށް އެ 
 ޚަރަދު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

 
 ސެޕްޓެންަބރު 22  .4

2019 
ފަނޑިޔާރުންގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް  

އިން   2012ޖެނުއަރ   01މެދުކެނޑުނު މުއްދަތު )
އަށް( ަގއި ފަނޑިޔާރުންނާއި،  2012ނޮވެންަބރު  15

އެޭބފުޅުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ޭބސްފަރުވާއަށް 
ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

ޑ ޝަލް ފަނޑިޔާރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ޖުޑ ޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ަމސްޢޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޓ ގެ މާލިއްޔަތު
 ިއންޝުއަރެންސް ހެލްތް ހިމެނެނ  ދާއިރާގައި
 ކަމަށާއި  ކަނޑައެޅުއްވުން ޕްރިމިއަމް

 ފައިސާއަށް  ޚަރަދުވެފައިވާ ޭބސްފަރުވާއަށް
 މެންޑޭޓްގައި  ކޮމިޓ ގެ  ހޯދައިދިނުން ަބދަލު

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވާކަމަށް ހިމެނިފައި

09.10.2019 



Last Updated: 31.10.2019 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށ ހުށަހަޅުއްވަމުންދާތ ، 
އެޭބފުޅުންނަށް ދައުަލތުގެ ަބޖެޓުެގ ތެރެއިން އެފައިސާ 
ރ އެމްަބރސް ކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވ ގޮތުެގ 
ލަފާފުޅަކަށް އެދި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން  ފޮނުއްވާފައިާވ 

 ސިޓ 

 ވިފައި ދެންނެ

 ސެޕްޓެންަބރު 16  .5
2019 

 ކާމިޔާުބކޮށް ިބޑް އުޞޫލުން ންޓްރެކްޓްކޮ
 އެމަހަކަށް ގޮތުން އެއްަބސްވެފައިވާ އެގްރ މަންޓްގައި

  އެފައިސާ  ކުރިން ނިމުމުގެ މަސް ފައިސާ ހަލާލުވާ
 މައްސަލަ ނުލިޭބ ފައިސާ  ،ޖަމާވެ އެކައުންޓަށް
 ޔަޤ ން ކަމާއެކު ކަށަވަރު  ،ވިޔަނުދ  ތަކުރާރު

 ިބލެއް  ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ކުރުމަށްޓަކައި
 ފާހަގަކޮށް  މުހިއްމުކަން ފާސްކޮށްދެއްވުމުގެ

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ 

އިްބރާހ މް 
 ތަންހަޅިމުސާފުޅު/

 އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ވުޒާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 
 ޙައްލެއް  މިކަމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން

 މާލިއްޔަތު މަޖިލ ުހގެ ރައްޔިތުންގެ ހޯއްދެވުމަށް
 އެ  ،މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ކޮމިޓ ން
 ވިފައި ދެންނެ ފަރާތަށް

09.10.2019 

 ސެޕްޓެންަބރު 01  .6
2019 

 ޔުނިޓުގެ އިްނޓެލިެޖންސް ފައިނޭންޝަލް
  އަދާކުރެވެމުންދާ  ޒިންމާތައް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި

 މައިގަނޑު ކުރެވެމުންދާ މިވަގުތު ،ގޮތާއި
 މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި
  ކޮމިޓ ގެ  މާލިއްޔަތު ،ޭބނުންފުޅުވާތ   ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް
  ރުމުގެ ޙިއްޞާކު މަޢުލޫމާތު  މެންަބރުންނާއެކު
 އިންތިޒާމް ޭބއްވޭނެ ސެޝަންއެއް

 މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް އެދި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް
-98 ނަންަބރު ވާފައިވާ ފޮނުއް އޮތޯރިޓ ން

FIU/57/2019/23 (01 ު2019 ސެޕްޓެންަބރ )
 ސިޓ 

 މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް
 އޮތޯރިޓ 

 ފައިނޭންޝަލް ގައި  16.10.2019
އެކު ަބއްދަލުވުން ޔުނިޓާ އިންޓެލިޖެންސް

 ޭބއްވިފައި

16.10.2019 



Last Updated: 31.10.2019 

އޮގަސްޓް  22  .7
2019 

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ    2019ޖުލައި  22
އޮތޯރިޓ ގެ ކުރ ގެ ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  
ނަޞ ރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  
އެ އޮތޯރިޓ ގެ ފައިނޭންޝަލް ިއްނޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ 
ޑޭޓާ ޭބސްގައި ޮބޓްއެއް އިންަކމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތ ، 
އެކަމާއި ގުޅިގެން އޮތޯރިޓ ގެ އިންފޮރމޭޝަްނ 

ސެކްޝަންއިްނ ބޮޓްގެ މައްސަަލ ޓެކްނޮލިޖ  
ެބލުމަށްފަުހ، ފެނިފައިވާ ަކންތައްތައް އެކުލެޭވ 

 ލިޔުމެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  
 އޮތޯރިޓ 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރެއްވުމަށް އޮތޯރިޓ ން 
މިހާތަނަށް އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މި 

ވާނެގޮތަްށ އަޅުއްވަން މައްސަލަ ތަކުރާރުނު
 ނިންމަވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞ ލް

 ހޯއްދެވުމަށް 

08.10.2019 

 22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓ އަށް  2019ޖުލައި  23  .8
ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ   2019ޖުލައި 

އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞ ރު  
ހާޒިރުކުރި ަބއްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، 
ފައިނޭންޝަލް އިްނޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާޭބސްގައި 
ހުރި މަޢުލޫމާތު ޮބޓެއް މެދުވެރިކޮށް ލ ކު ކުރި ނުވަަތ 
ލ ކުކުރާކަމަށް މާނަ ދޭހަވާ ޢިާބރާތަކުން އެމަނިކުފާުނ 
 ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ވާތ ވެ އެކަމުގެ ޙަޤ ޤަތް
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ 

 ސިޓ .

 އިން  އޭ.އެމް. އެމް ގުޅިގެން މައްސަލައާ މި އިްބރާހ މް ޝަކ ލް 
  މައްސަލަ  އަދި ޙިއްޞާކޮށްފައިވާތ  މަޢުލޫމާތު

 މިހާތަނަށް  އޮތޯރިޓ ން ޙައްލުކުރެއްވުމަށް
 މައްސަލަ  ،ފިޔަވަޅުތަކާއި އަޅުއްވާފައިވާ

 ނިންމަވާފައިވާ އަޅުއްވަން ތަކުރާރުނުވާނެގޮތަށް
 ހޯއްދެވުމަށް ތަފްޞ ލް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 ސިޓ އާ  މި ިއތުރަށް ،ނިންމަވާފައިވާތ 
 .ެނތްކަމަށް ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ގުޅިގެން

08.10.2019 

އޮގަސްޓް  26  .9
2019 

ގަިއ ޭބއްވުނު ާމލިއްޔަތު  2019އޮގަސްޓް  22
ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް  ކޮމިޓ ގައި، 

ފޯރުކޮށްދިން މަޢުލޫމާތާއި   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން
ގުޅިގެން މެންަބރުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ެބނުންފުޅުވެގެން އެދިލައްވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތާއި އެ 

ވިމްލާ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
އެންޑް ޓްރޭޑް  

 މިޓެޑްޕްރައިވެޓް ލި

ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތައް ހިމަނައިގެން ކޮމިޓ ގެ 

 ރިޕޯޓް މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް
ވިމްލާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސއެއް  -

 ވާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނަކަަމށް 

04.09.2019 



Last Updated: 31.10.2019 

ަބދަލު ހޯދުމުެގ މައްސަލަތައް  - މަޢުލޫމާތާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް.
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން، -އެންޓި

ލްގެ އޮފ ސް، އެޓަރނ  ޖެނެރަ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ަލފާގެ 

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް 
އަދި ކޯޓުތަކުގައިވާ މައްސަލައަކަށް  -

ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ުނކޮށް 
ަބދަލުދޭނަަމ، ަބދަުލދޭން 
  3ނިންމަންވާނ  މި ދެންނެިވ 

މުއައްސަސާ އާއި މިކަމާ ގުޅުން 
ގެ ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާ

 މަތިންކަމަށް 
ސުނާމ  ކާރިޘާގައި ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ގެދޮރު  2019ޖުލައި  24  .10

ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޯބހިޔާވަހިކަްނ 
ހޯދާ ދިނުމަށް ގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި  
ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވިމްލާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުިރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
މަޝްރޫޢުއަށް ފައިސާ ނުލިިބ އެތައްދުވަހެއްވުމުން 
ކުންފުންޏަށް މާލ ގޮތުން އިޔާދަނުކުރެވޭވަރުގެ ޮބޑު 
ުބރައެއް އުފުލަންޖެހިފައިވާކަަމށާއި އަދި ފައިސާ  
ނުލިިބ ހިނގާ ޮކންމެ ދުވަހަކ  ކުންފުންޏަށް އިތުރު 

މައްސަލަ އަވަސް  މާލ  ުބރައަކަށް ވަމުްނދާތ ، މި 
 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ަބއްލަވައިދެއްވުން އެދި

ވިމްލާ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
އެންޑް ޓްރޭޑް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތައް ހިމަނައިގެން ކޮމިޓ ގެ 

 ރިޕޯޓް މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް
އިާސއެއް ވިމްލާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަ -

 ވާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނަކަަމށް 
ަބދަލު ހޯދުމުެގ މައްސަލަތައް  -

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން، -އެންޓި
އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް، 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ަލފާގެ 

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް 
އަދި ކޯޓުތަކުގައިވާ މައްސަލައަކަށް  -

ުނކޮށް ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ 

04.09.2019 



Last Updated: 31.10.2019 

ަބދަލުދޭނަަމ، ަބދަުލދޭން 
  3ނިންމަންވާނ  މި ދެންނެިވ 

މުއައްސަސާ އާއި މިކަމާ ގުޅުން 
ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާގެ 

 މަތިންކަމަށް 
ގޭގެ ސާރވޭ ކުރުމާއި އިމާރާތް  298ގއ.އަތޮޅު  2019ޖުލައި  15  .11

ކުރުމަށް ހިންގެވި މަޝްރޫޢުއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 2018ނޮވެންަބރު  7އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން 

-SPE-2018ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ނަންަބރު 
06(D)  ްޚާއްޞަ އޮޑިޓް އާއި ގުޅޭ ގޮތުނ )

 ހުށަހަޅާފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓގެ މަސައްކަތަށް ކުންފުނިން
މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ގުޅިގެން   78ިބލްތަކަށް ދޭންެޖހޭ 

ކުންފުނިން ުހށަހަޅާފައިވާ ކަްނތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތ 
ކުރައްވާ އެ ފައިސާގެ މައްސަލައަށް އިންސާފުވެރި 
އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވައި، ކުންފުންޏަްށ 

މަތިވެފައިވާ މިހާރު ލިބެމުންާދ ގެއްލުން ކުޑަުކރެވި ކުރި
މާލ  ދަތިތަކުން ސަލާމަތްވުަމށް ލިޭބ ވަރަށްޮބޑު 
ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ދެކޭތ ، މި މައްސަލައަށް 

 އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވުން އެދި

ވިމްލާ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
އެންޑް ޓްރޭޑް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާ 
ން ކޮމިޓ ގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތައް ހިމަނައިގެ

 ރިޕޯޓް މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް
ވިމްލާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސއެއް  -

 ވާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނަކަަމށް 
ަބދަލު ހޯދުމުެގ މައްސަލަތައް  -

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން، -އެންޓި
އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް، 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ަލފާގެ 

 ގެންދެވުމަށް  މަތިން ކުރިއަށް
އަދި ކޯޓުތަކުގައިވާ މައްސަލައަކަށް  -

ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ުނކޮށް 
ަބދަލުދޭނަަމ، ަބދަުލދޭން 
  3ނިންމަންވާނ  މި ދެންނެިވ 

މުއައްސަސާ އާއި މިކަމާ ގުޅުން 
ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާގެ 

 މަތިންކަމަށް 

04.09.2019 

ގޭގެ ސާރވޭ ކުރުމާއި އިމާރާތް  298ގއ.އަތޮޅު  2019ޖުލައި  07  .12
ކުރުމަށް ހިންގެވި މަޝްރޫޢުއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވިމްލާ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ތިރ ގައި ދެންނެވިފައިވާ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތައް ހިމަނައިގެން ކޮމިޓ ގެ 

04.09.2019 



Last Updated: 31.10.2019 

 2018ނޮވެންަބރު  7އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން 
-SPE-2018ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ނަންަބރު 

06(D)  ްޚާއްޞަ އޮޑިޓް އާއި ގުޅޭ ގޮތުނ )
 ށް އެދިކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށްިދނުމަ

އެންޑް ޓްރޭޑް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ރިޕޯޓް މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް
ވިމްލާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސއެއް  -

 ވާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނަކަަމށް 
ެގ މައްސަލަތައް ަބދަލު ހޯދުމު -

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން، -އެންޓި
އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް، 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ަލފާގެ 

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް 
އަދި ކޯޓުތަކުގައިވާ މައްސަލައަކަށް  -

ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ުނކޮށް 
ަބދަލުދޭނަަމ، ަބދަުލދޭން 

  3 ނިންމަންވާނ  މި ދެންނެވި 
މުއައްސަސާ އާއި މިކަމާ ގުޅުން 
ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާގެ 

 މަތިންކަމަށް 
ސުނާމ  ކާރިޘާގައި ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ގެދޮރު  2019ޖޫން  16  .13

ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޯބހިޔާވަހިކަްނ 
ހޯދާ ދިނުމަށް ގއ.އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި  
ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވިމްލާ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުިރ 

ން އެ ކުންފުންޏަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެ 
ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށްކަަމްށ ުބނެ އެ ކުންފުިނން 
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މަްއސަލަ ކޯޓުން ޭބރުްނ 
ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރު ނިންމާަފއިވާކަމަށް މަޢުލޫމާުތ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ދެންނެވިފައިވާ ތިރ ގައި
ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތައް ހިމަނައިގެން ކޮމިޓ ގެ 

 ރިޕޯޓް މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުއްވުމަށް
ވިމްލާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސއެއް  -

 ވާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނަކަަމށް 
ަބދަލު ހޯދުމުެގ މައްސަލަތައް  -

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން، -އެންޓި
އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް، 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ަލފާގެ އޮ

04.09.2019 
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-SPEލިބިފައިވާތ ވެ، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ ރިޕޯޓް )
2018-06(D) ިއަށް ރިޢާަޔތް ނުކުރައްވައި މ )  

މައްސަލައާ މެދު ވަކި ގޮެތއް ނިންމަވައިފިނަަމ 
މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އިތުރު ޮބޑު ގެއްލުމެއް ދައުލަތަށް 
ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަާށއި، އެކަމަކ  ނުހަނު 
ކަންޮބޑުވާ ކަމެއްކަމަށް ަބޔާންޮކށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ 

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް 
އަދި ކޯޓުތަކުގައިވާ މައްސަލައަކަށް  -

ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ުނކޮށް 
ަބދަލުދޭނަަމ، ަބދަުލދޭން 
  3ނިންމަންވާނ  މި ދެންނެިވ 

މުއައްސަސާ އާއި މިކަމާ ގުޅުން 
ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާގެ 

 މަތިންކަމަށް 
އޮގަސްޓް  29  .14

2019 
)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ   81/6ޤާނޫނު ަނންަބރު 
ވަނަ އިޞްލާޙު  2( އަްށ 1981އޮތޯރިޓ ގެ ޤާނޫނު 

( ަވނަ 3ވަަނ މާއްދާގެ ) 6ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުެގ 
ނަންަބރުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ   
އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަްށ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް 

، މއ.ޑާޗާ /  ފޮނުއްވާފައިވާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ގެ ނަންފުުޅ ލްފާޟިްލ ޢަލ  ހާޝިމްއަ ކ.މާލެ،

ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފޮނުއްވާފައިާވ 
 މައްސަލަ

  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ  

 2019 އޮގަސްޓު 29
 19ބޭއްވުނު  ގައި
 ޔިތުންގެރައް ވަނަ

 ވަނަ 44 މަޖިލ ހުގެ
 އިން ޖަލްސާ 

ލްފާޟިލް ޢަލ  އަ ،މއ.ޑާޗާ / ކ.މާލެ
 ހާޝިމްއާ ކޮމިޓ ން ިއންޓަވިއުުކރެއްވުމަށްފަހު،

 201ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ަގވާއިދުގެ  އަދި
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓު 

ެއޭބފުޅާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ   ނެގުމަށްފަހު،
އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް 

 ވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއް

M19/ML/2019/22 
2019ސެޕްޓެންަބރު  01  

އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ  ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2019ޖުލައި  03  .15
ވަނަ އަހަރުގެ   2020އައު ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި، 

ަބޖެޓުގައި ހިމެނުަމށްޓަކައި ެއހ ތެރިކަމަށްއެދި އެ 
 ކައުންސިލުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުުބރ  
 ފެރިދޫ

ސަރުކާުރގެ ކަމާގުޅޭ އިދާާރާއ ގުޅިގެން މި 
މައްަސލަ ކުރިއަްށ ގެންދެވުމަށް 

 ކައުންސިލަށް ސިޓ  ފޮުނއްވުމަްށ.

19.08.2019 

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޭބންކް )އޭ.ޑ .ބ ( ގެ   2019ޖުލައި  16  .16
ސައުތު އޭޝިއާ ސަްބރ ޖަނަލް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން  
)ސަސެކް( ގެ ދަށުން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަްށ 

 އޮފް ސްޓްރ މިނި
 ފިނޭންސް

ލިޔުންތައް ކޮމިޓ ން ދިރާާސުކރެއްވުމަށްަފހު 
ނިންމެވ  މި ެގރެންޓ އަކ  ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުެގ  2013/3

19.08.2019 
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ހަމަޖެހިފައިވާ "ނޭޝަނަްލ ސިންގަލް ވިންޑޯ  
)އެން.އެސް.ޑަބްލިއު( ޕްރޮޖެކްްޓ" އަށް އޭ.ޑ .ބ ގެ 

ހިލޭ އެހ ގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ދަށުން 
)ފަސް މިލިއަން  5,000,000$ގޮތުގައި ލިިބފައިވާ 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އަދި އޯޑިނަރ  އޮޕަރޭޝަންސް 
)ކޮންސެޝަނަލް( ގެ ދަށުްނ ލޯނުގެ ގޮތުގަިއ 

)ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ   5,000,000$ލިިބފައިވާ 
ޑޮލަރު( ގެ ލޯން އަދި ހިލޭ އެހ ގެ އެއްަބސްވުމާއި 

 ލިޔުންތައް ގުޅޭ

ާޤނޫނު( ގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިާވ 
އުޫޞލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދެއްވާަފއިާވ 

ގެ ކަންކަން ލޯުނގއްކަމަށާއި ައދި ލޯނެ
ޤާނޫނުއާ ކުރިއަށް ގެންގޮްސފައިވަނ  

 ވުމުން ފައިލްކުރުމަށް އެއްގޮތަށް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެއްވާ އެހ ގެ   2019ޖުލައި  25  .17
ދަށުން، ރިޒާރވް ެބންކް ޮއފް އިންޑިއާ އާއި  
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ  )އެމް.އެމް.އޭ( އާ 

ސްވޮޕްއަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރެންސ   400ދެމެދު 
ރިޒާރވް ޭބންކް އޮފް އިންޑިއާއަށް ސެކުއިރިޓ އެއްގެ  
ގޮތުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިާވ 

 ލިޔުންތައް ގުޅޭ ގެރެންޓ 

 އޮފް މިނިސްޓްރ 
 ފިނޭންސް

ލިޔުންތައް ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު 
ނިންމެވ  މި ގެރެންޓ އަކ  ޤާޫނނު ނަންަބރު 

ތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ )ދައުލަ 2013/3
ޤާނޫނު( ގަިއ ަބޔާން ޮކށްފައިާވ އުޞޫލުތަކާއި 
އެއްގޮތަށް ދެއްވާފައިވާ ގެރެްނޓ އެއްކަމަށާއި 
އަދި ގެރެންޓ ގެ ކަންކަން ކުރިއަށް  

ވުމުން ެއއްގޮތަށްޤާޫނނުއާ ގެންގޮސްފައިވަނ  
 ފައިލްކުރުމަށް

19.08.2019 

 މަތިވެފައިވާ އަހަރަށްވުރެ  65 އުމުރުން  2019 ޖުލައި 17  .18
  ނުވާ  ޙައްޖުވެފައި ފަރުޟު  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ
 އެދި ަހއްދަވާދެއްވުން ގޮތް ޙައްޖުވެވޭނެ ފަރާތްތަކަށް

  /އާދަމް ޙުސައިން
 ހުޅުމާލެފްލެޓް
63.01.04 

ސަރުކާުރގެ ކަމާގުޅޭ އިދާާރާއ ގުޅިގެން މި 
މައްަސލަ ކުރިއަށް ގެންދެުވމަށް އެ ފަރާތަށް  

 ފޮނުއްވުމަށް.ސިޓ  

19.08.2019 

19.  

އޮގަސްޓް  01
2019 

)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  2013/7ޤާނޫނު ނަްނަބރު 
  20ވަނަ މާއްދާއާއި  10ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މެުދރާސްތާގެ ފިސްކަލް  
ސްޓެރެޓަޖ  އަންގައިދޭ ަބޔާނާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނ ގެ  

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ފިނޭންސް

ލިޔުންތައް ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު 
ނިންމެވ  މި ގެރެންޓ އަކ  ޤާޫނނު ނަންަބރު 

)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ  2013/3
ޤާނޫނު( ގަިއ ަބޔާން ޮކށްފައިާވ އުޞޫލުތަކާއި 

19.08.2019 
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 ށްހިއްސާކޮށްފައިވުމުން ފައިލްކުރުމަ އެއްގޮތަށް އަންގައިދޭ ަބޔާންސްޓެރެޓަޖ  

20.  

 2019 ޖުލައި 16

  ހެޑް  ގެ ޔޫ.އައި.އެފް އޮތޯރިޓ ގެ މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް
 ދުވަހު  މަސް  7 ޖުމްލަ އަދާކުރި ވަޒ ފާ ގޮތުގައި

( އަށް 2015 ޫޖން އިން 2014 ނޮވެމްަބރ)
 ގޮތުން  ެބހޭ ކުރިގޮތާއި އަދާ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒ ފާގެ
  ސ އިން .ސ .އޭ އަދި އިންނާއި މޯލްޑިވްސް އޮފް ޭބންކް

  ކުރަމުންދާ  ޝަކޫރާމެދު އާތިފް ރާހ މްއިްބ މަޖިލ ހުގައި
  އެދި ުފރުޞަތަކަށް ޖަާވުބދާރ ވުމުގެ ތުހުމަތުތަކަށް

 އާތިފް އިްބރާހ މް
 ޝަކޫރު

އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާގޮތަށް ބައްދަލުުކރައްވަިއ 
މަޢުޫލމާތު އޮޅުންިފލުާވަފއި އަދި 
އެމް.އެމް.ޕ .ާއރް.ސ  ގެ ޚާްއަޞ އޮޑިޓް 
ރިޕޯޓު ދިރާސާުކރެއްވުްނ ކުރިއަށް 
ގެންދަވާިއރު މި ބައްދަުލވުމުަގއި 
 ފާހަގަުކރެވުނު މުޙިްއމު ނުކުތާތައް ހިމެނުމަށް 

2019އޮގަސްޓް  07  

 ،ކޮމިޓ ގައި މާލިއްޔަތު ގައި  2019 ޖުލައި 16 2019ޖުލައި  17  .21
  އެފްއަށް .އޯ.އެސް ފައިސާތަކެއް ސ ގެ .އާރު.ޕ .އެމް.އެމް

 މުޢާމަލާތްތައް އެ ، ނަމަވެސް ދިޔަ ޖަމާވަމުން
 ލަފާގެ ވެސް ިޢމާދުގެ ނ ޒާ ުނހިފޭއްޓ  ބޭންކުން
  އިން  މޯލްޑިވްސް އޮފް  ޭބންކް ކަމަށް މަތިން

 ކަމުގެ  އެއ  ،ފައިވާތ ވެުބނެ  ކޮމިޓ ގައި މާލިއްޔަތު
 ުބނެފައިވާ ބޭންކުން އެ އޮޅުވާލުމަށް ޙަޤ ޤަތް

 ކޮމިޓ އަށް ޙަޤ ޤަތް ކަމުގެ އެ ވާހަކައެއްކަމާއި
  އެދި ފުރުޞަތަށް އެ ،ބޭނުންާވތ ވެ ސާފުކޮށްދޭން

އާދަމް ނ ޒާ އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާގޮތަށް ބައްދަލުުކރައްވަިއ  
މަޢުޫލމާތު އޮޅުންިފލުާވަފއި އަދި 
އެމް.އެމް.ޕ .ާއރް.ސ  ގެ ޚާްއަޞ އޮޑިޓް 
 ރިޕޯޓު ދިރާސާުކރެއްވުްނ ކުރިއަށް
ގެންދަވާިއރު މި ބައްދަުލވުމުަގއި 
 ފާހަގަުކރެވުނު މުޙިްއމު ނުކުތާތައް ހިމެނުމަށް 

2019އޮގަސްޓް  07  

22.  
 2015 ޖޫން 30

މޯލްޑިވްސްގެ  ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް ހިއުމަން
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2013

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ދަ އޮފް ކޮިމަޝން ަރއިޓްސް ހިއުމަން
ވަަނ ވަނަ އަހަރުގެ  2018 މޯލްޑިްވސްގެ

ގަިއ އެއްވެްސ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
މައްަސލެއެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

2019އޮގަސްޓް  05  
M19/ML/2019/21 

ޑިސެންަބރު  31  .23
2015 

މޯލްޑިވްސްގެ   ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2014

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް
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24.  
 2016ޖުލައި  18

މޯލްޑިވްސްގެ  ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް ހިއުމަން
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2015

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ފާހަގަުކރައްާވފައި ނުވާަކުމން، އެ 
، 2015، 2014 ،2013ކޮމިަޝުނގެ 

އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި  2017 އަދި 2016
ފާހަގަުކރެިވފައިާވ މައްސަލަތަްއ 

ކޮމެޓ ިއން މަިޖލ ހުެގ ޙައްލުވެަފއިވާކަުމން، 
 އިތުރު ސަމާލުަކމަށް ގެންނަންެޖޭހ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

25.  
 2017މޭ  23

މޯލްޑިވްސްގެ  ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް ހިއުމަން
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2016

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

26.  
 2018ޖޫން  20

މޯލްޑިވްސްގެ  ކޮމިޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް ހިއުމަން
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2017

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

27.  
 2019 ޖޫނ   27

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2018

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 2015 ޖުލައި 06  .28

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2014ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
 އެންވަޔަރަްނަމންޓް  މޯލްޑިްވސް .1

އަދި  2014 ޕްރޮެޖކްޓްގެ މެނޭޖްމަންޓް
ރިޕޯޓުގައި  ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް  2015

ފާހަގަުކރައްާވފައިވާ މައްަސލަތައް 
ކުރިމަުގގައި ތަކުރާރު ުނވާނެޮގތަށް، އެކަން  
އިޞްލާޙްުކރައްވަްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ލަާފފުޅުދެްއވާފަިއވާގޮތަށް 
ިމނިސްޓްރ އަށް  އެ އިޞްލާޙްުކރެއްުވމަށް

 އެންގެވުމަށާއި،
 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަްޤަޞުދ  .2

ޙާޞިލްާވގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްެގ މަސައްކަތް 
ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް 
ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބަޖެޓްެގ ތެރެއިން 

2019ޖުލައި  17  

 އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 2016ޖޫން  30  .29

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ 2015ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
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މަސައްކަތްތައް ފުިރަހމަކުރުމަށާއި، 
ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުްއދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ށް ަލފާއެުރުވމަށާއި އަދި ކަންކަން ނިންުމމަ
މުސްތަުޤބަުލގައި ިމފަަދ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
ކުރިއަށް ގެންދަާވއިރު، ެއ ރިޕޯޓުގައި 

ކަންތައްތައް ފާހަގަުކރައްާވފައިާވ 
  މިނިސްޓްރ އަށްތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ

 އި، އަދި އެންގުމަށާ
 ަމްޤަޞުދތައް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ .3

 ށްޕްރޮޖެކްޓްއަ ހާިޞލްނުވާގޮތަށް،
 ތެރޭގައި މުްއދަތުގެ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ

 ނުނިންމުމުން މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް
އެހެނިހެން  ައދި  ގެއްުލމާއި، ލިބޭ ދައުލަތައް

 ހޯދައި، ފަރާްތތައް އިޙުމާްލވާ ކަންކަމުގައި 
-އެންޓި މަްއސަލަަތއް ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ

 މޯލްޑިްވސް އަދި  ކޮިމަޝނަށް ކޮރަޕްަޝން
 ތަޙުޤ ޤ  ފަދަ  ަސރވިސް ޕޮލިސް

 ޚިލާފަށް ަގވާިއދާ ބަލައި، އިދާރާތަކުން
 ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާމެދު  ޢަމަުލކޮށްފައިވާ

 މައްަސލާގައި މި  ައދި ދަންނަަވއި އެޅުމަށް
 މާލިއްޔަތު ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި
 ފޮނުއްވުމަށެ  ކޮމިޓ އަށް
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އަހަރުެގ  ވަނަ 2017ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ސިވިލް 2018މެއި  24  .30
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 2018ކޮިމަޝނުގެ  ސަރވިސް ސިވިލް 
ވަނަ ައަހރުގެ އޮޑިޓް ވަނަ އަހަުރގެ 

ގައި އެއްވެސް މައްަސެލއެއް އޮޑިޓަރ ރިޕޯޓް
 ޖެނެރަްލ ާފހަގަުކރައްާވފައި ުނވާކަމުން، އެ 

 ައދި 2016، 2015، 2014 ކޮމިަޝުނގެ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެިވފައިާވ  2017

މައްަސލަތައް ހަްއލުެވފައިވަަކމުން، 
މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމެޓ އިން 
 މައްަސލަެއއް ނެތްކަމަށް އިތުރުގެންނަންޖެހޭ 

2019ޖުލައި  30  
M19/ML/2019/20 

އަހަރުެގ  ވަނަ 2016ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ސިވިލް 2017މޭ  29  .31
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 2015ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ސިވިލް  2016މެއި  31  .32
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އަހަރުެގ  ވަނަ 2014ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ސިވިލް 2015 ޖުލައި 06  .33
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮގަސްޓް  15  .34
2017 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2016ޓްރައިިބއުަނލްގެ  ޒ ފާއާެބހޭވަ

 ރިޕޯޓްމާލ  އޮޑިޓް 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
ހަރުުމދަުލގެ  ޓްރައިބިއުނަްލގެ  ވަޒ ފާއާބެހޭ 

ރަޖިސްޓަރ ގެ ަމްއސަލަފިަޔވައި، 
ާމލ  އަހަުރެގ ޚަރަދުތައް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ
 2006/3 ނަންަބރު ާޤނޫނުކޮށްފައިވަނ ، 

)ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ާޤނޫނު( އާއި 
 ގަވާއިާދއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް  އްގޮތަށްކަމަށްއެ
 ފައިުވމާއި، ވަޒ ފާއާެބހޭފާހަގަުކރައްވާ 

ަވނަ އަަހރުގެ  2017 ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
ގައި އެްއވެސް މައްަސލެއެްއ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ފާަހގަކުރައްާވފަިއ 
ކޮމެޓ އިްނ މަޖިލ ހުެގ ނުވާކަމުން، 

 އިތުރު ސަމާލުަކމަށް ގެންނަންެޖޭހ 
 ލައެއް ނެތްކަމަށް މައްސަ 
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އަހަރުގެ  ވަނަ 2013ކައުންސިލްގެ  މ ޑިއާ މޯލްޑިވްސް 2015  މާރޗް 19  .35
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ވަނަ އަހަރު އޮޑިަޓރ ޖެނެރަްލ  2014
ކައުންސިލް ފާހަގަުކރައްާވފައިާވ 

މެންަބރުންަނށް ދ ފައިވާ ލިވިންގ އެލަވަންސް 
  ފައިސާ އަނުބރާ ހޯދާފައި ނުވުމުގެ މައްސަލަ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފ ހަށް މިހާރު 
އްވާފައިވާކަމަށް އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅު

ކު، އެ އޮފ ހުން މި ފާހަގަކުރައްވާފައިވުމާއެ
މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމަވައި ޝަރ ޢަތަށް 
ހުށަހަޅުއްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަާވނަމަ، އެކަން 
އެ އޮފ ހުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް 
ފާހަގަކުރައްވައި، މި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތް  
 ނިންމުމަށް 
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 ސިސްޓަމް މެނޭްޖމަންޓް ފައިނޭންސް ޕަްބލިކް 2018ޖޫން  25  .36
 އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓްރެންތެނިންގ

 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭްނިޝައލް  ޕަބްލިކް
  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓްރެންތެނިންގ ސިސްޓަމްސް

ވަަނ  2017 އަދި  2016، 2015، 2014
ރިޕޯޓުގައި  ޮއޑިޓްއަހަރުގެ 

ފާހަގަުކރައްާވފައިާވ މައްސަލަތަްއ 
ކުރިމަުގގައި ތަކުރާރު ުނވާނެޮގތަށް، އެކަން  
އިޞްލާޙްުކރައްވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

ލަާފފުޅުދެްއވާފަިއވާގޮތަށް 
 އެ މިނިސްޓްރ އަށް އިޞްލާޙްުކރެއްުވމަށް

 ؛އެންގެވުމަށާއި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަްޤޞަދު ޙާިޞްލވާގޮތަށް 

M19/ML/2019/24 
(2019ޖުލައި  24)  

  
  ސިސްޓަމްސް  މެނޭްޖމަންޓް ފައިނޭންޝަލް ޕަްބލިކް 2017ޖޫން  19  .37

 އަހަރުގެ ވަނަ 2016 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓްރެންތެނިންގ
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

  ސިސްޓަމްސް  މެނޭްޖމަންޓް ފައިނޭންޝަލް ޕަްބލިކް 2016ޖޫން  27  .38
 އަހަރުގެ ވަނަ 2015 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓްރެންތެނިންގ

 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ސިސްޓަމްސް މެނޭްޖމަންޓް ފައިނޭންޝިއަލް ޕަްބލިކް 2015ޖޫން  30  .39
 އަހަރުގެ ވަނަ 2014 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓްރެންތެނިންގ

 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް
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ކްޓްގެ ަމސައްކަްތ ކުރިއަށް ޕްރޮޖެ
ގެންދެުވމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ 
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް 
ފުރިަހމަކުުރމަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިާވ 
މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންަކން ނިންމުމަށް 
ލަފާެއރުވުމަށާއި އަދި ުމސްތަުޤބަލުގަިއ 

ންދަވާިއރު، މިފަދަ ޕްޮރޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެ
އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ 
 ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ

 ވެ.އެންުގމަށެ މިނިސްޓްރ އަށް
އޮގަސްޓް  13  .40

2015 

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ކޮމިޝަންގެ  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާލ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އަކައުންޓިންގެ ކޮމިަޝނުްނ ކޭްޝ 

އެ  އުޞޫލުތަކާ ޚިާލފުވެަފއި ވ ަނމަވެސް،

މާލ  އަހަރުެގ  ގައިތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ނަންބަރު ާޤޫނނުޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3

 ގަވާއިދާއި  އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް  އެއްގޮތަށްކަމަށް

ކޮމެޓ އިން އިުވމާއެކު، ފަފާހަގަުކރައްވާ 

މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 
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 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

 2016ޖަނަވަރ   25  .41

ވަނަ   2014 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގެ އޮތޯރިޓ  ރެވެިނއު އިންލަްނޑް މޯލްޑިްވސް

ގެ މައްސަލަ ފިޔަވައި، ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރ 

އެއޮތޯރިޓ ގެ މާލ  އަހަުރެގ ޚަރަދުތައް 

 2006/3 ނަންަބރު ާޤނޫނުކޮށްފައިވަނ ، 

)ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ާޤނޫނު( އާއި 

 ގަވާއިާދއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް  އެއްގޮތަށްކަމަށް

 މޯލްޑިްވސްފައިުވމާއި، ފާހަގަުކރައްވާ 

، 2015 ގެއޮތޯރިޓ  ރެވެިނއު އިންލަންޑް

ވަނަ  2018އަދި  2017،  2016

ގައި އެއްވެސް  އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

މައްސަލެއެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ކޮމެޓ އިން ފާހަގަކުރައްވާފައި ނުވާކަމުން، 

މާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ސަ 

M19/ML/2019/16 
(2019ޖުލައި  29)  
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 ށް މައްަސލައެއް ނެތްކަމަ

ސެޕްޓެމްަބރ  06  .42
2016 

  ފޯރ  އެސިސްޓެންސް ގްރާންޓް ޖަޕާންސް"
  ގެ " ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކިއުރިޓ   ހިއުމަން ގްރާސްރޫޓް

 ޖަމާލުއްދ ން ުމޙައްމަދު ޝައިޚް މަދަރުސަތުލް ދަށުން
 ުބރި 2 ކްލާސްރޫމްގެ 8 ކުރި ޢިމާރާތް ސުކޫލްގައި
 މާލ   ނިމުނު އަށް 2016 މާރޗް 17 ޢިމާރާތުގެ
 ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް އަހަރުގެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ފޯރ އެސިސްޓެންސް ގްރާންޓް ޖަޕާންސް".1

  ސެކިއުރިޓ  ހިއުމަން ގްރާސްރޫޓް

 މަދަރުސަތުލް ދަށުން ގެ " ޕްރޮޖެކްޓްސް

 ސުކޫލްގައި ޖަމާލުއްދ ން މުޙައްމަދު ޝައިޚް

 ުބރި 2 ކްލާސްރޫމްގެ  8 ކުރި ޢިމާރާތް

 ނިމުނު އަށް 2016 މާރޗް  17 ޢިމާރާތުގެ

ރިޕޯޓުގައި   އޮޑިޓް އަހަރުގެ މާލ 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް 

ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު ނުވާނެގޮތަށް، އެކަްނ 

އިޞްލާޙްކުރައްވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާގޮތަށް 

 އަދި ؛އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު  .2

ޙާޞިލްވާގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  

M19/ML/2019/15 
(2019ޖުލައި  24)  
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ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާިއ ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  

ކަންކަން ނިންމުަމށް ލަފާއެރުުވމަށާއި އަދި 

މުސްތަޤުަބލުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު އެ ރިޕޯޓުގައި  

ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

  މިނިސްޓްރ އަށްނުދިނުމަށް އެ

 ވެ.ގެވުމަށެއެން

ޑިސެންަބރު  18  .43
2018 

 ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ސްޓްރެންގތެނިންގ
 ފެސިލިޓޭޝަން ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް ކ  އޮފް

  ޓު  ކެޕޭސިޓ  މޯލްޑިވްސް ޑ ޕެން ޓު އެޖެންސ ސް
 އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިން  އެންގޭޖް ކޮމްޕެޓިޓިވްލ 

  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ސަރވިސް އެންޑް ގުޑްސް އިން ޓްރޭޑް
 (2 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2017

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 އިނިސްޓިިޓއުޝަނަލް  ސްޓްރެންތެނިންގ .1

 ޓްރޭޑް ނެޝަނަލް  ކ  އޮފް ކެޕޭސިޓ 

  ޑ ޕެން  ޓު އެޖެންސ ސް ފެސިލިޓޭޝަން

 ކޮމްޕެޓިޓިވްލ  ޓު ކެޕޭސިޓ  މޯލްޑިވްސް

  ޓްރޭޑް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިން އެންގޭޖް

  ސަރވިސަސް  އެންޑް ގުޑްސް އިން

M19/ML/2019/14 
(2019ޖުލައި  23)  

އޮކްޓޫަބރު  25  .44
2017 

 ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ސްޓްރެންގތެނިންގ
 ފެސިލިޓޭޝަން ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް ކ  އޮފް

  ޓު  ކެޕޭސިޓ  މޯލްޑިވްސް ޑ ޕެން ޓު އެޖެންސ ސް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް
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 އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިން  އެންގޭޖް ކޮމްޕެޓިޓިވްލ 
  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ސަރވިސް އެންޑް ގުޑްސް އިން ޓްރޭޑް
 (2 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2016

  2016، 2015، 2014 ޕްރޮޖެކްޓްގެ

  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2017 އަދި

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު 

ނުވާނެގޮތަްށ، އެކަން އިްޞލާޙްކުރައްވަން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ގޮތަށް ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާ

 އެ މިނިސްޓްރ އަށް އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

 ؛އެންގެވުމަށާއި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަްށ   .2

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދެވުމަށާއި، ްޕރޮޖެކްޓަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، 

ށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަ

ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާެއރުވުމަށާއި 
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އަދި މުސްތަޤުަބލުގައި މިފަދަ 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަާވއިރު، އެ 

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

 ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުިދުނމަށް އެ

 އި، ައދިއެންގުމަށާ މިނިސްޓްރ އަށް

 އްމަޤްޞަދުތަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ .3

 ޕްޮރޖެކްޓްއަށް ޞިލްނުވާގޮތަށް،ޙާ

 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ނުނިންމުމުން  މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް

 އަދި ގެއްލުމާއި، ލިޭބ ދައުލަތައް

  މާލްވާކަންކަމުގައި އިޙު އެހެނިހެން

 ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ ހޯދައި، ފަރާތްތައް

 ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި މައްސަލަތައް

  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް އަދި ކޮމިޝަނަށް

 އިދާރާތަކުން ތަޙުޤ ޤ  ފަދަ ސަރވިސް

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ  ަބލައި،
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 ފަރާތްތަކާމެދު  ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ

 މި އަދި ދަންނަވައި  އެޅުއްވުމަށް ފިޔަވަޅު

  ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ނިންމެވި މައްސަލާގައި

 ވެ.ފޮނުއްވުމަށެ  ކޮމިޓ އަށް މާލިއްޔަތު

ޑިސެންަބރު  01  .45
2016 

 ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ސްޓްރެންގތެނިންގ
 ފެސިލިޓޭޝަން ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް ކ  އޮފް

  ޓު  ކެޕޭސިޓ  މޯލްޑިވްސް ޑ ޕެން ޓު އެޖެންސ ސް
 އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން އެންގޭޖް ކޮމްޕެޓިޓިވްލ 

  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ސަރވިސް އެންޑް  ގުޑްސް އިން ޓްރޭޑް
 (2 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2015

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

  

ޑިސެންަބރު  27  .46
2015 

 ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް ސްޓްރެންގތެނިންގ
 ފެސިލިޓޭޝަން ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް ކ  އޮފް

  ޓު  ކެޕޭސިޓ  މޯލްޑިވްސް ޑ ޕެން ޓު އެޖެންސ ސް
 އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން އެންގޭޖް ކޮމްޕެޓިޓިވްލ 

  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ސަރވިސް އެންޑް  ގުޑްސް އިން ޓްރޭޑް
 (2 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އަހަރުގެ ވަނަ 2014

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ޑިސެންަބރު  18  .47
2018 

 އިންސްޓިޓިުއޝަނަލް ިބލްޑިންގ 
 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްްޓރ  ދި އޮފް ކެޕޭސިޓ 

 އިމްޕްލިމެންޓިންގ ނޭޝަަނލް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް  އިމްޕްލިމެންޓް ޓު އެޖެންސ ސް

 އެންހޭންސްޑް އިންކްލޫޑިންގ ،އެޖެންޑާ
 ވަނަ 2017 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފްރޭމްވަރކް އިންޓެގްރޭޓެޑް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ކެޕޭސިޓ  އިނިސްޓިޓިުއޝަނަލް  ިބލްޑިންގ.4

 އިކޮނޮމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރ  އޮފް

 ނެޝަނަލް  އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  ޓު އެޖެންސ  އިމްޕްލިމެންޓިންގ

M19/ML/2019/13 
(2019ޖުލައި  23)  
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 އެޖެންޑާ ޓްޭރޑް ނެޝަަނލް އިމްޕްލިމެންޓް (1 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ހަރުގެއަ

 އެންހޭންސްޑް ދި އިންކްލޫޑިންގ

، 2014ފްރޭމްވަރކްގެ  އިންޓެގްރޭޓެޑް

ވަނަ އަހަރުގެ  2017 އަދި 2016، 2015

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  އޮޑިޓް

މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު  

ނުވާނެގޮތަްށ، އެކަން އިޞްލާޙްކުރައްވަން  

އްވާފައިވާގޮތަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާފުޅުދެ

 އެ މިނިސްޓްރ އަށް އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

 ؛އެންގެވުމަށާއި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަްށ .5

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދެވުމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް 

  ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންކަްނ ނިންމުމަްށ 

އޮކްޓޫަބރު  25  .48
2017 

 ދި އޮފް ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިޓިުއޝަނަލް  ިބލްޑިންގ
 އެންޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ 
  ޓު  އެޖެންސ ސް އިމްޕްލިމެންިޓންގ ނޭޝަނަލް

  ، އެޖެންޑާ ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް   އިމްޕްލިމެންޓް
 އިންޓެގްރޭޓެޑް އެންހޭންސްޑް އިންކްލޫޑިންގ
  ހަރުގެ އަ ވަނަ 2016 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފްރޭމްވަރކް

 (1 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ޑިސެންަބރު  1  .49
2016 

 ދި އޮފް ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިޓިުއޝަނަލް  ިބލްޑިންގ
 އެންޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ 
  ޓު  އެޖެންސ ސް އިމްޕްލިމެންިޓންގ ނޭޝަނަލް

  ، އެޖެންޑާ ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް   އިމްޕްލިމެންޓް
 އިންޓެގްރޭޓެޑް އެންހޭންސްޑް އިންކްލޫޑިންގ
  ހަރުގެ އަ ވަނަ 2015 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފްރޭމްވަރކް

 (1 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ޑިސެންަބރު    31  .50
2015 

 ދި އޮފް ކެޕޭސިޓ  އިންސްޓިޓިުއޝަނަލް  ިބލްޑިންގ
 އެންޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ 
  ޓު  އެޖެންސ ސް އިމްޕްލިމެންިޓންގ ނޭޝަނަލް

  ، އެޖެންޑާ ޓްރޭޑް ނޭޝަނަލް   އިމްޕްލިމެންޓް
 އިންޓެގްރޭޓެޑް އެންހޭންސްޑް އިންކްލޫޑިންގ
  ހަރުގެ އަ ވަނަ 2014 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފްރޭމްވަރކް

 (1 ޓިއަރ) ރިޕޯޓް ޑިޓްއޮ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް



Last Updated: 31.10.2019 

ލަފާއެރުވުމަށާއި އަދި މުސްތަޤުަބލުގަިއ 

މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު، 

އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

 ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ 

 އި، ައދިއެންގުމަށާ މިނިސްޓްރ އަށް

 ޤްޞަދުތައްމަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ .6

 ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ހާޞިލްނުވާގޮަތށް،

 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ނުނިންމުމުން  މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް

 އަދި ގެއްލުމާިއ، ލިޭބ ދައުލަތައް

  ކަންކަމުގަިއ އިޙްމާލްވާ  އެހެނިހެން

 ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ ހޯދައި، ފަރާތްތައް

 ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި މައްސަލަތައް

  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް އަދި ކޮމިޝަނަށް

 އިދާރާތަކުން ތަޙުޤ ޤ  ފަދަ ސަރވިސް

 ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ަބލައި،
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  ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ

  މި  އަދި ދަންނަވައި އެޅުއްވުމަށް

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި މައްސަލާގައި

 ؛ފޮނުއްވުމަށް  ކޮމިޓ އަށް މާލިއްޔަތު

2015 ޖޫން 42  .51 މެޭނޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ވޭސްޓް އަތޮޅު ސޮލިޑް އަރި 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2014

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 މެނޭޖަމަންޓް  ވޭސްޓް ސޮލިޑް އަރިއަތޮޅު.7

އަހަރުގެ ވަނަ  2014ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ޕައިލޮޓް

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  އޮޑިޓް

މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު  

ނުވާނެގޮތަްށ، އެކަން ިއޞްާލޙްކުރައްވަން  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާފުޅުދެއްާވފައިވާގޮތަށް 

 ؛އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަްށ .8

ށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ

ގެންދެވުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ަމސައްކަތްތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް 

M19/ML/2019/12 
(2019ޖުލައި  10)  
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ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް 

ލަފާއެރުވުމަށާއި އަދި މުސްތަޤުަބލުގަިއ 

މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ އެ ރިޕޯޓުގައި 

 ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ

 ؛ގެވުމަށްއެން މިނިސްޓްރ އަށް

ޖެކްޓްތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް ޕްރޮ.9

ޙާޞިލްނުވާގޮތަށް، ްޕރޮޖެކްޓްއަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތްތައް ނުނިންމުމުްނ 

އަިދ އެހެނިހެްނ ދައުލަތައް ލިޭބ ގެއްލުމާއި، 

ކަންކަމުގައި އިޙްމާލުވާ ފަރާތްަތއް ހޯދައި، 

-އެންޓިއެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަދި މޯލްޑިވްސް  

ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަދަ ތަޙުޤ ޤ  

އިދާރާތަކުން ަބލަިއ، ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް 
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ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު  

ވުމަށް ދެންނަވައި އަދި މި އެޅުއް

މައްސަލާގައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް 

 ؛މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމަށް 

އެކަމާ ގުޅޭ ތަޙްޤ ޤް ވ ހާ އަދި  .10

އަވަހަކަށް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކަމުގައި  

ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާމެުދ ދަުޢވާ އުފުލައި 

ދައުލަތަށް ލިުބނު ގެއްލުމުެގ ަބދަލު އެ  

ތަކުން ހޯއްދެވުމަށް މިިނސްޓްރ  އޮފް ފަރާތް

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ އަށް 

 އަދި ؛ ދެންނެވުމަށް

ފައިނޭންޝަލް ސްޭޓޓްަމންޓް  .11

ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހެނ  

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިްކ ސެކްޓަރ  

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް:  

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދި 
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އެކައުންޓިންގ" ޭބސިސް އޮފް -ކޭޝް

ޭބސިްސ އޮފް -އަށްވެފައި، ކޭޝް

އެކައުންޓިންގ ގެ ދަށުން ހަރުމުދާ ހުރިކަން 

ފިސިކަލ  ވެރިފައިކުރަން އޮޑިޓަރުންނަްށ 

ލާޒިމްނުވިޔަސް، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި 

އޮޑިޓްކުރައްވާއިރު، ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ގަންނަ 

ހަރުމުދާ ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް 

 ރަލްގެ އޮފ ހަށް ދެްނނެވުމަށް.އޮޑިޓަރ ޖެނެ

2013އޯގަސްޓް  72  .52  ހިންގަުމންދާ އެހ ގެ ދަށުން ޭބންކް ލޯނު ވޯލްޑް 

 އެންވަޔަރަމަންޓަލް  މޯލްޑިވްސް "

ވަނަ އަހަރުގެ   2012ގެ " މެނޭޖްމަންޓްޕްރޮޖެކްޓް
 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 އެންވަޔަރަމަންޓަލް މޯލްޑިވްސް .12

ވަނަ  2012 ގެ މެނޭޖްމަންޓްޕްރޮޖެކްޓް

ރިޕޯޓުގައި  އަހަރުގެ އޮޑިޓް

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް 

ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު ނުވާނެގޮަތށް، އެކަން 

އިޞްލާޙްކުރައްވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާގޮތަށް 

 އެ މިނިސްޓްރ އަށް އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

M19/ML/2019/11 
(2019ޖުލައި  17)  



Last Updated: 31.10.2019 

 އެންގެވުމަށާއި،
 

ދު ޞަޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤް .13

 މަސައްކަތް ލްވާގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެޙާޞި

ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން 

 ،މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ަލފާއެރުވުމަށާއި އަދި ކަންކަން ނިންމުމަށް 

މުސްތަޤުަބލުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

ެއ ރިޕޯޓުގައި  ،އިރުކުރިއަށް ގެންދަވާ

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

  މިނިސްޓްރ އަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ

 އި،އެންގުމަށާ

ޖެކްޓްތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް ޕްރޮ .14

ހާޞިލްނުވާގޮަތށް، ޕްރޮޖެކްޓަްށ އިޙްމާލްވާ  

ފަރާތްތައް ހޯދައި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ 
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ކޮރަޕްޝަން -އެންޓިމައްސަލަތައް 

ޝަނަށް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ކޮމި

ސަރވިސް ފަދަ ތަޙުގ ޤ  އިދާރާތަކުން 

ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް  ަބލައި،

ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު 

އަދި މި  ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދެންނަވައި 

ރިޕޯޓް  ނިންމެވި ގޮތުގެ މައްސަލާގައި 

 ؛މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމަށް 

ފައިނޭންޝަލް ސްޭޓޓްަމންޓް  .15

ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހެނ  

"އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަްބލިްކ ސެކްޓަރ  

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް:  

ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ައންޑަރ ދި 

ޭބސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" -ކޭޝް

ޭބސިްސ އޮފް -އަށްވެފައި، ކޭޝް

ންޓިންގ ގެ ދަށުން ހަރުމުދާ ހުރިކަން އެކައު



Last Updated: 31.10.2019 

ފިސިކަލ  ވެރިފައިކުރަން އޮޑިޓަރުންނަްށ 

ލާޒިމްނުވިޔަސް، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި 

އޮޑިޓްކުރައްވާއިރު، ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ގަންނަ 

ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް ހަރުމުދާ ހުރިކަން 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ދެްނނެވުމަށް.

2016ޖޫން  03  .53  ފޮރ އެކްސެލެރޭޓިންގ ގްރާންޓް ޕްރިޕަރޭޝަން 

 ސަސްޓެއިނަަބލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްއިން 

ވަނަ   2015 ރިނިއުއަަބލް އެނަރޖ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ
 ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ އޮޑިޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 ފޮރ ޕްރިޕަރޭަޝން .16

 ަސްސޓެއިނަބަލް  އެކްސަަލރޭޓިންގ

 އިން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕްރައިވެޓް

 2014 ޕްރޮޖެކްްޓގެ އެނަރޖ  ރިނިއުބަލް

  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް   2015އަދި 

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު 

ނުވާނެގޮތަްށ، އެކަން އިޞްލާްޙކުރައްވަން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާގޮތަށް 

 އެ މިނިސްޓްރ އަށް އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

M19/ML/2019/10 
(2019ޖުލައި  17)  

2015 ޖޫން 03  .54 ސަސްޓެއިނަަބލް  އެކްސަލަރޭޓިންގ ފޮރ ޕްރިޕަރޭޝަން 
 ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުަބލް 

ވަނަ  2014( ޕްރޮޖެކްޓްގެ ASPIREއެނަރޖ  )
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް
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 އެންގެވުމަށާއި،
 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު  .17

 މަސައްކަތް ޙާޞިލްވާގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަަމކުރުމަށާއި، 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާއެރުވުމަށާއި އަދި  

މުސްތަޤުަބލުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

އިރު، އެ ރިޕޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

  މިިނސްޓްރ އަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ

 އި، އަދި އެންގުމަށާ

 މަޤްޞަދުތައް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ .18

 ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ހާޞިލްނުވާގޮަތށް،

 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ
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 ނުނިންމުމުން މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް

 އަދި  ގެއްލުމާއި، ލިޭބ އުލަތައްދަ

 ހޯދައި،  ފަރާތްތައް  އިޙްމާލްވާ އެހެނިހެން

-އެންޓި މައްސަލަތައް ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ

  މޯލްޑިވްސް  އަދި ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން

 ތަޙުގ ޤ   ފަދަ  ސަރވިސް ޕޮލިސް

  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ަބލައި، އިދާރާތަކުން

 ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ

 މި  ައދި ދެންނަވައި އެޅުއްވުމަށް

  ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ނިންމެވި މައްސަލާގައި

 ؛ފޮނުއްވުމަށް  ކޮމިޓ އަށް މާލިއްޔަތު

2015 ޖޫން 92  .55 ރ ފް   ެއންޑް ކޮރަލް ކޮންޒަރވޭޝަން ވެޓްލޭންޑް 
އަހަރުގެ އޮޑިޓް ވަނަ  2014މޮނިޓަރިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

 އެންޑް ކޮންޒަރވޭޝަން ވެޓްލޭންޑް .19

މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ރ ފް ކޮރަލް

ރިޕޯޓުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2014

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް 

ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު ނުވާނެގޮތަށް، އެކަން 

M19/ML/2019/09 
(2019ޖުލައި  15)  
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އިޞްލާޙްކުރައްވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާގޮތަށް 

 އެ މިނިސްޓްރ އަށް އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް

 އެންގެވުމަށާއި،
 

ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު  .20

 މަސައްކަތް ޙާޞިލްވާގޮތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ

ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާއެރުުވމަށާއި އަދި 

މުސްތަޤުަބލުގައި މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް 

އިރު، އެ ރިޕޯޓުގައި  ކުރިއަށް ގެންދަވާ

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ 

  މިިނސްޓްރ އަށްތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ

 އި،އެންގުމަށާ



Last Updated: 31.10.2019 

 

 ސްޓޭޓްަމންޓް ފައިނޭންޝަލް .21

 އިންަޓރނޭޝަނަލް" ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހެނ 

 އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަްބލިކް

 ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް: ސްޓޭންޑަރޑް

  އޮފް  ޭބސިސް-ކޭޝް ދަ އަންޑަރ

-ކޭޝް ވެފައި، އަށް" އެކައުންޓިންގ

 ދަށުން ގެ އެކައުންޓިންގ އޮފް ޭބސިސް

 ވެރިފައިކުރަން  ފިޒިކަލ  ހުރިކަން ހަރުމުދާ

 ލާިޒމްނުވިޔަސް،  އޮޑިޓަރުންނަށް

 އެ  ަހރުމުދާ ގަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

  އޮފް  މިނިސްޓްރ  ނިމުމުން ޕްރޮޖެކްޓެއް

  އެނަރޖ ގެ  އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް

  ގައި  ރަޖިސްޓަރ   ހަރުމުދަލުގެ

 ހުރިކަން  ހަރުމުދާ  ހިމެނިފައިވާކަމާއި،

 ކުރިއަށް އަދި ކުރުމަށާއި ވެރިފައި ފިޒިކަލ 

 އޮޑިޓްުކރައްވާއިރު،  އޮތްތާނގައި



Last Updated: 31.10.2019 

 ހުރިކަން ހަރުމުދާ  ގަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ލ ހުގެ ކަށަވަރުކުރަށްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖި

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އަށް އެންގުމަްށ އޮޑިޓަރ  

 ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ދެންނެވުަމެށވެ.

2019ޖޫން  71  .56 މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ  
މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން 
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ އާ 
ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދި އެ ކައުންސިލުން  

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ 

މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ  
 ކައުންސިލް

ނު ވަނަ ުދވަހު ޭބއްވު 2019ޖުލައި  15
  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  15މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ 

-މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނަންަބރު 
CS/57/2019/8 (30  ް2019ޖުނ )

ސިޓ ގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާމެދު 
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ިނންމެވ  މި 
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް  
ފިނޭންސްއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހައްލެއް 
ހޯއްދެވުމަށް އެ ކައުންސިލަށް ސިޓ އަކުން  

 ޖަވާުބ ދިނުމަށް 

15.07.2019 

2015 ޖޫން 22  .57 މިިޓގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކްލައިމެޓް އެނާރޖ  ފޯ ކްލ ން 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2014

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ރިޯޕޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ   އޮޑިޓް .1
މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ތަކުރާރު  
ނުވާނެގޮތަށް، އެކަން އިޞްލާޙްކުރައްވަން  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ލަފާފުޅުދެއްވާފައިވާގޮތަށް  

 އެ މިނިސްޓްރ އަށް  އިޞްލާޙްކުރެއްވުމަށް 
 އެންގެވުމަށާއި، 

M19/ML/2019/08 
(2019ޖުލައި  10)  
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ްޕރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް   .2
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށާއި   ްޕރޮޖެކްޓްގެ 

ްޕރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  
މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ްޕރޮޖެކްޓްގެ  
ކަންކަން ނިންމުމަށް ލަފާއެރުވުމަށާއި އަދި 
މުސްތަޤުބަލުގައި މިފަދަ ްޕރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް  

އިރު، އެ ރިޯޕޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ގެންދަވާ
 ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެ 

 އި، އެންގުމަށާ މިނިސްޓްރ އަށް

ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް   .3
ތައްޔާރުކުރައްވަންޖެހެނ  "އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ަޕބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ  
ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭންޝަލް ރިޯޕޓިންގ  

ބޭސިސް އޮފް -ކޭޝް އަންޑަރ ދި 
ބޭސިސް  -އެކައުންޓިންގ" އަށް ވެފައި، ކޭޝް

އޮފް އެކައުންޓިންގ ގެ ދަށުން ހަރުމުދާ  
ހުރިކަން ފިޒިކަލ  ވެރިފައިކުރަން އޮޑިޓަރުންނަށް  
ލާޒިމްނުވިޔަސް، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި  
އޮޑިޓްކުރައްވާއިރު، ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް ގަންނަ  

ވުމަށް އޮޑިޓަރ  ހަރުމުދާ ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރެއް 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށް ދެންނެވުމަށެވެ.  
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2016އޭޕްރ ލް  31  .58 ވަނަ އަހަރުގެ   2014އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ  
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު ޚަރަދުތައް 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

2017މޭ  52  .59 ވަނަ އަހަރުގެ   2016އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ  
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

 ނެތްކަމަށް  ަސލައެއްމައް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

2016މެއި  92  .60 ވަަނ  2015ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯިރޓ ގެ  
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  
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 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

2017އެޕްރ ލް  03  .61 ވަަނ  2016ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯިރޓ ގެ  
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
 އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

ޑިސެންަބރު  1  .62
2016 

އޮކްޓޯަބުރ  6ނޭޝަނަލް އިްނޓެގްރިޓ  ކޮމިަޝނުގެ 
އަށް ނިމުނު   2015ޑިސެންަބރު  31އިން  2015

 މުއްދަތުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

 ނެތްކަމަށް  ަސލައެއްމައް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

އޮކްޓޫަބރު  20  .63
2017 

ވަނަ  2016ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓ  ކޮިމޝަނުގެ 
 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް
2018މެއި  82  .64 ވަނަ  2017ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓ  ކޮިމޝަންގެ  

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 
)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ އާއި 

އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި

ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 
 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

2015ޖުލައި  61  .65 ވަަނ  2014ކޮމިޝަނުގެ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓ   
 އަހަރުގެ މާލ  ަބޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އެއްގޮތަށްކަމަށް
ޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމި

ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 
 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

2016މެއި  13  .66 ޖަނަވަރ    1ކޮމިޝަން  އިންޓެގްރިޓ  ޕޮލިސް  ކުރ ގެ 
 ނިމުނު އަށް 2015އޮކްޓޯަބރ  5އިން  2015

 ރިޕޯޓް އޮޑިޓް މާލ  މުއްދަތުގެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ޓ އިން ުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމިފާހަގަ

ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 
 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

އޮކްޓޯަބރ  19  .67
2016 

ޖަނަވަރ   1ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓ  ކޮމިޝަނުގެ 
އަށް ނިމުނު  2015އޮކްޓޯަބރު  5އިން  2015

 މުއްދަތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ގައި މާލ  އަހަރުެގ ތަކުއޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ޓ އިން ުވމާއެކު، ކޮމިފާހަގަުކރައްާވފައި
ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް 

 ނެތްކަމަށް  މައްަސލައެއް

M19/ML/2019/07 
(2019ޖޫން  62)  

2018 ޖޫން 52  .68 ސަސްޓައިނަަބލް ޕްރައިވެޓް  އެކްސެލެރޭޓިންގ 
 އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ރިނިުއވަަބލް އެނަރޖ  

އަހަރުގެ ވަނަ  2017އެސްޕަޔަރ( ޕްރޮޖެކްޓްގެ )
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/06 
(2019ޖޫން  62)  

އޮގަސްޓް  41  .69
2018 

އެކްސްޕޭްނޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ކުޅުދުއްފުށި ހާާބރ
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2017

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  

M19/ML/2019/06 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް
ސެޕްޓެންަބރު  72  .4

2018 
އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންހޭންސިންގ
 ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް 2017ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/06 
(2019ޖޫން  62)  

ފެުބރުވަރ   02  .5
2019 

އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންހޭންސިންގ
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2018 ގެ (EEDP) ޕްރޮޖެކްޓް
 ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުރިޕޯޓްޑިޓް އޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

، ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު

M19/ML/2019/06 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

2019މާރިޗު  31  .4   2018އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/06 
(2019ޖޫން  62)  

އޮގަސްޓް  31  .5
2016 

އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންހޭންސިންގ
 ވަނަ އަހަރު  2015ޕްރޮޖެކްޓް )އ .އ .ޑ .ޕ ( ގެ 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

އެކު، ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާ
ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  

ފެުބރުވަރ   22  .6
2017 

އިނ ޝިއޭޓިވް ޓު އެންޑް  ސައުތު އޭޝިއާ"
  ޕްރޮޖެކްޓްގެ " ވަޔަލެންސް އަގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރަން

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2015

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 
ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ

ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 

ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

2017އެޕްރ ލް  27  .7 ފައިނޭންސިންްގ ފޮރ މޯލްޑިވްސް  އެޑިޝަނަލް 
  ޕްރޮޖެކްޓް  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް މެނޭްޖމަންޓް

(MEMP-AF ) ެ16އިން  2016 ޖަނަވަރ  01ގ  
ގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު މުއްދަތުގެ  2016އޮކްޓޯަބރު 

 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -އަންޑަރ ދި ޭކްޝ ރިޕޯޓިންގ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  

2017ޖޫން  20  .8 ސަސްޓައިނަަބލް ޕްރައިވެޓް  އެކްސެލެރޭޓިންގ 
 އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުވަަބލް އެނާރޖ 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2016އެސްޕަޔަރ( ގެ )

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

9.  22 2017ޖޫން     2016އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  

10.  22 2017ޖޫން   އައިލެންޑްސް ފޮރ   ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ 
ސަސްޓެއިނެަބލް އެނަރޖ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  

 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 2016

ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، ޖެނެރަލް ފާ

ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  

އޮކްޓޫަބރު  25  .11
2017 

އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންހޭންސިންގ
  ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޕްރޮޖެކްޓް )އ .އ .ޑ .ޕ ( ގެ 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 
ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ

ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 

ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

2018މެއި  31  .12 ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރ ޒް 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2017ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، ޖެނެރަލް 

ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  

13.  27 2018ޖޫން   އައިލެންޑްސް ފޮރ   ޕްރެޕެއަރިންގ އައުޓަރ 
ސަސްޓެއިނެަބލް އެނަރޖ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  

 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ 2017

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ  އެކައުންޓިންގ" އާ

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

14.  27 2018ޖޫން    2017އެޑަޕްޓޭޝަްނ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/05 
(2019ޖޫން  62)  

ސެޕްޓެމްަބރ  21  .15
2014 

އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންހޭންސިންގ
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  

ނޮވެމްަބރ  25  .16
2014 

އިންސްޓިޓިުއޝަަނލް ކެޕޭސިޓ  އޮފް  ިބލްޑިންގ"
އެންޑް  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެްނޓޭަޝން ޔުނިޓް ުޓ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

އެޖެންޑާ  އިމްޕްލިމެންޓް ނޭޝަަންލ ޓްރޭޑް
އިންކްލޫޑިންގ އެންހޭންސްޑް އިންޓަގްރޭޓެޑް ފްރޭމް 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2013ޕްރޮޖެކްޓްގެ " ވާރކް
 ރިޕޯޓް

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 
ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ

ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 

ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

ފެްބރުވަރ   26  .17
2015 

  ދި ކޮންވެންޝަން  އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު

 ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އެގެއިންސްޓް ޓޯޗާރ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ

ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  

2015 ޖޫން 23  .18 އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންހޭންސިންގ 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2014ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިކޮމި

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

2016 މެއި 09  .19 އިނ ޝިއޭޓިވް ޓު އެންޑް ވަޔަލަންސް   ސައުތު އޭޝިއާ 
ވަނަ   2014އަގައިސްޓް ޗިލްޑްރަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  

2016 ޖޫން 30  .20   2015އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް 
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  

2016 ޖޫން 30  .21 ފޯ މޯލްޑިވްސް   އެޑިޝަނަލް ފައިނާންސިންގ 
 2015އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަްންޓ ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ  އޮފ ސް
ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ

ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 

ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

2016ޖުލައި  13  .22 ސަސްޓައިނަަބލް ޕްރައިވެޓް  އެކްސެލެރޭޓިންގ 
 އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ިރނިއުަބލް އެނަރޖ  

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2015ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، ޖެނެރަލް ފާ

ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  

2016ޖުލައި  14  .23 ސްެޓޓިސްޓިކަލް ކެޕޭސިޓ   ޓްރަސްޓް ފަންޑް ފޯރ 

 ( ގްރާންްޓ ފޯރ ދަ މޯލްޑިވްސް TFSCBިބލްޑިން )

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކެޕޭސިޓ  ިބްލޑިންގް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 

ޖެނެރަލް ފާަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، 
ިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ޓ އިން މަކޮމި

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  



Last Updated: 31.10.2019 

 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

އޮގަސްޓް  25  .24
2016 

އައިލެންޑްސް ފޮރ   ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ
 2015ސަސްޓެއިނަަބލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ

ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ 
 އޮފ ސް

ފައިނޭްނަޝްލ ގައި ތަކުޑިޓް ރިޕޯޓްއޮ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރައްވާަފއިވަނ  
"އިންޓަރޭނަޝނަލް ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ 
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް: ފައިނޭްނަޝްލ 

ބޭސިސް އޮްފ -ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދި ޭކްޝ
ެއއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ އެކައުންޓިންގ" އާ 
ަހގަކުރަްއވާފައިުވމާއެކު، ޖެނެރަލް ފާ

ޓ އިން މަިޖލ ހުެގ ސަާމލުކަމަށް ކޮމި
 ނެތްކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްަސލަެއއް

M19/ML/2019/04 
(2019ޖޫން  62)  

2018ޖޫން  03  .25 ވަނަ އަހަރުގެ  2017ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ  
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ އޮޑިޓް 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/03 
(2019ޖޫން  25)  

2019ޖޫން  10  .26 ވަނަ އަހަރުގެ  2018އޮފ ހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 

M19/ML/2019/03 
(2019ޖޫން  25)  



Last Updated: 31.10.2019 

އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 
2016މާރިޗު  02  .27 ވަނަ  2014ކައުންސިލްގެ  މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ 

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 

އްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އެ
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

2016 ޖޫން 29  .28 ވަނަ  2015ކައުންސިލްގެ  މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ 

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖި
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

2017 މޭ 30  .29 ވަނަ  2016ކައުންސިލްގެ  މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ 

 އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  



Last Updated: 31.10.2019 

އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 
2018 ޖޫން 25  .30 ވަަނ   2017ކައުންސިލްގެ  މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ 

 ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ އޮޑިޓް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންނަ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

2016 ޖުލައި 5  .31  2012ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު ޚަރަދުތައް 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

އޮކްޓޯަބރ  31  .32
2016 

 2013ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  



Last Updated: 31.10.2019 

ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު( )ދަުއލަތުގެ  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 
ނޮވެމްަބރ  01  .33

2016 
 2015ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންނަ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

ނޮވެމްަބރު  26  .34
2017 

 2016ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް
 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު ޚަރަދުތައް 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  



Last Updated: 31.10.2019 

ޑިސެންަބރު  11  .35
2018 

ވަނަ   2017އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ  މޯލްޑިވްސް
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު( )ދަުއލަތުގެ  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

2019 މެއި 30  .36  2018އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގެ  މޯލްޑިވްސް 
 ވަނަ އަހަރުގެ މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
ިއ އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާ

އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/02 
(2019ޖޫން  25)  

ފެްބރުވަރ   23  .37
2015 

ވަނަ  2014އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ 
 މާލ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަހަރުގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

ކު، ކޮމެޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެ
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  



Last Updated: 31.10.2019 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

2016މެއި  24  .38 ވަނަ  2015އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ  
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ އޮޑިޓް 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  

2017މޭ  23  .39 ވަނަ  2016އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ  
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންނަ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  

2018މެއި  02  .40 ވަނަ  2017އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ  
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ނަންބަރު ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  
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ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 
2019އެޕްރ ލް  21  .41 ވަނަ  2018އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ  

 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 އޮފ ސް
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ އާއި ދައުލަތުގެ 

އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  

ނޮވެމްަބރ  14  .42
2016 

އަހަރުގެ ވަނަ  2015ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 

މާއެކު، ކޮމެޓ އިން ފާހަގަުކރައްާވފައިވު 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  

ނޮވެމްަބރު  23  .43
2017 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ އޮޑިޓް 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  
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އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  2018މެއި  29  .44
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 

ންޖެހޭ ވަުރގެ މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންނަ 
 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  

އޮކްޓޯަބރ  26  .45
2016 

ވަަނ  2015ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ނަންބަރު ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3
އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު ގަވާއިދާިއ 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  

ވަަނ  2017ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  2018މެއި  29  .46
 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފ ސް

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މާލ  އަހަރުެގ 
ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނ ، ާޤޫނނު ނަންބަރު 

)ދަުއލަތުގެ ާމލިްއޔަތު ާޤނޫނު(  2006/3

M19/ML/2019/01 
(2019ޖޫން  25)  
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ގަވާއިދާިއ އާއި ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތު 
އެއްގޮތަށްކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް 
ފާހަގަުކރައްާވފައިުވމާއެކު، ކޮމެޓ އިން 
މަޖިލ ހުގެ ަސމާލުަކމަށް ގެންަނންޖެހޭ ވަުރގެ 

 މައްަސލައެއް ނެތްކަމަށް 
 



 

 

 

 ގައި ހުރި ބިލާއި މައްސަލަ ކޮމިޓ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގ  

 

 މައްސަލަ   އިޢުލާނާ ގުޅ    /   ސިޓ އާ  ލިބުނު ތާރ ޚް  #
 ސުން ގަޑި/ އިންޓަރވިއު 

 
މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ  

 ހިސާބު 
 2019ސ ްޕޓ މްބަރ 4  .1

 ދިވ ހި ސިވިލްސަރވިސްގ  ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގ ނައުމުގ  ބިލު   7/ 2005
ކޮމިޓ އިން ިބލު ދިރާސާ  2019ނޮވ މްަބރ  20

ކުރ އްވުމުގ  މަސައްކަތް  
 ފައްޓަވާފައި.

 ސުންގަޑި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގ  ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގ ނައުމުގ  ބިލު - އ ންޓި   2008/13 2019ސ ްޕޓ މްބަރ 4  .2
 2019ނޮވ މްަބރ  20

ކޮމިޓ އިން ިބލު ދިރާސާ 
ކުރ އްވުމުގ  މަސައްކަތް  

 ފައްޓަވާފައި.
 ސުންގަޑި އިލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގ  ޤާނޫނަށް އިސްލާޚު ގ ނައުމުގ  ބިލު    8/ 2008 2019އޮކްޓޫބަރު  16  .3

 2019ނޮވ މްަބރ  20
ިބލާ ގުޅ  ގޮތުން އާއްމުންގ  
ޚިޔާލު ހޯއްދ ވުމަށް އިޢުލާން 

 ކުރައްވާފައި
ރައްޔިތުންގ  މަޖިލ ހުގ  އިންތިޚާބ  ދާއިރާތައް ކަނޑައ ޅުމާބ ހ  ޤާނޫނުއަށް    1/2009 2019އޮކްޓޫބަރު  30  .4

 އިސްލާޙު ގ ނައުމުގ  ބިލު  
ިބލާ ގުޅ  ގޮތުން އާއްމުންގ   2019ނޮވ މްަބރ  13

ޚިޔާލު ހޯއްދ ވުމަށް އިޢުލާން 
 ކުރައްވާފައި

 2019ނޮވ މްަބރ  13 މ ންބަރަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގ  މައްސަލަ   2ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް   2019ސ ްޕޓ މްބަރ 4  .5

 
4،5،6،12،13 

ވަނަ   2019ނޮވ މްަބރު 
 އިންޓަރވިއު ދުވަހު

  ކުރ އްވުމަށް ނިންމަވާފައި 
 



 

 

 

  

 ބިލާއި މައްސަލަ އިން ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓ   މުއައްސަސާތަކުގ    މިނިވަން 

 

 ބިލު/ މައްސަލަ  ލިބުނު ތާރ ޚް  #
ނަންބަރު/ ނިމުނު  ރިޕޯޓު  

 ގޮތް 
   2019އޮކްޓޫބަރު  16  .1

 މިޝަންގ  ނައިބުރައ ސް އަލްފާޟިލް ޝަހ ދު މުޙައްމަދު ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުގ  މައްސަލަ ކޮ   ސިވިލް ސަރވިސް 

މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކޮމިޓ ން  
ބ ލުމަށް ނުފ ންނަކަމަށް  
ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު  

އުޝާމް  އަޙްމަދު 
ހުށަހަޅުއްވައި ބާރަށު ދާއިރާގ   

هللا މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު
ތާއިދު ކުރައްވާފައިވާ މި  
ހުށަހ ޅުން ކޮމިޓ ގ   
އިއްތިފާގުން ވަނ   
 ފާސްވ ފައ ވ . 

 M19/MM/2019/11 ނ ޝަނަލް އިންޓ ގްރިޓ  ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގ  މައްސަލަ  2019އޮކްޓޯބަރ  3  .2

 M19/MM/2019/10 އިލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މ ންބަރަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގ  މައްސަލަ  2019އޮކްޓޯބަރ  3  .3

 M19/MM/2019/09 ޢައްޔަން ކުރުމުގ  މައްސަލަ   ރުގ  މަޤާމަށް މ ހަކު ކޮމިޝަނަ   އިންފޮމ ޝަން  2019ޖުލައި  29  .4

ސ ްޕޓ މްބަރ   04  .5
2019 

 M19/MM/2019/08 އިންތިހާބުގ  ޤާނޫނަށް އިސްލާޚު ގ ނައުމުގ  ބިލު ރިޔާސ     12/ 2008
 

ސ ްޕޓ ންބަރު   3  .6
2019 

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުންގ  މައްސަލަ ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމ ވި ގޮތުގ  ރިޕޯޓު މަޖިލ ހުގ  ތަޅުމުން އަނބުރާ  
 ޕޯޓު ކޮމ ޓިއަށް ފޮނުވުމުން އ  މައްސަލަ ނިންމ ވި ގޮތުގ  ރި 

M19/MM/2019/07 
 



 

 

 

 M19/MM/2019/06 ވިސްލްބްލޯ ކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތ ރި ކުރުމުގ  ބިލު   2019ޖުލައި  17  .7
 

 M19/MM/2019/05 ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގ  މ ންބަރުންގ  މައްސަލަ ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމ ވި ގޮތުގ  ރިޕޯޓު  2019 ޖުލައި 29  .8
 

  ނަންފުޅުތައް  ފޮނުއްވާފައިވާ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ، ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށްޓަކައި   މ ންބަރުން   ކޮމިޝަނަށް   ކޮރަޕްޝަން - އ ންޓި  2019ޖުލައި  10  .9
 ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓު     ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓ ން   މުއައްސަސާތަކުގ    މިނިވަން 

M19/MM/2019/04 
 

  މިނިވަން   ނަންފުޅުތައް   ފޮނުއްވާފައިވާ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ، ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށްޓަކައި   މ ންބަރަކު   ކޮމިޝަނަށް   އިންޓ ގްރިޓ    ނ ޝަނަލް  2019 ޖުލައި 15  .10
  މައްސަލަ   ފޮނުއްވާލ އްވި   އަނބުރާ   މަޖިލ ހުން   ރައްޔިތުންގ    ، ރިޕޯޓު   ނިންމ ވިގޮތުގ    ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓ ން   މުއައްސަސާތަކުގ  

 ރިޕޯޓް   ގޮތުގ    މ ވި ނިން   ކޮމިޓ ން 
M19/MM/2019/03 

  މިނިވަން   ނަންފުޅުތައް   ފޮނުއްވާފައިވާ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ، ޢައްޔަންކުރ އްވުމަށްޓަކައި   މ ންބަރަކު   ކޮމިޝަނަށް   އިންޓ ގްރިޓ    ނ ޝަނަލް  2019 ޖޫން 25  .11
 ރިޕޯޓު   ނިންމ ވިގޮތުގ    ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓ ން   މުއައްސަސާތަކުގ  

 ަވނަ ރައްޔިތުްނގ  ަމޖިލ ހުން މިނިަވންުމއަްއސަާސތަކުގ  ކޮމިިޓއަށް ފޮނުިވަފއިާވ ަމއްސަަލއ އް( 18)  

M19/MM/2019/02 
 

 M19/MM/2019/01 ރިޕޯޓު   ނިންމ ވިގޮތުގ    ދިރާސާކުރައްވައި   ކޮމިޓ ން   މުއައްސަސާތަކުގ    މިނިވަން "  ބިލު   ފަންނުގ    ޤާނޫނ    ދިވ ހިރާއްޖ ގ  "  2019 ޖޫން 23  .12
 

 

 

 



Updated 31 October 2019 

 އ  ތަ ޓީ ވަގުތީ ކޮމ  

 –  އަށ  ހުށަހެޅ ފައ ވާ ބ ލުތައ ކޮމ ޓީ -

 

 

 

 

  ފޮނުވ   ބ ލު  #
 ތާރީޙ  

ސަފ ޙާ   މާއ ދާގެ އަދަދު 
 ނަނ ބަރު 

 މަސައ ކަތ  ގޮސ ފައ ވާ ހ ސާބު  ސުނ ގަޑ  

ދަނޑުވެރ ކަމުގައ  ބޭނުނ ކުރާ ޕެސ ޓ ސައ ޑާެބހޭ ބ ލު )މ  ބ ުލ   .1
ފޮނުވ ފައ ވަނީ އ ޤ ތ ސާދީ އަދ  އެނ ވަޔަރަމަނ ޓ  އެނ ޑ  ކ ލައ މެޓ  ޗޭނ ޖ  

 ކޮމ ޓީއަށ  އެކުގައ  މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ (  2ކޮމ ޓީ، މ  
 )ތޮއ ޑޫ ދާއ ރާގެ މެނ ބަރު ޙަސަނ  ޝ ޔާނ ( 

އޮގަސ ޓ    27
2019 

57 43 
ބަރު  އޮކ ޓޫ 20

2019 
ކަތ  ނ ނ މައ  ކޮމ ޓީނ  ބ ލުގެ މަސައ 
 ރ ޯޕޓުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައ 



Updated: 31st October 2019 
 

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓ  

 ން ނިންމަވާފައިވާ ޕެޓިޝަންތައް ޓ  ޕެޓިޝަން ކޮމި

 

ހުށަހެޅުއްވި   ޕެޓިޝަން  #
 ފަރާތް /މެންބަރު 

 ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު  ނިންމެވި ތާރ ޚް  ލިބުނު ތާރ ޚް 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް  1
ަމއްަސލައަކ  ބިދޭސ ންގެ  އުޅެުމންދާ

ޤައުމ  ސަލާަމތަށް ނުރައްކަލަކަްށ 
ވެފައިވާއިރު ިމ ަމއްސަަލ ހައްލުކޮްށ 
ދިވެހިންނަށް ވަޒ ފާގެ ބާޒާރުގަިއ 
ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށްދ  ިމކަަމށް ވަިކ 
ވުޒާރާއެއް އުފައްދައިދިނުަމށް އެދި 
ރައ ސުލްުޖްމހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންެގ 

 .ންަމޖިލ ހަށް ހުށަހަާޅ ޕެޓިޝަ

އިބްރާހ މް ރަޝ ދު މޫސާ 
 ހ.ދޫހިެމރިގެ
 

24.06.2019 26.06.2019 

 198 ގަވާއިދުގެ ަމޖިލ ހުގެރައްޔިތުންގެ  ޕެޓިޝަނަކ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާމއްދާގައި ވަނަ  200 ާމއްދާއާއި ވަނަ

 ފުރިހަަމވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންެޖހޭ ޕެޓިޝަނެއްގައި
ން އިއްތިފާޤުގެ ެމންބަރުން ކަުމގައި ނޫން ޕެޓިޝަނެއް

 ފުރިހަަމވާްނެޖހޭ ޕެޓިޝަނެއްގައިނިންަމވައި، 
  ޕެޓިޝަން ލިޔުެމއް އިނގޭނެފަދަ ޝަރުތުތައް

 ފައި. ފޮނުވި ފަރާތައް ހުށަހެޅުއްވެވި

ހާފިޒް އަޙްަމދު ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންެގ  2
ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓ . )ކޮޕ  

 ސިޓ އެއް(
އަޙްަމދު ސްކޫލްގެ ހާފިޒް 

 ބެލެނިވެރިންގެ
15.07.2019 30.07.2019 

 198 ގަވާއިދުގެ ަމޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ  މި ސިޓ އަކ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާމއްދާގައި ވަނަ  200 ާމއްދާއާއި ވަނަ

 ފުރިހަަމވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންެޖހޭ ޕެޓިޝަނެއްގައި
ން އިއްތިފާޤުެގ ެމންބަރުން ކަުމގައި  ނޫން ސިޓ އެއް

 ނިންަމވާފައި.



Updated: 31st October 2019 
 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް  3
ބިދޭސ ންގެ ަމއްަސލައަކ   އުޅެުމންދާ

ޤައުމ  ސަލާަމތަށް ނުރައްކަލަކަްށ 
ވެފައިވާއިރު ިމ ަމއްސަަލ ހައްލުކޮްށ 
ދިވެހިންނަށް ވަޒ ފާގެ ބާޒާރުގަިއ 
ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށްދ  ިމކަަމށް ވަިކ 
ވުޒާރާއެއް އުފައްދައިދިނުަމށް އެދި 
ރައ ސުލްުޖްމހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންެގ 

 ަމޖިލ ހަށް ހުށަހަާޅ ޕެޓިޝަން

ކަނޑިތ މު ދާއިރާގެ 
هللا ެމންބަރު ޢަބްދު

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ ްމ
31.07.2019 07.08.2019 

އާ ގުޅުންހުިރ ަމއްަސލައެއް ޤައުމ  މި ޕެޓިޝަން 
ރިޖ  ުގޅުންތަކުގެ ކޮިމޓ ްނ ބައްލަވަުމން ސަލާަމތާއި ޚާ

، ފޮނުއްވުަމށް އެ ކޮިމޓ އަށްގެންދަވާތ ، މި ޕެޓިޝަން 
 ނިންަމވާފައި.

އއ. ަމހިބަދޫގެ ގިަނ ރައްޔިތުްނ  4
ތަޙައްަމލް ކުރައްުމންދާ ބޯހިޔާވަހިކަުމެގ 
ދަތިކަން ޙައްލު ކޮއްދެއްވުަމށް އެދި 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން. 

ަމހިބަދޫ ދާއިރާގެ 
 ެމންބަރު އަޙްަމދު ޠާރިޤް

09.07.2019 21.08.2019 

ޕެޓިޝަން ދިރާސާކުރެއްވުަމށްފަހު ރިޕޯޓެއް ަމޖިލ ހަށް 
 ފޮނުވިފައި. 

01/2019/M19/PT 

 2019އޮގަސްޓް  21
ރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ ގެ ެމރިޓައިމް ޓް 

ދާއިރާ އާއި ެމރިޓައިްމ ސްޓަޑ ސްެގ 
ދިާމވެފައިވާ ަމއްސަލަތަްއ ދާއިރާއަށް 

ހައްލު ކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާ 
 ޕެޓިޝަން 

- 3.9.2019 22.10.2019 

 232 ގަވާއިދުގެރައްޔިތުންގެ  ަމޖިލ ހުގެ  މި ސިޓ އަކ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާމއްދާގައި ވަނަ  234 ާމއްދާއާއި ވަނަ

 ފުރިހަަމވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންެޖހޭ ޕެޓިޝަނެއްގައި
ެމންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން  ކަުމގައި  ނޫން ސިޓ އެއް

 ނިންަމވާފައި.

 



 

 

 
 ތަފްޞީލު   މައްސަލަތަކުގ  ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ    ގ  ސަރުކާރު 

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ  #

2019 
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  10މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަކި ކުރ އްވުމަށް އ  އޮތޯރިޓީން ނޯޓިސް ދ އްވާފައިވާ، 
 ؛އ  ސިޓީގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގ  ތ ރޭގައި  މުވައްޒަފަކު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ.

ރުއްވާފައި  ޒަލް ފުވަނަ އަހަރުން ފ ށިގ ން އ  އޮތީރިޓީގ  މުވައްޒަފުންގ  ޕާފޯމަންސް އ ޕްރައި 2015
 ؛ނުވާކަން

ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ގަޑިޖ ހިފައިވާތީ، ސިވިލް ސާރވިސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތީން ކުށުގ   
އަށް ފައްތައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް   3  އަށް ބ ލުމ އްނ ތި ކުށުގ  ދަރަޖަ 1،2ދަރަޖަ 

 ؛ދީފައިވާކަން
 

އޮކްޓޫބަރު   23
2019 

 ޝީޝަމް .  ހ  ، ފާތިމަތު ޝަޒްލީން

 މި މައްސަލައާ ގުޅިގ ން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ 
 ފަރާތްތަކާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި. 

 މައްސަލަ ހުށަހ ޅުއްވި ފަރާތްތައް   •
 ޓްރާންސް ޕޯޓް މިނިސްޓަރު   •
 ޕާމަނަންޓް ސ ކ ރ ޓަރީ •
 މިނިސްޓްރީގ  އ ޗް.އާރު.އ މް.ޑީ ކޮމިޓީ •

އަދި ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގ   
ވަނީ  ކޮމިޓީން މ ންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރ އްވުމަށް 

 ނިންމަވާފައި 

 07-3-13 ފްލ ޓް ،ހުޅުމާލ އާމިނަތު އާދަމް

  ،އާމިނަތު ޝ ހ ނާޒް
 04-1-36 ފްލ ޓް ހުޅުމާލ 

 ފޭދޫ .ސ ، ސޭޗްވިލާ ، ޢަލީ އަމީން

 އ ލަމް . ވ ، އިބްރާހީމް ޔާސިރު
  ، އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު

 ކުމުންދޫ .  ހދ ، މުތްތޮށިގ 

 ދާންދޫ . ގއ ، ބީޗްހައުސް ، ދުންޔާ މޫސާ

 ހ. ބުލޫލޫން  ، އާމިނަތު ލުބްނާ

 ބާދަލް . ހ  ، މަރްޔަމް އަޝްފާ ޙުސައިން

 10471 ލޮޓް  ހުޅުމާލ   ، ޝަޒްނާ މޫސާ

14 

ޑރ. މުޙައްމަދު   ކުރީގ  ރައީސް  ގ  ފަހުން ވ ރިކަމާ ހަވާލުވ ވަޑައިގަތް  2012ފ ބްރުވަރީ  7
ދުވަސް އިތުރަށް ވ ރިކަމުގައި   6ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ވ ރިކަމުގައި ހުރ ވޭ މުއްދަތަށްވުރ  

 ހުންނ ވުމުން، އ  މައްސަލަ ބައްލަވައި ދ އްވުން އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ސ ޕްޓ މްބަރު   27
2019 

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު/ ގ.  
 ވަޑިނޮޅުގ  

މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގ ންދިއުމާމ ދު، ޤާނޫނީ  
ބައްލަވައި  ގޮތުން އ އްވ ސް ހުރަހ އް އޮތްތޯ  

ދ އްވުން އ ދި ސީ.ޖީ ގ  ލަފައަކަށް 
 ސިޓީފޮނުވިފައި 

13 
ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖ ހުންތަކުގައި އިސްކޮށް ތިއްބ ވި ފަރާތްތަކުގ   ގައި  2012ފ ބްރުވަރީ  7

 މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

ސ ޕްޓ މްބަރު   27
2019 

ޢަބްދުލް ޙަމީދު/ ގ.  އިސްމާޢީލް  
 ވަޑިނޮޅުގ  

މައްސަލަ ކުރިއަށް ގ ންދިއުމާމ ދު، ޤާނޫނީ  މި 
ބައްލަވައި   ގޮތުން އ އްވ ސް ހުރަހ އް އޮތްތޯ  

އ ދި ސީ.ޖީ ގ  ލަފައަކަށް ދ އްވުން 



 

 

 ސިޓީފޮނުވިފައި  

12 

ހުޅުމާލ އިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބައ އް ފްލ ޓްތަކުގ  ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މަޢާފުކޮށްދީފައިވީނަމަވ ސް،  
ހުޅުމާލ  އަށް އ  ފައިސާ މަޢާފުކޮށް ދީފައި ނުވާތީ، މި   ،G-02-49އިބްރާހީމް ޝިޔާމް/ ފްލ ޓް 

 މައްސަލަ ބައްލަވައިދ އްވުން އ ދި ފޮނުވައްފައިވާ ސިޓީ. 

ސ ޕްޓ މްބަރު   9
2019 

 G-02-49އިބްރާހީމް ޝިޔާމް/ ފްލ ޓް 

 ހުޅުމާލ  
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

11 

ރ. މީދޫ އަދި ރ. މަޑުއްވަރީގ  ކުނި އުކާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަރަޙައްދު ފުރި، ރަށުން ބޭރަށް  
ދިމާވ ފައިވާ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން  ކުނި ނުގ ންގޮސް ގިނަދުވަސްވ ފައިވާތީ، އ ރަށުގ  ރައްޔިތުންނަށް 

 . ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޖުލައި   29
2019 

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އާދަމް   
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  ޝަރީފް

އޮގަސްޓް   8 . ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުނި މ ނޭޖް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވ ފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ
2019 

 މ ންބަރު ދާއިރާގ  މ ދު ފުވައްމުލަކު
 މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން

10 

ވަނަ އަހަރު   2015 ،ހައުސިންގ ޔުނިޓުގ  ތ ރ އިން 250 ކޮށްފައިވާ ހއ. ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތް
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް، ކުރީގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އ ންޑް  

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ދޫކޮށްފައިވަނީ   140ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި  2017އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 
ންޓްތަކަށް  ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އ ދި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދ ވިފައިވާ ޕޮއި

އަދި އ ކަމުގ  ޝަކުވާ ހުށަހ ޅި ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އ އްވ ސް ޖަވާބ އް   ށާއިބ ލުމ އް ނ ތިކަމަ
 އޭ.ސީ.ސީ އަށް  އ  މައްސަލަ އަދި  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން  މާއިދީފައިނުވާކަ

 ން. މައްސަލަ ބައްލަފާވައި ނުވާކަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވީނަމަވ ސް އ  ކޮމިޝަނުން އ 
  ، ހައުސިންގ ޔުނިޓާމ ދު ރައްޔިތުންގ  ޚިޔާލު ހޯއްދ ވުމަށްފަހު 110ވަނަ އަހަރު ބާކީ ހުރި  2019

ވަނަ އަހަރު ފޯމު   2015 ، ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުންހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގ  ލަފާގ  މަތިން
  .ންފައިވާކަ ވާއްދ  ހައުސިންގ ޔުނިޓް  ހުށަހ ޅުއްވި ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް 

ނަމަވ ސް މި ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރ އްވުމުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އޭ.ސީ.ސީ އަށް މައްސަލަ  
އްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް  ކައުންސިލަށް އ  މަސަހއ. ދިއްދޫ  މުން، އޭ.ސީ.ސީ އިން އްވު ހުށަހ ޅު

އ ކަން ކުށްވ ރިކުރާކަމަށް   ،އަދި އޭ.ސީ.ސީ އިން މިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީ މަށާއިއަމުރުކޮށްފައިވާކަ
 ބުނ  ކައުނސިލުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށް އ ދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. 

ޖުލައި   22
2019 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  ދާރާހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުގ  އި 

 

ސ ންޓަރ އ ންޓަޕްރައިސަސް ލިމިޓ ޑްއިން ބީލަމުގ  އުސޫލުން ކާމިޔާބުކޮށް، ސްޓ ލްކޯއަށް  
ޓަނުގ  ފޯކްލިފްޓާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގ  އަގުގ  އ އްބަސްވުމާއި   6ޑިލިވަރކުރި 

ޕޭމަންޓް ނުދީ ހިފ ހ އްޓުމަށްފަހު، އ  ފޯކްލިފްޓަކީ   އ އްގޮތަށް ދޫކުރުމަށް ދ ކޮޅުހަދައި އ 

ޖުލައި   16
2019 

ސ ންޓަރ އ ންޓަޕްރައިސަސް  
 ޢާރިފް/ޗ އާރމަން هللا ލިމިޓ ޑް/އަބްދު 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 



 

 

  

ފުނިން  އ އްބަސްވުމާއި އ އްގޮތަށް ސަޕްލައިކުރި ފޯކްލިފްޓ އް ނޫންކަމަށްބުނ ، އ  ފޯކްލިފްޓް އ ކުން
ނ ރ ދިނުމަށް އ ދި ސ ންޓަރ އ ންޓަޕްރައިސަސް ލިމިޓ ޑްގ  މައްޗަށް،  ކޯޓު އަމުރ އް ނ ރ ދިނުމަށް  

 އ ދި މައްސަލަ ހުށަހ ޅުއްވިއ ވ . 
މި މައްސަލައިގ  ދ ފަރާތަށް މިކަމުގ  ސަބަބުން ލިބ މުންދާ ގ އްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާތީވ ،  

މަށް ބޭނުންކަމަށްބުނ ، ސ ންޓަރ އ ންޓަޕްރައިސަސް ލިމިޓ ޑްއިން  ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ނިންމު 
 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. 

8 

ގުވަޒަންކުރުމުގ  މުޙިންމުކަން  ދަޢުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގ  ޚިދުމަތުގ  އަ
އ ފަދަ ފަރާތްތަކުގ  ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރ ވޭނ  ގޮތްތަކ އް ހަމަޖ އްސުމުގ    ،ފާހަގަކޮށް

 މުޙިންމުކަން ފާހަގަކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. 

ޖުލައި   16
2019 

ޢަލީ ރިޟާ، ކ ޔޮގަސްދޮށުގ /  
 ސ.މަރަދޫ 

  އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ  އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވަ 
 ސިޓީގ  ޖަވާބު ލިބިފައި 

6 

ވ ށިފަހި ޕްރޮގްރާމ ގ  ދަށުން ފްލ ޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، އޭނާގ   
އްވުން  ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރައްވައި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނ ގޮތް ހައްދަވައިދ އްވުމުގައި އ ހީތ ރިކަން ދ  

 އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

އ ޕްރީލް   22
2019 

 އަލީ، ދޯދިލް/ގދ.ތިނަދޫ هللا ބްދުއަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އ ންޑް އަރބަން  

ސިޓީގ   ޑިވ ލޮޕްމަންޓްއަށް ސިޓީ ފޮނުވައި، 
 ޖަވާބު ލިބިފައި  

5 
ހަމަޖ ހިފައިވާ ބިންތައް ދޫކުރުން  އދ. ފ ންފުށިން ގ ސްޓްހައުސް އ ޅުމަށް ދޫކުރުމަށް 

 ލަސްވަމުންދާތީ، މިމައްސަލަ ބައްލަވައިދ އްވުން އ ދި ރައްޔިތުންގ  ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

ފ ބްރުއަރީ  28
2019 

 އދ. ފ ންފުށީގ  ރައްޔިތުން 
އަރިއަތޮޅު ދ ކުނުބުރީ ފ ންފުށި ކައުންސިލް  

 އަދި ޖަވާބު ނުލިބޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވި،  

3 
މޯލްޑިވްސް ކަރ ކްޝަނަލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޓަޔަރމަންޓްގ   

 އިނާޔާތް ލިބޭނ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދ އްވުން އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 

ފ ބްރުއަރީ  28
2019 

 ޢަލީ ނަސީމް،  މ.ފަޅުމަތީގ  
މިނިސްޓްރީ އޮފް   މައްސަލައާ ގުޅިގ ން މި 

ސިޓީ  މަޢުލޫމާތު ހޯއްދ ވުމަށް  ފިނޭންސްއަށް
   ސިޓީގ  ޖަވާބު ލިބިފައި    ފައި،ފޮނުވި

2018 

1 

ތ.އަތޮޅުގައި އ މްޓީސީސީ ދ މުންގ ންދާ ފ ރީ ނިޒާމްގައި ފ ރީގ  ޚިދުމަތް ދ މުން އަންނަނީ އ ންމ   
ބ ލިބ ލުމުނ އ ނގުނީ  ފ ރީއ އް ބޭނުންކޮށްގ ން ކަމަށްވާތީ، ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލްއިން 

ޖިއޮގްރަފިކަލީގޮތުން މިފަދަ ބޮޑު އަތޮޅ އްގައި އ ންމ  ފ ރީއ އް ބޭނުންކޮށްގ ން ފ ރީގ  ޚިދުމަތް  
ދިނުމުން ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުގ  އިންޖީނަށް ލޯޑުބޮޑުވ  ދޭތ ރ  ދޭތ ރ އިން އިންޖީނު ހަލާކުވ  ފ ރީގ   

މަށް ހައްލ އް ހޯދ އްވުން އ ދި ފޮނުވާފައިވާ  ޚިދުމަތް މ ދުކ ނޑިގ ންދާކަމަށް ފާހަގަވާއިރު، މިކަ
 މައްސަލަ 

ފ ބްރުވަރީ  23
2017 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  ރައީސް،  
 ޝަރީފް އަބްދުލްފައްތާޙްهللا އަބްދު

  ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު  މި މައްސަލައާ ގުޅިގ ން 
  އޮފް  ރީމިނިސްޓް  އިދާރާއަށާއި ކައުންސިލްގ 

  ށް  ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަޓްރާންސްޯޕޓް އ ންޑް 
 ވިފައި.  ސިޓީ ފޮނު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދ ވުމަށް 
 ސިޓީގ  ޖަވާބު ލިބިފައި 



Updated: October 31, 2019 

 ކޮމިޓ  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް  
 މައްސަލަތައް:    ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓ އަ ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް    2019  -ވަނަ މަޖިލިސް    19

 

 ހިސާބު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ   ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ  #

2019 
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި އެކްޓިވް ނޫން   .1

ކުންފުނިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިރާާސކުރައްވާ، އުވާލަން ފެންނަ ކުްނފުނިތައް 

 ނިންމުމަށް.

އޮކްޓޫަބރު  16
2019 

ފުވައްމުލަކު މެދު 
ދާއިރާގެ މެންަބރު 

ޙުސައިން  
 މުޙައްމަދުދ ދ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

ފެނަކައިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަނ  ކެޕާރސިޓ  ހުރިވަރަށްތޯ ނޫނ  އެ   .2

ކުންފުނިން އޯވަރޓްރޭޑް ކުރަނ ތޯ ެބއްލެވުމަށް ކޮމިޓ ން އެ ކުންފުނ ެގ 

 ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން. 

އޮކްޓޫަބރު  16
2019 

ފުވައްމުލަކު މެދު 
ދާއިރާގެ މެންަބރު 

ޙުސައިން  
 މުޙައްމަދުދ ދ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

 ޮބޑެތި  މަސްވެރިންނަށް  ކޮންްޓރޯލްނުކުރެވޭތ  އަގު ކަންނެލ ގެ  ޮބޑު  .3

ޙައްލުކުރެއްވުމަށް މިފްކޯ  އެކަންތައްތައް ވަމުންދިއުމާއެކު، ގެއްލުންތަކެއް

އަދި އެސް.ޓ .އޯ އިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ަމސައްކަތް 

 ދިރާސާކުރެއްވުން.

އޮކްޓޫަބރު  16
2019 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ  
މެންަބރު ޙަސަން 

 ޝިޔާން

މިފްކޯ އަދި އެސް.ޓ .އޯ ގެ ޭބފުޅުންނާ  
 ކުރެވިފައި.ަބއްދަލު



Updated: October 31, 2019 

ތިލަފުށ ގައި އޮްތ "އެމް.ވ . ސ ހޯމްފަޔާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ޯބުޓ ނެގުމުގެ   .4

ނިންަމވަންޖެޭހ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  އެފަދަ ކަންތައްތައް 

 ތޯ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އުޞޫލުގެ ދަށުން

އޮކްޓޫަބރު  7
2019 

ފުވައްމުލަކު މެދު 
ދާއިރާގެ މެންަބރު 

ޙުސައިން  
 މުޙައްމަދުދ ދ 

ޯބޑު ރިޒޮލިއުޝަން ހޯދަން ގްރޭަޓރ މާލެ  
އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް އަށް ސިޓ  

 )ސިޓ ގެ ޖަވާުބ ިލިބފައި( ފޮނުވިފައި.

 ިލމިޓެޑްގެ ޕަްބލިކް އޮަގނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑިންގ ސްޓޭޓް  .5
 ލިމިޓެޑްއިން ޕްރައިވެޓް ގޭސް މޯލްޑިވްސް ސަްބސިޑިއަރ އެއްކަމަށްވާ

 މަގުފަިހވާގޮތަށް ކޮރަޕްޝަންއަށް ،ގޭސްގަތުުމގައި ޭބރުން ރާއްޖެއިން
 ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ އެ ،ކުރެވޭތ  ތުުޙމަތު ހިންގާކަމަށް ކަންތައްތަކެއް

 ނިންމުން  ގޮތެއް

އޮގަސްޓް  20
2019 

 އޯންޑް ސްޓޭޓް
އެންޓަރޕްރައިޒަ

 ކޮމިޓ  ސް

މޯލްޑިވްސް ގޭސް   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 
ގެ ޭބފުޅުންނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ަބއްދަލުކުރެވިފައި. މައްސަލައިގެ އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުންުފނ ގެ މެނޭޖިންގ 

 ޑިރެކްޓަރއާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައި.
ޖުލައި  31 މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއާ  ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން  .6

2019 
 އޯންޑް ސްޓޭޓް

އެންޓަރޕްރައިޒަ
 ކޮމިޓ  ސް

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ސިޓ  ފޮނުއްވުމަށް  

ޖުލައި  31 ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުންއެސް.ޓ .އޯ ސަްބސިޑިއަރ    .7
2019 

 އޯންޑް ސްޓޭޓް
އެންޓަރޕްރައިޒަ

 ކޮމިޓ  ސް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

 ކޮންސިއުމަްބލްސް މެޑިކަލް ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު  ފާމަސ އިން އޯ.ޓ .އެސް  .8
މަޢުލޫމާުތ ލިެބމުންދާތ ، އެ މައްސަލަ  ވިއްކަމުންދާކަމުގެ

 ަބއްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި 

ޖުލައި  30
2019 

 މެދު މާފަންނު
 މެންަބރު ދާއިރާގެ
 އިްބރާހ މް
 ރަޝ ދު

އެސް.ޓ .އޯ އިން ޭބސް ގަތުމުގައި އަދި  
ޭބސްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޢަމަލުކުރާ 

ޚަރަދުގެ  އުޞޫލުތައް އަދި ޭބސް ގަތުމަށް ދާ 
 ތަފްޞ ލް ހޯދުމަށް ސިޓ  ފޮނުިވފައި.

 )ޖަވާުބ ލިިބފަިއ(
ޑްގެ ހިންގުން ލިމިޓެ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް  .9

  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަޅުއްވާފައިވާ ިފޔަވަޅުތައް
ޖުލައި  17

2019 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސިޓ  ފޮނުވިފައި. ކޮމިޓ ގެ 

-13ނަންަބރު   މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް



Updated: October 31, 2019 

( 2019އޮގަސްޓް  05) M/57/2019/75 ދަށުން މެންޑޭޓްގެ  ދިރާސާކުރެއްވުން
 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައި.

 ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  .10
  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުން އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު ގޮތުން  ހުއްޓުވުމުގެ ކޮރަޕްޝަން

 އަންގާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ކުންފުނިތަކަށް ޙިއްސާވާ ސަރުކާރު އަދި
 ސިޓ  ފޮުނއްވާފައިވާ ފާހަގަކުރައްވާ އެންގުންތައް

 ޖުލައި 11
2019 

-އެންޓި
ކޮރަޕްޝަން 
 ކޮމިޝަން

ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނުން -ކުންފުނިތަކަށް އެްނޓި 
އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ަޢމަލުކޮށްފައިވާ 

މިންވަރު ެބއްލެވުމަށް ކުންފުިނަތކަށް ސިޓ  
 ފޮނުވިފައި.

 އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ފޮނުއްވާފައިވާން އޮފ ހު ގެޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ  .11
 ޖަވާުބދާރ ވުން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުން ކަންކަމާއި  މާލ  ކުންފުނިތަކުގެ
 ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ކުރަންޖެހޭ ކައިއިތުރުކުރުމަށްޓަ
 ކަންކަން ކަރުދާހުގައިވާ ހުށަހެޅި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޮމިޓ އަށް އ .އޯ.އެސް ހިމަނުއްވައި
 ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް

 ޖުލައި 01
2019 

 އޮޑިޓަރ
 ގެޖެނެރަލް

 ސްއޮފ 

މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ ޭބފުޅުންނާ 

 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.

އިން ފެށިގެން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންެގ  2019ޖަނަވަރ   1  .12
ޮބޑުކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ 
 ލިިބފައިވާތ ، އެ މައްސަލަ ެބލުަމށް އެދި

ޖޫން  19
2019 

އައިލެންޑް 
އޭވިއޭޝަންގެ 
 މުވައްޒަފުން

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންއިން  -
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައި.

  ސ ގެ .އާރު.ޕ .އެމް.އެމް  ފޮނުއްވާފައިވާން އޮފ ހު ގެޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ  .13
 ކަންތައްތައް މުހިއްމު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓް ހާއްޞަ

 ހުރި  ނިޒާމުގައި އިދާރާތަކުގެ ގުޅުންުހރި ،ގޮތާއި ހިނގާދިޔަ
 ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓާއި ޚުލާސާ ތަކުގެމައްސަލަ
 ނިންމުން 

  މާރިޗް 31
2019 

 އޮޑިޓަރ
 ގެޖެނެރަލް

 ސްއޮފ 

މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ ޭބފުޅުންނާ 

 ަބއްދަލުކުރައްވާފައި.

ދައުލަތުގެ ކުންުފނިތަކާއި، ވިަޔފާރި އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެެނގަތުމާއި،   .14
 މާލ  ހިސާުބތައް ދިރާސާކުރެއްވުން

ކޮމިޓ ގެ  -
 މެންޑޭޓްގެ ދަށުން 

 ކުންފުނިތަކާއެކު ަބއްދަލުކުރެއްުވން ފައްޓަވާފައި: 

އޯގަސްޓް   6އާސަންދަ ކޮންޕެނ  ލިމިޓެޑް ) -

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން( 26 -2019
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް  -

ޖުލައި   30ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނ  ޕލކ )

 ވަނަ ަބއްދަލުވުްނ( 24 – 2019

  ޓުއަރިޒަމް  އިންޓަގްރޭޓެޑް މޯލްޑިވްސް -

ޖުލަިއ  24) ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ވަނަ ަބއްދަލުވުްނ( 21 – 2019

ޖުލައި  23ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަްނ ) -

 ވަނަ ަބއްދަލުވުްނ( 20 – 2019

 އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަްލ އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް -

ވަނަ  18 – 2019ޖުލައި  17) ލިމިޓެޑް

 ަބއްދަލުވުން(

 – 2019ޖުލައި  10ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ) -

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން( 16

 09އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ) -

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން( 14 – 2019ޖުލައި 

  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސިންގހައު -

 13 – 2019ޖުލައި  08) (ސ .ޑ .އެޗް)

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން(

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ  -
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 12 – 2019ޖުލަިއ  03)އެސް.ޓ .އޯ( )

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން(

 02) (ދިރާގު) ޕލކ ގުޅުން ވެހިރާއްޖޭގެދި -

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން( 10 – 2019ޖުލައި 

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތިރ ގަިއ 
ށްފަހު ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ 

 މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް

ކުންފުނ ގެ ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން  -

)ކުންފުނ ގެ ކ  ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާސް  

 ހިމެނޭ ގޮތަށް(،

ކުންފުނ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  -

 ޕްލޭން )ރިޑަންޑަންސ  ޕްލޭންސް ހިމެނޭގޮތަށް(،

ކުރެވިފައިާވ ފައިނޭންޝިއަލް ކުންފުނ ގެ އޮޑިޓް -

 2018އަދި  2017، 2016ސްޓޭޓްމަންޓްސް )

 ވަނަ އަހަރު ހިމެނޭގޮތަށް(،

 ކުންފުނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސ ޖަރ  -
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓ އަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ ތައް : 

  މައްސަލަ  ފޮނުވި ތާރ ޚް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ހިސާބު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ  

މެޭނޖިންގ  -ޖަޔަންސިތާ ކެހެލްޕަންނަލަ މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ
ކ ލްސް މޯލްޑިވިއަން   ޑިރެކްޓަރ، ޖޯން

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިން ކްލެއިމްކުރެވޭ   TR-2018/B64ޓެކްސް ރޫލިންގ  22.10.2019
އިންޓްރެސްޓް ލިމިޓްކޮށްފައިވާތ ، ކޭޝްފޮލޯއަށް ނޭދެވޭ 

އަސަރުކުރަމުންދާތ ، ޤާނޫނުގެ ެތރެއިން ލޯނުތަކަށް 
 ޑިޑަކްޓްކުރެވޭ އިންޓްރެސްޓްއަށް ަބދަލުގެނެސްދިނުމަށް އެދި.

1. 

ޑިރެކްޓަރ، ކައުރ   -ސުސިތު ޖަޔާވިކްރަމާ
 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޗ ފް އޮޕަރޭޓިންގ  -އާރޓެމް ރެއިންޒެކް
އޮފިސަރ، ގްރޭންޑް މެރިޑިއަން ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
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 2019  ވަނަ އަހަރު  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް   ކޮމިޓ އިން ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަތައް: 

# 
 ލިބިފައިވާ 
 ތާރ ޚް 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ 

2019 
އާއެކު މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  2019ޖުލައި 24  .1

 އް ދިރާސާކުރެއްވުންފާހަގަުކރެވުނު މައްސަލަތަޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައި 

 އޯންޑް ސްޓޭޓް
  އެންޓަރޕްރައިޒަސް

 ކޮމިޓ 

ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު މަޖިލ ހަްށ 
 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް

16.10.2019 

2019އޮގަސްޓް  06  .2  އަހަރު ވަނަ 2017 އަދި 2016 ،ލިމިޓެޑްއިން ކޮންޕެނ  އާސަންދަ 

 ޓްރެކް ޖޮގިންގ  ބ ޗްގައި ވެސްޓް ކޭމްޕަށާއި ޚިތާނ  ގެންދެވުނު ކުރިޔަށް

 މައްސަލަ  ރަދުކޮށްފައިވާޚަ ަބޖެޓުން އެކުންފުނ ގެ  ހެދުމަށް އެރިއާ

 ދިރާސާކުރެއްވުން

 އޯންޑް ސްޓޭޓް
  އެންޓަރޕްރައިޒަސް

 ކޮމިޓ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓ ން އެ މައްސަލަ 
އެޖެްނޑާއިން ަބއްލަވަމުންދާތ ، ކޮމިޓ ގެ 

 އެ މައްސަލަ ނެގުމަށް ނިންމަވާަފއި.

16.10.2019 

ސެޕްޓެމްަބރު  11  .3
2019 

ތިލަފުށ ގަ އޮތް ބޯޓެްއ، އެޯބޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެިތ ކަފައި  

ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮިމޓ އަށް 

ލިބިފައިވާތ ، މި މައްސަލަ ކޮިމޓ ން ނިންމެވި ގޮތާ މެދު ކަްނޮބޑުވުން 

 ސިޓ   ފާޅުކޮށް މޯލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ

މޯލް ލިންކްސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

ން އެކަމާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓ 
ލިޔެކިޔުންތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، 

ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވާ 
މައްސަލައެއްކަމަށް ވާތ  މި ސިޓ އާ 

ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންެޖހޭ ކަމެއް 
 ނިންމަާވފައި. ނެތްކަމަށް

07.10.2019 

ސެޕްޓެންަބރު  16  .4
2019 

ޒަލްދާން ކޮންޕެނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ގއ.  
ވިލިގިލ  އިން އެޓޮލް އެޑމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ދެއްވާފައިވާ ިބމުގެ 
ކުލ ގެ މުއްދަތު ރަށު ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްދ ފައިނުވާތ ، އެ މައްސަލަ 

 ކުންުފނިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ  ަބއްލަވައިދެއްވުން އެދި އެ 

ޒަލްދާން ކޮންޕެނ  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މި މައްސަލައަކ  ލާމަރުކަޒ  ކޮމިޓ ގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކަމަކަށްވާތ ، މި މައްސަލަ އަނުބރާ 
މަޖިލ ހުގެ ރައ ސަށް ފޮނުއްވުމަށް 

07.10.2019 
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 ނިންމަވާފައި.

2019އޮގަސްޓް  20  .5   ކަފައި  ހުއްދަނެތި  ވެރިފަރާތުގެ އެޯބޓުގެ ،ބޯޓެއް  އޮތް ތިލަފުށ ގަ 
 ކޮިމޓ އަށް މަޢުލޫމާތު ކުރަމުންދާކަމުގެ މަސައްކަތް ވިއްކާލުމުގެ
 ދިރާސާކުރެއްވުން  މައްސަލަ މި ،ލިބިފައިވާތ 

 އޯންޑް ސްޓޭޓް
  އެންޓަރޕްރައިޒަސް

 ކޮމިޓ 

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 
މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް
 ދެންނެވުމަށް 

05.09.2019 

2019ޖުލައި  29  .6 އއ.އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، ދިވެހި  
ކުންފުންޏެއްގެ އަގުހުިރ މުދާ ހިއްސާވާ  10ސަރުކާރުގެ %

ވިއްކާލުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހައްޤު 
ގެއްލޭގޮތަށްކަމަށް ފެްނނާތިވެ ކަމާެބހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކުރައްވައި  
ސަރުކާރުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުއްވަންޖެޭހ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް 

 ފިނޮޅު
އިންވެސްޓްމެންޓް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މި މައްސަލައިގައި ޭބންކް އިން އޮންނަ 
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އަދި ފިޮނޅު 
އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ޙައްޤު ގެއްލޭކަމަށް 
ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް 
ހުށަހަޅައިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް 

މަށް އެ ކުންފުންޏަށް ގެންދިއު
 ދެންނެވުމަށް 

05.09.2019 

2019މެއި  29  .7 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި -އެންޓި 
ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި އެކަން ހިނގުމަށް މެދުވެރިވާ 

ގޮތްތައް ސަަބުބތައް ދިރާސާކޮށް، އެަމއްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިދާނެ 
ހިމެނޭ ގޮތަށް " ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި 
ހިނގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަަމލުތައް ހުއްޓުުވން" މި ނަމުގައި 

މަޢުލޫމާތައްޓަކައި    ހުދުކަރުދާހެއް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ
މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާ ގޮތެއް  ފޮނުއްވާފައިވަތ ،  ިމ ހުދުަކރުދާހާ

 ނިންމެވުން 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި
 ކޮމިޝަން

ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު މަޖިލ ހަްށ 
 ކޮމިޓ  ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް

04.09.2019 
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 ލިފްޓާ ފޯކް ނޯޓުން ޑެލިވަރ  އަހަރުގައި  ވަނަ 2010 .1 14.07.2019  .8
(Komatsu Model No:FD60-8 Forklift ) ުޙަވާލުވުމަށްފަހ 

 ހިފެހެއްޓުމަކ  އަގުނުދ  މުދަލުގެ ފަރާުތން ސްޓެލްކޯގެ މިހާތަނަށް
 ނުދެކޭކަމަށާއި ޙައްޤެއްކަމުގައި ލިިބގެންވާ އެއްަބސްވުމުން ސްޓެލްކޯއަށް

 ަބލާ  މިންަވރު އިޙުމާލުވެފައިވާ ވެރިން ސްޓެލްކޯގެ  މިމުޢާމަލާތުގައި އަދި
  ޙައްޤުވާ ގެއްލުންތަކަށް ިބގެންދިޔަލި ސްޓެލްކޯއަށް  ނުވަތަ ދައުލަތަށް
  އެކިއެކި  ސްޓެލްކޯގެ އިޙްމާލުވި  މިކަމުގައި މިންވަރު ަބދަލުގެ

 ހޯދާ ކިަބއިން  ފަރާތްތަކުގެ ތިިބ ދުވަސްވަރު އެކި މެނޭޖްމަންޓްތަކުގައި
 މެދުެވރިކޮށް ކޮމިޝަންތައް ާބުރދ ފައިވާ ާޤނޫނުން ތުމުގައިލިިބގަ

  މައްޗަށް ވެރިންގެ  ސްޓެލްކޯގެ ޝާމިލްވި މިކަމުގައި  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު
 ޒިންމާެއއްކަމާއި  އޮތް މައްޗަށް ދައުލަތުގެ އެޅުމަކ  ފިޔަވަޅު ދަޢުވާކޮށް

 ވެވުނު ެމދުގައި ކުންފުނ ގެ ދެ މި ގުޅިގެން ދިނުމާއި ޚިދުމަތް މި އަދި
 ފާއިތުވެ ޚިލާފުވެ ފަރާތުން ސްޓެލްކޯގެ އެއްަބސްވުމާއި ޤާނޫނ 

 އެއްަބސްވުމުގެ އޮތުމުން އަގުނުދ  ފޯކްލިފްޓްގެ މި ދިގުމުއްދަތުގައި
  ޙައްޤުވާ ގެއްލުންތަކަށް މާލ  އެންމެހާ ކުރިމަތިވި  ަބއިވެރިޔާއަށް އަނެއް

 ުކންފުނި  ދައުލަތުގެ މިންގަނޑުން މަދަނ  ަބދަލެއް މާލ  މިންވަރުގެ
 ،ިވދާޅުވެ ންެޖހޭނެކަމަށްލިެބ ކުްނުފންޏަށް ކިަބއިން ސްޓެލްކޯގެ
 ގައި ން  އެދި އަންގަވާދެއްވުން ގޮތެއް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ މިކަމުގައި

 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ

 ސެންޓަރ
  އެންޓަޕްރައިޒަސް

ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް  

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 
މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް ތިޔަ 

 ދެންނެވުަމށް ކުންފުންޏަށް 

29.07.2019 

 ތަންތަން  ވިޔަޕާރި )ދައުލަތުގެ 2013/3 ނަްނަބރު ޤާނޫނު 19.06.2019  .9
 މޮނިޓަރކޮށް  އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކުމާއި ޕްރައިވަޓައިޓްކުރުމާއި

 ލަވާލެވިފައިވާއެކު ދަށުން ޤާނޫނު( ގެ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ
 މަސްޢޫލިއްޔަތު  ޯބޑުގެ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން

 ކުރުންރިވިއު މިންވަރު އަދާކުރެވިފައިވާ

 2013/3ޤާނޫނު ނަްނަބރު .1 ކޮމިޓ  މެންަބރުން 
 ތަންތަން ވިޔަފާރި )ދައުލަތުގެ

  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި
 މޮނިޓަރކޮށް އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި
 3ޤާނޫނު( ގެ  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ

21.07.2019 
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މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަނަ 
 އުފައްދާފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން

ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯބޑަށް، އެ  އެންޑް
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  4ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި  9
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ ން 

ރާއ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޯބޑަށް  
އަލުން  މެންަބރުން 

 4ނޫނުގެ އަޢައްޔަންކުރައްވައި، އެ ޤާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ 
މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލ ހަށް 
ފޮނުއްވުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ؛ދެންނެވުމަށް
އެ ޯބޑުން ޤާނޫނުގައި .2

ަބޔާންކުރައްވާފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު 
އަދާކޮށް، ޤާނޫނުގައި ހިެމނޭ 

 ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަންތައްތައް
ތަންފ ޒުކޮށް ހިންޭގނެ އިދާރ  

އޮނިގަޑު ހެދުމަށާއި އަދި ބޭނުންާވ 
ޤާިބލް މުވައްޒަފުން ލުމަށް ޭބނުްނވާ 

ަބޖެޓާއި އަދި އެހެނިހެން 
އިންތިޒާމުތައް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން 

މަގު ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް  
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ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި  
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސަށް 

 ށް.ދެންނެވުމަ
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1 

 

 

 ގޮސްފައިވާ ހިސާބު   ތައް ސަބް ކޮމިޓީގ  މަސައްކަތް ބިލު އ ކުލަވާލުމުގ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވ ފައިވާ    ބޯހިޔާވަހިކަމުގ  

 

 ކޮމިޓީ ތަރިކައިގ  ތަރައްޤީއާއި ޤައުމީ ކޮމިޓީ:  ޙަވާލުކުރ އްވި   ބިލު 
 

 (މުޤައްރިރު) ޝަރީފް އިްބރާހީމް މ ންަބރު ދާއިރާގ  ކ ލާ .1 ކޮމިޓީ:   ސަބް 
 (މުޤައްރިރު ނައިުބ) ރަޝީދު މުޙައްމަދު މ ނަްބރު ދާއިރާގ  އުތުރު މައްޗަންގޮޅި .2
  ސަލީމް އަޙްމަދު މ ންަބރު ދާއިރާގ  ހޯރަފުށި  .3
 ޢަްބދުލްޙަކީމް  ޢަްބުދލްމުޣުނީ މ ންަބރު ދާއިރާގ  ކުރ ންދޫ .4
 ސިރާޖު  މޫސާ މ ންަބރު ދާއިރާގ  ފޮނަދޫ .5
 

 އަދުހަމް  ޙަސަން އަލްއުސްތާޛު މުވައްޒަފު:   ކުރާ   ޑްރާފްޓް 
 

 :ފަރާތްތައް ފައިވާ ަބއްދަލުކުރައްވާ އޮކްޓޫަބރުގައި 27 • ފަރާތްތައް:   ބައްދަލުކުރާ 
 ލިމިޓ ޑް ކޯޕަރޭޝަން ދިރިއުޅުން ފަހި .1
 ލިމިޓ ޑް ޒޯން  އިންޑަސްޓްރިއަލް މާލ  ގްރޭޓަރ .2
 ލިމިޓ ޑް  ކޯޕަރޭޝަން ޑިވ ލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ .3
 ސިލޯން  އޮފް ޭބންކް .4
 މޯލްޑިވްސް އޮފް ޭބންކް .5
 ޕލކ  ކޯޕަރޭޝަން ފައިނޭންސް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ .6
 ލިމިޓ ޑް ޕްރައިވ ޓް ޭބންކް އިސްލާމިކް މޯލްޑިވްސް .7
 އިންޑިއާ އޮފް ޭބންކް ސްޓޭޓް .8
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 ރ ިޖސްޓްރޭޝަން ނ ޝަނަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް .9
 ޑިވ ލޮޕްމަންޓް އަރަބން އ ންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓަރ .10
 އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް .11
 ކައުންސިލް ސިޓީ މާލޭ .12
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އ ންޑް ޕްޭލނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓަރ .13
 އޮފީސް  ރައީސް .14

 
  ގޮސްފައިވާ   މަސައްކަތް 
 ހިސާބު: 

 ސިޓީ   ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށްވަނީ އަރަބން އ ންޑް  ހައުސިންގ އޮފް  މިނިސްޓްރީ އޮފީހަށާއި ޖ ނ ރަލްގ  އ ޓަރނީ އ ދި އ ހީތ ރިކަމަށް ފަންނީ ގުޅޭގޮތުން ިބލާ މި •
 .ފޮނުއްވާފައި

 
 ކަމާއި ިބލ އް ކޮށްފައިވާދުގަސް  ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން  ދައުރުގައި ވަނަ 3 މަޖިލީހުގ  ބިލަކީ މި ވިދާޅުވީ، އޮފީހުން ޖ ނ ރަލްގ  އ ޓަރނީ ޖަވާުބގައި ސިޓީގ  •

 .ހުަށހަޅުއްވާނ ކަމަށް މަޖިލީހަށް އަަވހަކަށް ނިމުނުހާ މަސައްކަތް ިބލުގ 
 

 ޭބފުޅުން  ގޮތަށް ހިމ ނިވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީއަށް ާބއްވަވާ ޅޭގޮތުންގު ިބލާ ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީއިން ހައުސިން ޖަވާުބގައި ސިޓީގ  •
 .ޙާޒިރުވ ވަޑައިގަންނަވާނ ކަމަށް

 
 ކޮމިޓީައށް   ނިންމ ވުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  އ   އަދި.  ޙަވާލުކުރައްވާފައި  ކޮމިޓީންވަނީ  އަދުހަމްއާ  ޙަސަން  އަލްއުސްތާޛު  ތައްޔާރުކުރ އްވުމަށްޓަކައި،  ޑްރާފްޓ އް  ިބލުގ  •

 އި.ނިންމަވާފަ ާބުބ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގ  އ  ވަނީ މިހާރު  އަދި .ބ އްލ ވި މ ންަބރުން ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގ  މާއްދާއަކުން ފަހަރަކު ޑްރާފްޓް ހުށަހ ޅި
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 ބިލުެއަދިެެގ ނައުމުގ ެެެއިޞ ލާޙުެޤާނޫނަށ ެެެކޯޓުތަކުގ ެ
ެގޮސ ފައިވާެހިސާބުެެެތައ ެސަބ ެކޮމިޓީގ ެމަސައ ކަތ ެބިލުެއ ކުލަވާލުމުގ ެމަސައ ކަތ ެޙަވާލުވ ފައިވެާެެެގ ނައުމުގ ެެެއިޞ ލާޙުެެެޤާނޫނަށ ެެެފަނޑިޔާރުނ ގ ެ

 

 ކޮމިޓީެޖުޑީޝިއަރީެކޮމިޓީެ: ޙަވާލުކުރ އ ވިެެެބިލުެ
ެ

ެ (މުޤައ ރިރު)ެޙުސައިނ ެޙިސާނ ެެމ ނ ަބރުެދާއިރާގ ެތުޅާދޫ .1ެކޮމިޓީެ:ެެސަބ ެ
ެ(ނައިުބ)ެޙުސައިނ ެޢަލީެމ ނ ަބރުެދާއިރާގ ެކ ނ ދޫ .2
ެލަޠީފ ެޙަސަނ ެހުޅަނގުެމ ނ ަބރުެދާއިރާގ ެހ ނ ވޭރު .3
 މުޢިއ ޒުެއިބ ރާހިމ ެމ ނ ަބރުެދާއިރާގ ެއުތުރުެހ ނ ވޭރުެ.4
ެ

 ވަޙީދުެެޙުސައިނ ެއަލ އުސ ތާޛުެމުވައ ޒަފުެ:ެެކުރާެެެޑ ރާފ ޓ ެ
ެ

 ދ ކ ވިެވާހަކަެނުަރސ މީކޮށ ެަބއ ދަލުކުރ އ ވުމަށ ެކޮމިޓީނ ެއާއިެޕ ލޭނިނ ގެއޮފ ެމިިނސ ޓަރެގުޅޭގޮތުނ ެިބލާެކޯޓުތަކުގ  •ެފަރާތ ތައ ެ:ެެބައ ދަލުކުރާެ
 (.ނުނިމިެގޮތ އ ެވަކި)

ެ
ެެގޮސ ފައިވާެެެމަސައ ކަތ ެ
ެހިސާބުެ:

ެހިަމނަނެ ެެިބލުގައިެެދ ކ ވިެެާވހަކަެެގުޅޭގޮތުނ ެެިބލާެެެދ ެެމިެޭބއ ވުަމށ ފަހުެެނުރަސ މީކޮށ ެެަބއ ދަލުުވނ ެއ އ ެެއޭގ ތ ރ އިނ .ެެޭބއ ިވފައިެެަބއ ަދލުވުމ އ 2ެެެެކޮމިޓީގ  •
 .މަޝ ވާރާކުރ ވިފައިެގޮތުނ ެގުޅޭެކޮނ ސ ޕ ޓ ތަކާެޭބނުނ ވާ

 
ެަބއ ދަލުވުމުގައިެކޮމިޓީގ ެރަސ މީކޮށ ެަބއި(ެގުޅޭެއުފ އ ދުމާެކޯޓުެޑިސ ޓ ރިކ ޓ )ެތ ރ އިނ ެކޮނ ސ ޕ ޓ ތަކުގ ެިބލާގުޅޭެކޯޓުތަކުގ ެަބއ ދަލުވުމުގައިެދ ވަނަ •

ެ.ެމަޝ ވަރާކުރ ވިފައި
 

ެ.ދ އ ވާފައިެމަޢުލޫމާތުެމުޤައ ރިރުެކޮމިޓީގ ެކަމަށ ެނިނ މާލ ޭވނ ެހަފ ތާގައިެއަނ ނަެމިެމަސައ ކަތ ެިބލުގ ެދ ެމި •
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 ގޮސްފައިވާ ހިސާބު   ތައް ސަބް ކޮމިޓީގ  މަސައްކަތް ބިލު އ ކުލަވާލުމުގ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވ ފައިވާ   ކަރަންޓުގ  

 

 ކޮމިޓީ ޗޭންޖް ކްލައިމ ޓް އ ންޑް އ ންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީ:  ޙަވާލުކުރ އްވި   ބިލު 
 

    (މުޤައްރިރު) ސަޢީދު އަޙްމަދު މ ންަބރު ދާއިރާގ  ގ މަނަފުށި .1 ކޮމިޓީ:   ސަބް 
 (މުޤައްިރރު ނައިުބ) ފިރުޝާން ޙުސ އިން މ ންަބރު ދާއިރާގ  މަޑަވ ލި .2
 ސަލީމް އަޙްމަދު މ ންަބރު ދާއިރާގ  ހޯރަފުށި .3
 ޙުސައިން ޢަލީ މ ންަބރު ދާއިރާގ  ކ ންދޫ .4
 ޠާރިޤް އަޙްމަދު މ ންަބރު ދާއިރާގ  މަހިަބދޫ .5
 هللاޢަްބދު ޔައުޤޫބު  މ ންަބރު ދާއިރާގ  ދާންދޫ .6
 

 ޝިފާ  އައިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ މުވައްޒަފު:   ކުރާ   ޑްރާފްޓް 
 

 ފަރާތްތައް ަބއްދަލުކުރައްވާފައިވާ ގައި 2019 އޮކްޓޫަބރު 20 • ފަރާތްތައް:   ބައްދަލުކުރާ 
 ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް .1
 އޮތޯރިޓީ އ ނަރޖީ މޯލްޑިވްސް .2
 އ ންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް މިނިސްޓަރ .3
 އޭޖ ންސީ ޕްރޮޓ ކްަޝން އ ންވަޔަރަންމަންޓަލް .4
 ލިމިޓ ޑް ކޯޕަރޭޝަން ފ ނަކަ .5
 ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ .6
 އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް .7
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 ލިމިޓ ޑް  ޕްރައިވ ޓް ކޮމްޕ ނީ ސްވަރޭޖް އ ންޑް ވޯޓަރ މާލ  .8
 މޯލްޑިވްސް އ ނަރޖީ ރިނިއުަބލް .9

 ލިމިޓ ޑް ކޮމްޕ ނީ އިލ ކްޓްރިކް ސްޓޭޓް .10
 ލިމިޓ ޑް  ޕްރައިވ ޓް ކޮމްޕ ނީ ސްވަރޭޖް އ ންޑް ވޯޓަރ މާލ  .11

 
  ގޮސްފައިވާ   މަސައްކަތް 
 ހިސާބު: 

 .ކުރ ވ މުން ދަނީ މަސައްކަތް އ ކުލަާވލުމުގ  ޑްރާފްޓް ފުރަތަމަ ިބލުގ  •
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ޭގޮސްފައިވާޭހިސާބުޭޭޭތައްޭސަބްޭކޮމިޓީގެޭމަސައްކަތްޭއެކުލަވާލުމުގެޭމަސައްކަތްޭޙަވާލުވެފައިވޭާޭ ބިލުޭޭދަތުރުފަތުރާބެހ ޭ

 

 ޙަވާލުކުރެއްވިޭޭޭބިލުޭ
ޭކޮމިޓީޭ:

ޭކޮމިޓީޭތަރިކައިގެޭތަރައްޤީއާއިޭޤައުމީ
ޭ

ޭޭ(މުޤައްރިރު)ޭޙަސަންޭއިކްރާމްޭމެންަބރުޭދާއިރާގެޭދިއްގަރުޭ.1ޭކޮމިޓީޭ:ޭޭސަބްޭ
ޭ(މުޤަްއރިރުޭނައިުބ)ޭނަސީމްޭއިްބރާހީމްޭމެންަބރުޭދާއިރާގެޭތުލުސްދޫޭ.2
ޭޢަލީޭޔޫނުސްޭމެންަބރުޭދާއިރާގެޭހޮޅުދޫޭ.3
ޭސަޢީދުޭޭއަޙްމަދުޭމެންަބރުޭޭދާއިރާގެޭގެމަނަފުށިޭ.4
ޭފިރުޝާންޭޙުސައިންޭމެންަބރުޭދާއިރާގެޭމަޑަވެލިޭ.5
ޭ

ޭއަްބދުއްސައްތާރުޭއަފްޒާލްޭއަލްއުސްތާޛާޭމުވައްޒަފުޭ:ޭޭކުރާޭޭޭޑްރާފްޓްޭ
ޭ

 :ފަރާތްތައްޭަބއްދަލުކުރެވިފައިވާޭއޮކްޓޫަބރުގައ21ޭި •ޭފަރާތްތައްޭ:ޭޭބައްދަލުކުރާޭ
 
 ލިމިޓެޑްޭޭކޮމްޕެނީޭއެއާޕޯޓްސްޭމޯލްޑިވްސް .1
 ޕާޓީޭޭޑިމޮކްރެޓިކްޭމޯލްޑިވިއަން .2
 ޕލކޭކޮމްޕެނީޭކޮންޓްރެކްޓިންގޭއެންޑްޭޭޓްރާންސްޕޯޓްޭމޯލްޑިވްސް .3
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރޭއެންޑްޭޕްލ ނިންގޭނ ޝަނަލްޭއޮފްޭމިނިސްޓަރ .4
 ޕޮލިސްޭ .5
 ސިވިލްއ ވިއ ޝަންޭއެންޑްޭޓްރާންސްޕޯޓްޭއޮފްޭމިނިސްޓްރީ .6

ޭ
ޭޭގޮސްފައިވާޭޭޭމަސައްކަތްޭ
ޭހިސާބުޭ:

ޭސިޓީޭޭއ ވިއ ޝަންއަށްޭސިވިލްޭޭއެންޑްޭޓްރާންސްޕޯޓްޭއޮފްޭމިނިސްޓްރީޭއޮފީހަށާއިޭޖެނެރަލްގެޭރނީއެޓަޭއެދިޭއެހީތެރިކަމަށްޭފަންނީޭގުޅ ގޮތުންޭިބލާޭމި •
 .ފޮނުއްވާފައި
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ޭ
ޭނިމުނުހާޭމަސައްކަތްޭިބލުގެޭކަމާއިޭިބލެއްޭކޮށްފައިވާދުގަސްޭހުށަހަޅަންޭސަރުކާރުންޭދައުރުގައިޭވަނ3ޭަޭމަޖިލީހުގެޭިވދާޅުވީ،ޭއޮފީހުންޭޖެނެރަލްގެޭއެޓަރނީ •

 ުހށަަހޅުއްވާނެކަމަށްޭިބލުޭމަޖިލީހަށްޭއަވަހަކަށް
 

 .ދެއްވުމަށްޭމިނިސްޓްރީއަށްޭަތފްޞީލުޭިބލުގެޭބ ނުންފުޅުވާޭއެކުލަވާލަށްޭޓެއްފްޑްރާޭވިދާޅުވީޭޓަރާންސްޕޯޓުންޭއޮފްޭމިނިސްޓްރީ •
ޭ

 .ޙަވާކުރައްވާފައިވ ޭކޮމިޓީންޭށްއަްބދުއްސައްތާރަޭއަފްޒާލްޭލްއުސްތާޛާއަޭމަށްތައްޔާރުކުރުޭޑްރާފްޓެއްޭިބލުގެ •
ޭ

ޭ.މަޝްވަރާކުރައްވާފައިޭގުޅ ގޮތުންޭިބލާޭަބއްދަލުކުރައްވައި،ޭޕްލ ނިންގއާޭއޮފްޭމިނިސްޓަރޭކޮމިޓީން •
ޭ

ޭއ ވިއ ޝަނާއޭި،ޭއައިލެންޑްޭލިމިޓެޑާއި،ޭކޮމްޕެނީޭޭއެއަރޕޯޓްސްޭމޯލްޑިވްސްޭޭސަރވިސްއާއި،ޭޕޮލިސްޭމޯލްޑިވްސްޭމަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޭިބލާގުޅ ގޮތުން •
 .ަބއްދަލުކުރެވިފައިޭފަރާތްތަކާޭކޮމިޓީގެޭޓްރާންސްޕޯޓްޭއެމްޑީޕީގެޭއަދިޭސީ.ސީ.ޓީ.އެމް
ޭ

 .ކުރައްވަމުންޭދަނީޭކޮމިޓީންޭމަސައްކަތްޭކުރުމުގެޭޑްރާފްޓްޭއްާބުބތަޭއިތުރުޭއަދިޭ.ނިންމަވާފައިޭވަނީޭކޮިމޓީއިންޭކޮށްޭޑްރާފްޓްޭާބުބ6ޭޭިބލުގެ •
ޭ

ޭ

ޭ

ޭ

ޭ

ޭ

ޭ



Updated: 31 October 2019 

1 

 

 ގޮސްފައިވާ ހިސާބު   ތައް ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވެފައިވާ    ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި، 

 ކޮމިޓީ ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީ:  ޙަވާލުކުރެއްވި   ބިލު 
 

    (މުޤައްރިރު) ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންަބރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މައްޗަންގޮޅި .1 ކޮމިޓީ:   ސަބް 
 (މުޤައްރިރު ނައިުބ) ޒާހިރު އަޙްމަދު  މެންަބރު ދާއިރާގެ ގައްދޫ .2
 ސަލީމް އަޙްމަދު މެންަބރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި .3
 ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންަބރު ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު .4
 ޙުސައިން  ސަޢުދު މެންަބރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި .5
 ޢަްބދުއްލަޠީފް ޔާސިރު މެންަބރު ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .6
 

 ފުއާދު އަންސޫދާ އަލްއުސްތާޛާ މުވައްޒަފު:   ކުރާ   ޑްރާފްޓް 
 

 .ަބއްދަލުކުެރއްވިއެވެ ޭބފުޅުންނާ މުއައްސަސާތަކުގެ ދެންނެވިފައިވާ ތިރީގައި ގޮތުން ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމުގެ ޑްރާފްޓް ިބލުގެ • ފަރާތްތައް:   ބައްދަލުކުރާ 
 އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ .1
 އޮތޯރިޓީ އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް .2
 އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް މިނިސްޓްރީ .3
 އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްަޝން އެންވަޔަރަންމަންޓަލް .4
 ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަން ފެނަކަ .5
 އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް .6
 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނީ ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޯޓަރ މާލެ .7
   އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ .8
 ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިލެކްޓްރިކް ސްޓޭޓް .9

  ގޮސްފައިވާ   މަސައްކަތް 
 ހިސާބު: 

 އި.ނިންމަވާފަ  ވަނީ  މަސައްކަތް  ޑްރާފްޓްގެ  ފުަރތަމަ  ާބުބތަކުގެ  ަބއެއް  ހިމެނޭ  ިބލުގައި  އަދި  .މަޝްވަރާކުރެއްވި  ގުޅޭގޮުތން  ާބުބތަކާ  ހިމަނަންެޖހޭ  ޑްރާފްޓްގައި  ިބލުގެ •
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 ގޮސްފައިވާުހިސާބ ުުުތައްުސަބްުކޮމިޓީގ ުމަސައްކަތްުއ ކ ލަވާލ މ ގ ުމަސައްކަތްުޙަވާލ ވ ފައިވުާު ބިލ ުުުގ ނައ މ ގ ުުުއިޞްލާޙ ުުުއަށްު(ުުޤާނޫނ ުުުފ ލ ހ ންގ ު)5ުުުު/2008ުުނަންބަރ ުުުޤާނޫނ ު

 

 ޙަވާލ ކ ރ އްވިުުުބިލ ު
ުކޮމިޓީު:

ުއަދިުޖ ޑީޝިއަރީުކޮމިޓީު(241)ުކޮމިޓީުޚިދ މަތްތަކާބ ހޭުސަލާމާތީ
ު

 (މ ޤައްރިރ )ުލަޠީފްުޙަސަންުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުހ ޅަނގ ުހ ންވޭރ  .1ުކޮމިޓީު:ުުސަބްު
 (މ ޤައްރިރ ުނައިބ )ުނިޔާޒްުޢަލީުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުހ ޅ މާލ  .2
 ުުޝަރީފްުއާދަމްުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުމަޑ އްވަރި .3
 ޙ ސައިނުްުުޚިސާންުުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުތ ޅާދޫ .4
 ުމަޙްމޫދ ުީޖހާންުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުހިންނަވަރ  .5
 ުުސިރާޖްުމޫސާުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުފޮނަދޫ .6
 ުޙަކީމްުޢަްބދ ލްުޝަހީމްުޢަްބދ ލްުމ ންަބރ ުދާއިރާގ ުކަނޑިތީމ  .7
ު

ު(މ ންަބރ ގ ުހަިއސިއްޔަތ ންުކޮމިޓީގ 241ު)
ު(މ ންަބރ ގ ުހަިއސިއްޔަތ ންުކޮމިޓީގ 241ު)
ު(މ ންަބރ ގ ުހަިއސިއްޔަތ ންުކޮމިޓީގ 241ު)
ު(މ ންަބރ ގ ުހައިސިއްޔަތ ންުކޮމިޓީގ ުޖ ޑީޝިއަރީ)
ު(ހައިސިއްޔަތ ންުމ ންަބރ ގ ުކޮމިޓީގ ުޖ ޑީޝިއަރީ)
ު(ހައިސިއްޔަތ ންުމ ންަބރ ގ ުކޮމިޓީގ ުޖ ޑީޝިއަރީ)
ު(މ ންަބރ ގ ުހައިސިއްޔަތ ންުކޮމިޓީގ ުޖ ޑީޝިއަރީ)

ު
ުއަސްމާުއާމިނަތ ުއަލްއ ސްތާޛާުމ ވައްޒަފ ު:ުުކ ރާުުުޑްރާފްޓްު

ު

ުމަސައްކަތްުގޮސްފައިވާުހިސާބ ުުަބއްދަލ ކ ރައްވާުފަރާތްތައްުު#ުފަރާތްތައްު:ުުބައްދަލ ކ ރާު
ު)އާދީއްތަު(2019ުުއޮކްޓޫބަރ 13ުުުު

ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހޯމްުއ ފ އާޒް •ު.1
 މޯލްޑިވްސްުކަރ ކްޝަންސްުސާރވިސުްު •

ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(
ުފަހ ގ ުތާރީޚ އްގައިުއ ހ ންުަބއްދަލ ވ މ އްުާބއްވައިުދ އްވ މަށްުއ ދިވަޑައިގ ންފައިވޭ

ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(ުޕްރޮސިކިއ ޓަރުޖ ނ ރަލުްު •ު.2
ުުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.ޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަުއިޞްލާޙ ތައްުފޮނ އްވައިދޭނ 

ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(ުއ ން.އައި.ސީ •ު.3ު
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ުއ ޗް.އާރ.ސީ.އ މްު •
ުއ ލްޖީއޭު •

ުޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަުއިޞްލާޙ ތައްުފޮނ އްވައިދޭނ ުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.

ު)ހޯމަު(2019ުުއޮކްޓޫބަރ 14ުުުު
ުނޭޝަނަލްުޑިޒާސްޓަރުމ ނޭޖްމަްނޓްުއޮތޯރިޓީު •ު.4

ުއިމިގްރޭޝަން •
ުކަސްޓަމްސްު •
ުއޭވިއޭޝަންުސ ކިއ ރިޓީުކޮމާންޑް •

ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(
ުޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަުއިޞްލާޙ ތައްުފޮނ އްވައިދޭނ ުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.

ުފ މިލީުކޯޓ  •ު.5
ުޖ ވ ނައިލްުކޯޓު  •
ުޑްރަގްުކޯޓ  •

ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(
ުޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަުއިޞްލާޙ ތައްުފޮނ އްވައިދޭނ ުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.

ޖިނާޢީުމައްސަލަތަކ ގައިުއަމިއްލަގޮތ ންު •ު.6
ުވަކާލާތ ކ ރައްވާުޤާނޫނީުވަކީލ ންު

ުބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(ވަކީލ ންނ11ުުުާުު)
ުޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަުއިޞްލާޙ ތައްުފޮނ އްވައިދޭނ ުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.

ު)އަންގާރަު(2019ުުއޮކްޓޫބަރ 15ުުުު
ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(ު އ މް.އ ން.ޑީ.އ ފް •ު.7

ުއިޞްލާޙ ތައްުފޮނ އްވައިދޭނ ުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.ޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަު
ު)ބ ދަު(2019ުުުުއޮކްޓޫބަރ 30ުުު

މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީު)ފައިނޭންޝިއަލްު •ު.8
ުއިންޓ ލިޖ ންސްުޔ ނިޓް(ު

ު)ބައްދަލ ކ ރައްވައިުމަޢ ލޫމާތ ުސާފ ކ ރ ވިފައިު(
ުފޮނ އްވައިދޭނ ުކަމަށްުވިދާލ ވ ފައިވޭ.ޤާނޫނަށްުގ ްނނަންުފ ްނނަުއިޞްލާޙ ތައްު

ުއްގައިުބައްދަލ ކ ރ މަށްުުތާރީޚ ުގ ުފަހ 
މިނިސްޓްރީުއޮފްުޑިފ ންސްުމިނިސްޓްރީުއޮފްު •ު.9

ުޕްލޭނިންގް
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓްރާންސްޕޯޓްު •
ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޓ އަރިޒަމް •

-ު

ު-ުއަމިއްލަުޖަމްޢިއްޔާތައް ު•.10ު
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ު
ވަނަުޗ ޕްޓަރގައިުަބޔާންކޮށްފައިވ24ުުާވަނަުޗ ޕްޓަރުއަދ23ުުިމަޖިލީހ ގ ުގަވާއިދ ގ ުުކްރިމިނަލްުކޯޓ  •ު

އިޖ ރާއަތ ތަކަށްުބ ލ މަްށފަހ ުއ ިދވަޑައިގ ންފައިވާުަބއްދަލ ވ މ ގައިުކްރިމިނަލްުކޯޓ ގ ުފަރާތ ންު
ުގައިުވަނިުސިޓީުލިިބފައިއ ވ .2019ުުއޮކްޓޫަބރ 14ުުަބއިވ ރިުނ ވާނ ކަމަށްުަބޔާންކޮށްު

ުފަހ ގ ުތާރީޚަކަށްުަބއްދަލ ވ ންުަފސްުކޮށްދ ވ މަށްުއ ދިވަޑައިގ ންފައި.ުހައިކޯޓ  •ު ު
ުުގޮސްފައިވާުުުމަސައްކަތްު
ުފައިނަލްކ ރ ްއވ މަށާ ▪ުހިސާބ ު: ުކަރ ދާހ ްއ ުކޮންސ ޕްޓް ުމަޢ ލޫމާތު ުުމ ގ ުޮގތ ންއިޞްލާޙ ކ ރ އްވ (ުުޤާނޫނ ުުފ ލ ހ ންގ ު)2008/5ުުުނަންބަރ ުުޤާނޫނު ިއ،ުުޑީޓ އިލް އިތ ރަްށ

ުު(ހިމ ނިފައިުުުގައ1ުުުިުުއ ނ ކްސްުުުމިޝީޓްގ ު)ުބައްދަލ ވ މ ްއަގއިުބައްދަލ ކ ރ އްވ މަށްުނިންމަާވފައި.10ުފަރާތަކާއ22ުުިކޮމިޓީންުނިންމަާވފައިާވުސާފ ކ ރ ްއވ މަށްު
ުބައްދަލ ވ މ ްއަގިއުބައްދަލ ކ ރަްއާވފަިއޭވ.8ުފަރާތަކާއ16ުުިމިހާތަނަށްުކޮމިޓީންުއަދިު
ު.އ ދިަވަޑއިަގންަނާވފަިއޭވުކޮމިޓީންުޙިއްޞާކ ރ ްއވ މަށްުނަމަވ ސްުަފހ ންުކޮމިޓީއަށްުކަންކަންުފާހަަގކ ރ އްޭވުއްފަރާތ22ުަުމިއަދިު
 

ުބޭނ ންފ ޅ ވާުުގ ންނަަވންުފަރާތ ންުސަރިވްސގ ުޕޮލިސްުމަަސއްކަތ ަގއިުކ ރ ޭވުއިޞްލާޙ ކ ރ އްވ މަށް(ުޤާނޫނ ުފ ލ ހ ންގ )2008/5ުުނަންބަރ ުޤާނޫނ  ▪
ުއްހިމ ނޭޮގތަުުބަދަލ ތައްުބޭނ ންފ ޅ ާވުގ ންނަަވންުޤާނޫނަށްުޞިލ ކ ރ އްވ މަށްޓަަކއިޙާުލަނޑ ދަނޑިަތއްުބޭނ ންފ ޅ ާވުޙާޞިލ ކ ަރއްަވންުުބަދަލ ތަކާއި
ުޕްރ ސ ންޓޭޝަނ ުފަިއާވކ ަރްއާވުތައްޔާރ  ުއ ކު ުކޮމިީޓއާއިުޖ ޑީޝިއަރީުކޮމިޓީއާއިުުޚިދ މަތްތަކާބ ހޭުސަލާމަތީުގައ2019ުިުކްޓޫބަރ އ28ުުޮުަވނީއް

 .ުއްޞާކ ަރއްާވަފއިޙި
ު.ފައްަޓާވފައިުުމަސައްކަތްކ ަރްއަވންުހިމ ނ މ ގ ުޤާނޫނ ގައިުކަންަކންުފާހަަގކ ރަްއާވފަިއާވުފ ލ ހ ންުޕްރ ސ ންޓޭޝަންއިންުމި
 

 ކ ަރްއަވިއ،ުބާބ ުތަކަކަށްުބަހާލ މ ގ ުމަސައްަކތްުކ ރ ިވފައި.ު)ފ ލ ހ ންގ ުޤާނޫނ (ުއަލ ންުރީސްޓްރަކްޗަރ2008/5ުޤާނޫނ ުނަންބަރ ު ▪
 

ުޚ ލާޞާކ ރަ ▪ ުއ އްކ ަރއްަވއި ުމަޢ ލޫމާތ  ުކ ރައްާވަފއިާވ ުޚިއްޞާ ުފަރާތްތަކ ން ުބައްދަލ ކ ރަށްާވފައިާވ ުމިހާތަނަށް ުބަހާލ ިވފައި.ުްއވައި ުނ ކ ތާތަކަކަށް އަިދ
 ު(ހިމ ނިފައިުުުގައ2ުުުިުުއ ނ ކްސްުުުމިޝީޓްގ ުު)

ުއ ކ ލަާވލ މ ގ ުމަސަްއކަތްުމިހާރ ވ ސްުދަނީުކ ރިއަށް.ުބިނާކޮށްުބިލ ުުކަށްއަދިުމިުބައްދަލ ވ ންތަކ ންުިލބޭުމަޢ ލޫމާތަ

ު
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ީގޮސްފައިވާީހިސާބުީީީތައްީސަބްީކޮމިޓ ގ ީމަސައްކަތްީއ ކުލަވާލުމުގ ީމަސައްކަތްީޙަވާލުވ ފައިވީާީބިލުީީީއިޖުރާޢަތުގ ީީީމަދަނ ީ

ީ

 ކޮމިޓ ީޖުޑ ޝިއަރ ީކޮމިޓ ީ: ޙަވާލުކުރ އްވިީީީބިލުީ
ީ

ީ   (މުޤައްރިރު)ީސިރާޖްީމޫސާީމ ންަބރުީދާއިރާގ ީފޮނަދޫ .1ީކޮމިޓ ީ:ީީސަބްީ
ީ(މުޤައްރިރުީނައިުބ)ީރިޒާީއިްބރާހިމްީމ ންަބރުީދާއިރާގ ީގުރައިދޫ .2
ީފަހްމ ީީއިމްތިޔާޒްީމ ންަބރުީދާއިރާގ ީއުތުރުީމާފަންނުީ.3
ީ

ީނާޒިމްީީއަޙްމަދުީއަލްއުސްތާޛްީމުވައްޒަފުީ:ީީކުރާީީީޑްރާފްޓްީ
ީ

 .ނުނިމިީގޮތ އްީވަކި ދ ކ ވިީވާހަކަީނުަރސްމ ކޮށްީަބއްދަލުކުރ އްވުމަށްީކޮމިޓ ންީއާއިީޕްލޭނިންގީއޮފްީމިިނސްޓަރީގުޅޭގޮތުންީިބލާީކޯޓުތަކުގ  •ީފަރާތްތައްީ:ީީބައްދަލުކުރާީ
ީ

ީީގޮސްފައިވާީީީމަސައްކަތްީ
ީހިސާބުީ:

 .ީނުލިޭބީއަދިީޖަވާުބީިސޓ ގ ީފޮނުއްވާފައި،ީސިޓ ީއޮފ ހަށްީޖ ނ ރަލްގ ީއ ޓަރނ ީއ ދިީހޯއްދ އްވުމަށްީޑްރާފްޓ އްީއ ކުލަވާލާފައިވާީބަހުންީއިނގިރޭސިީިބލުގ ީމި •
ީ

ީ

ީ

ީ

ީ
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ްގޮސ ފައިވާްހިސާބުްްްތައ ްސަބ ްކޮމިޓީގެްމަސައ ކަތ ްބިލުްއެކުލަވާލުމުގެްމަސައ ކަތ ްޙަވާލުވެފައިވްާްްްކަނޑައެޅުމުގެްްްވޭޖ ްްްމިނިމަމ ް

ް

ްކޮމިޓީްްއިޤ ތިޞާދީްކޮމިޓީް: ޙަވާލުކުރެއ ވިްްްބިލުް
ް

ްް(މުޤައ ރިރު)ްޢީސާްއަޙ މަދުްމެނ ަބރުްދާއިރާގެްކެނދިކުޅުދޫ .1ްކޮމިޓީް:ްްސަބ ް
ް(މުޤައ ރިރުްނައިުބ)ްއަޙ މަދުްއިސ މާޢީލ ްމެނ ަބރުްދާއިރާގެްދުވާފަރު .2
ްޒަރީރ ްޙަސަނ ްމެނ ަބރުްދާއިރާގެްމަތިވެރި .3
ްސަޢީދުްމުޙައ މަދުްމެނ ަބރުްދާއިރާގެްމާވަށު .4
ްރަޝީދުްމުޙައ މަދުްމެނ ަބރުްދާއިރާގެްއުތުރުްފުވައ މުލަކު .5
ްނާޒިލް ްއިބ ރާހީމ ްމެނ ަބރުްދާއިރާގެްދެކުނުްހިތަދޫް.6
ް

ްޝިފާްްޢާއިޝަތުްއަލ އުސ ތާޛާްމުވައ ޒަފުް:ްްކުރާްްްޑ ރާފ ޓ ް
ް

 ފައިވާްފަރާތ ތައ :ަބއ ދަލުކުރައ ވާްގައ2019ްިްއޮކ ޓޫަބރ15ްްފަރާތ ތައ ް:ްްބައ ދަލުކުރާް
ްމެނ ަބރުން ްޯބޑުގެްލަފާދޭްގުޅޭގޮތުނ ްއުޖޫރައާްމުސާރައާއި .1
 ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ްއިކޮނޮމިކ ްއޮފ ްމިނިސ ޓ ރީ .2

 
 :ަފރާތ ތައ ްނިނ މަވާފައިވާްަބއ ދަލުކުރައ ވަނ ްގައ2019ްިނޮވެނ ަބރ6ްްު

1ް.MACIްް އިނ ޑަސ ޓ ރީ)މޯލ ޑިވ ސ ްއެސޯސިއޭޝަނ ްއޮފ ްކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ (ް 
2ް.MATIްް އިނ ޑަސ ޓ ރީ)މޯލ ޑިވ ސ ްއެސޯސިއޭޝަނ ްއޮފ ްޓޫރިޒަމ ( 

 
 ްފަހުގެްތާރީޚެއ ގައިްަބއ ދަލުކުރެއ ވުމަށ ްނިނ ަމވާފައިވާްފަރާތ ތައ :އަދިްމީގެްއިތުރުނ ް

ކޮމިޝަނ ް.1ް  ސިވިލ ްސަރވިސް 
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 ިބލާގުޅޭްދާއިރާްހިމެނޭްޖަމ ޢިއ ޔާތައ ް.2ް
ް

ްްގޮސ ފައިވާްްްމަސައ ކަތ ް
ްހިސާބުް:

 .ަބއ ދަލުުކރެވިފައިްޭބފުޅުނ ނަށ ްޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެްއިކޮނޮމިކ ްއޮފ ްިމނިސ ޓ ރީްއަދިްމެނ ަބރުނ ްޯބޑުގެްލަފާދޭްގުޅޭގޮތުނ ްއުޖޫރައާްމުސާރައާއި •
ްއިނ ޑަސ ޓ ރީ • ްޓޫރިޒަމ  ްއޮފ  ްއެސޯސިއޭޝަނ  ްމޯލ ޑިވ ސ  ްއާއި ްއިނ ޑަސ ޓ ރީ ްކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ްއޮފ  ްއެސޯސިއޭޝަނ  ްޭބފުނުނ ާންްމޯލ ޑިވ ސ  ގެ

ް.ަބއ ދަލުކުރެއ ވުނ 
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ާގޮސްފައިވ ާހިސ ބުާާާތައްާސަބްާކޮމިޓީގެާމަސައްކަތްާބިލުާއެކުލަވ ލުމުގެާމަސައްކަތްާޙަވ ލުވެފައިވ ާާާާދިނުމ ބެހ ާާއެލަވަންސްާާފަރ ތްތަކަށްދ ާާހޯދ ާާވަޒީފ ާ

ާ

ާކޮމިޓީާާއިޤްތިޞ ދީާކޮމިޓީާ: ޙަވ ލުކުރެއްވިާާާބިލުާ
ާ

ާ(މުޤައްރިރު)ާރަޝީދުާއިްބރ ހީމްާމެންަބރުާާދ އިރ ގެާމެދުާމ ފަންނު .1ާކޮމިޓީާ:ާާސަބްާ
ާ(މުޤައްރިރުާނައިުބ)ާޙަމީދުާޢަްބދުލްމުޙްސިންާމެންަބރުާދ އިރ ގެާނިލަންދޫ .2
ާރިޟ ާޢަލީާމެންަބރުާދ އިރ ގެާމިލަންދޫ .3
ާޢަްބދުލްމުޣުނީާާމެންަބރުާދ އިރ ގެާއުތުރުާތިނަދޫ .4
ާޝިޔ މްާއަޙްމަދުާމެންަބރުާދ އިރ ގެާނައިފަރުާ.5
ާ

ާނަސީރުާާނިއުސ ާއަލްފ ޟިލ /ާާއަްބދުއްސައްތ ރުާއަފްޒ ލްާއަލްއުސްތ ޛ ާމުވައްޒަފުާ:ާާކުރ ާާާޑްރ ފްޓްާ
ާ

 -ާާާާފަރ ތްތައްާ:ާާބައްދަލުކުރ ާ
ާ

ާާގޮސްފައިވ ާާާމަސައްކަތްާ
ާހިސ ބުާ:

ާ.ނަންޮފނުއްވ ފައިާފަރ ތުގެާދ ނެާއެސިސްޓެންސްާޓެކްނިކަލްާފޮނުވ ފައިާސިޓީާމިނިސްޓްރީއަށްާއިކޮނޮމިކްާހޯދުމަށްާއެސިސްޓަންސްާޓެކްނިކަލް •

ާ

ާ


