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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019ނޮވެންބަރު    28އިން    2019ނޮވެންބަރު    24ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ޢާންމު 
 

 

 

 

 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  27

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  24

އިންޑިއާގެ ލޮކް ސަބާ އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހާއެކު ގުޅުން ގާއިމް 
 ކުރުމަށްވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ގަ ސޮއި ކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ 

ފޮރިން   2019ނޮވެންބަރު  19
ރިލޭޝަންސް  
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

މި މައްސަލައާގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓ ން ނިންމެވ   
އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް  

 މަޖިލ ހުގެ ރައ ސްއަށް ދެންނެވުމަށް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މެންބަރުންގެ މާލ  ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފޯމެޓް  

 ދިރާސާކުރުން 
މި މައްސަލައާމެދު ކޮމިޓ ން ވަނ    މަޖިލ ހުގެ އިދާރާ  2019ނޮވެންބަރު  27

 މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   21އިން    2019  ނޮވެންބަރު  17ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓ  
 

 

 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި  2019ނޮވެންަބރު  25  .1
 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  25ޭބއްވުނު 

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމާެބހޭ ޤަރާރާއި 

މޫސުމަށް އަންނަ ަބދަލުަތށް ދުިނޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް  

 ގެނައުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

 

 އަދި   2019ނޮވެންބަރު  19
 2019ނޮވެންބަރު  06

ހޯރަފުށ  ދާއިރާގެ  
މެންބަރު އަޙްމަދު  

 ސަލ މް 

ޤަރާރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ  
 ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވެވި. 
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 ގ  ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވ މްބަރު   28އިން    2019  ނޮވ ންބަރު   24ގ  މަސައްކަތްތަކުގ  ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ   ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގ  
 

 

# 
ކޮމިޓީގ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރ ވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގ  ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރ ވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވ މްބަރު  25  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  45

 2013/1 ނަންބަރު ޤާނޫނުމިއަދުގ  ބައްދަލުވުމުގައި 
 އިޞްލާޙު  ވަނަ  1 އަށް ( ޤާނޫނު އުޅުމުގ  އ އްވ  ޞުލްޙަވ ރިކަމާއ ކު)

 ބިލު  އުވާލުމުގ  ޤާނޫނު ގ ނައުމުގ 

ސ ޕްޓ މްބަރ   5
2019 

  ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރ އްވުމަށް   • ޓޭބަލް އޮފީސް 
މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސް،  
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން، ހޯމް މިނިސްޓްރީ  
އަދި ރ ޖިސްޓްރީ ކުރ ވިފައިވާ ސިޔާީސ 
ޕާޓީތަކުގ  ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރ އްވުމަށް  

   ނިންމ ވިއ ވ . 
 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވ މްބަރު  25  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  46

ތަކ އް ތްގައިދީންގ  މައްސަލަތައް ބ ލުމުގައި އ ފަރާތަތަކަށް ލުއި ގޮ
 ހޯއްދަވައި ދ އްވުން އ ދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޕ ރޯލް ބޯޑުގ   • ގައިދީން  -
މަޢުލޫމާތު   ރައްވައި މ ންބަރުންނާ ބައްދަލުކު

 ވ އ ވ . ސާފުކުރ ވިފައި 

 
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވ މްބަރު  27  .3

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  47
ބިރު ދައްކައި  އ ކި ފަރާތްތަކުން  ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  މ ންބަރުންނަށް  

 މައްސަލަ  އިންޒާރު ދ މުން ގ ންދާ
 އޮފް  ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރމި މައްސަލައާ  • ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު  -

 ހޯމްއ ފ އާޒްއާ  އޮފް މިނިސްޓަރ އަދި ޕޮލިސް
އި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރ ވުމަށްފަހު  ބައްދަލުކުރ އްވަ 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހ ޅިފައިވާ އ ހ ން މައްސަލައާ  
ގުޅޭގޮތުންވ ސް މަޝްވަރާކުރައްވާ  

 މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާކުރ އްވިއ ވ . 
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   28އިން   2019  ނޮވެންބަރު   24ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ   
 

# 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  27  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  53

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔޮޓް ފަހަރު ކުރިން ބަނދަރުކުރާ ހއ.އުލިގަމަށް ޔޮޓް 
އައުން ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި  
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް   -
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް   -

 

ނޮވެންބަރު  19
2019 

މާފަންނު މެދު  
ދާއިރާގެ މެންބަރު  
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

  މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުކުރައްވައި •
 ވެއެވެ. ވާފައިސާފުކުރައް

ހއ. އުލިގަމުގެ ބަނދަރަކީ ރަޖިސްޓަރޑް ޕޯޓް  •
ބަނދަރެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ޓޫރިޒަމް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ޓްރާންސްޕޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ރަޖިސްޓަރޑް ޕޯޓްތަކުގައި ކޮންމެހެން   •
ހުންނަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  

ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށާއި، ވަކި މިންގަޑުތަކަށް 
ބަނދަރު ހުންނަށް ޖެހޭނެކަމަށާއި  

ހއ.އުލިގަމުގައި އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކާއި  
މިންގަޑުތަކަށް ނުފެތޭތީވެ، ޝަކުވާ 

  ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހުށަހެޅެމުންދާކަމަށް
ދެކުނުގައި ޔޮޓް މެރީނާ  ރާއްޖޭގެ އުތުރާ •

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ހއ.
ތަރައްޤީކުރުމަށް އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލުމަށް  
ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް  

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް  
 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލް  •
މެދެވެރިކޮށް ދިނުމުން ފަސޭހަތަކެއް 
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ވެގެންދާނެކަމަށާއި އެގޮތަށް އެ ކުންފުންޏަށް  
ލަފާދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް  

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤަނޫނަށާއި   •

ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތައް އިޞްލާޙްކުރުމުގެ  
ތައް ކުރަމުންދާކަމަށް  މަސައްކަތް

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
އަދި މީގެ އިތުރުން  ހއ.އުލިގަމަށް ޔޮޓް  •

އައުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރިހާ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާނެކަމަށް 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  26  .2

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  52
-ސަބް ހޮއްވެވި  ކުރެއްވުމަށް ޑްރާފްޓް   ބިލު އެލަވަންސް  ސީކަރޒް ޖޮބް

  އަންނަނިވި   ގުޅޭގޮތުން ބިލާ އެލަވަންސް ސީކަރޒް ޖޮބް ، ކޮމިޓީން
  ފަރާތްތަކާ އެ  ،ނިންމަވާފައިވާތީ  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަރާތްތަކާ

 .ބައްދަލުކުރެއްވުން
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް  -

އޮކްޓޫބަރު   05
2019 

ރައްޔިތުންގެ  
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

  މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުކުރައްވައި •
 ވެއެވެ. ސާފުކުރައްވާފައި

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރަމުންދާކަމަށާއި   •
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި މި  

ހާސިލުކުރުމަށް  70މަސައްކަތުގެ %
ވަނަ އަހަރުކަމަށް    2023ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
މިނިސްޓްރީން ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް   •

ބޭނުންވާ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ  
އި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ

ހޯދާދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ  
މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި، ނޮވެންބަރު މަހު ޖޮބް  

އިމްކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވަޒީފާ  ސެންޓަރެއް ޤާ 
ހޯދާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ވިއެވެ. ވާލެވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެއް ހުޅު
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ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  25  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  51

-ސަބް ހޮއްވެވި  ކުރެއްވުމަށް ޑްރާފްޓް   ބިލު އެލަވަންސް  ސީކަރޒް ޖޮބް
  އަންނަނިވި   ގުޅޭގޮތުން ބިލާ އެލަވަންސް ސީކަރޒް ޖޮބް ، ކޮމިޓީން
  ފަރާތްތަކާ އެ  ،ނިންމަވާފައިވާތީ  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަރާތްތަކާ

 .ބައްދަލުކުރެއްވުން
 ލޭަބރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  -
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  -
 ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން  -
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން  -

 ސްއޮފީ

އޮކްޓޫބަރު   05
2019 

ރައްޔިތުންގެ  
 މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

  މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުކުރައްވައި •
 ވެއެވެ. ސާފުކުރައްވާފައި

ޖޮބް ސީކަރޒް އެލަވަންސް ބިލަކީ މިހާރަށް  •
ކަމަށް  ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް
 ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ފަރުމާކުރާއިރު ބިލުގައި ހިމެނުމަށް  ބިލު  •
ފެންނަ ކަންތައްތައް ނެޝަނަލް ޕޭ 
ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން  
 ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި   2020 •
ޖޮބް ސީކަރޒް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ބަޖެޓު  

މަނީ ބިލުތައް   ކަނޑައެޅިފައިނުވާނެކަމަށާއި، 
ބަޖެޓު ކަލަންޑަރާއެއްކޮށް ކުރިއަށް  

މިއަންނަ އަހަރު  ގެންދިއުމަށާއި އެހެންނޫނަމަ، 
  ށްސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަ

ރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން  މިނިސްޓް
   ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019ނޮވެންބަރު    28އިން   2019ނޮވެންބަރު    24ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ 

 

# 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  
ގައި    2019ނޮވެންބަރު  28

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   56ބޭއްވުނު 

ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އުސްތާޛާ އާއިޝަތު 

 ބިޝާމް ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. 
 2019ނޮވެމްބަރު   20

ފޮރިން ރިލޭޝަންސް  
 ޑިާޕޓްމަންޓް 

ސިޓީއަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮމިޓިގެ ނިންމުން   -
 ފޮނުވިފައި. 

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން، މައްސަލަ ހިންގުމުގެ   -
އިޖުރާއާތުތައް ހިނގުމަށް އަލުން ކޮމިޓީއަށް 

 ފޮނުވިފައި. 
 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި -
ކޮމިޓީން  އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ  -

 ބެއްލެވުމުން ނިންމެވިއެވެ. 
 

ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަނީ  

މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި  

ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން  

 ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލަ. 

 

 2019ނޮވެމްބަރު   27

މެންބަރުންގެ   7 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވިހާޒިރުވެ ކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

އިސްވެދެންނެވި   އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ، 

މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވައި  

ނިންމަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  

  2008/10ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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އެ   ،ސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އާއި)ޖުޑީޝަލް ސަރވި

ގަވާއިދާއި އަދި އެފަދަ   ޤާނުނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ

މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖުރާޢާތުތަކާ އެއްގޮތްވާ  

 ގޮތުގެމަތިން ކަމަށެވެ. 
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 ގެުނިޔަލަށްު(2019ުުުުނޮވެންބަރ 28ުުއިނ2019ުުުްުުުނޮވެންބަރ 24ުުުގެުމަސައްކަތްތަކ ގެުތަފްޞ ލްުު)ކޮމިޓ ުުުމާލިއްޔަތ ު
ު

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

ުމަޝްވަރާކ ރެވ ނ ުކަންތައްތައްު ހ ށަހެޅިުފަރާތްުުތާރ ޙްުުުފޮނ ވިުުމައްސަލަު

2019ު

ގައ2019ުުިނޮވެންަބރ 27ުުު .1
ވަނ62ުުަޭބއްވ ނ ުކޮމިޓ ގެު
ުަބއްދަލ ވ ންު

ުއެޓަރނ ުުމައްސަލައިގައިުނިންމެވިުދެއްވ މަށްުުަބދަލ ުދ ާބޖާއަށް
ުމައްސަލަުހ ށަހެޅިފައިވާުޙާޒިރ ކ ރ މަށްުކޮމިޓ އަށްުޖެނެރަލް

ުނޮވެންަބރ 26ު
2019ު

ުދާއިރާގެުދާންދޫ
ުޔަޢ ޤޫބ ުމެންަބރ 

ުهللاޢަްބދ 

ުލިމިޓެޑަުދ ާބޖާ ުޕްރައިވެޓް ްށުއިންވެސްޓްމެންޓް
ުނިންމެވި ުދެއްވ މަށް ުމެދ ުުަމއްސަލައާުަބދަލ 

ުމެދ ގައިު ުމެންަބރ ންެގ ކޮމިޓ ގެ
ުދާއިރާގެު ުދާްނދޫ މަޝްވަރާކ ރެއްވ މަށްފަހ ،
ުއ ތ ރ ު ުކ ޅ ދ އްފ ށ  ުހ ށަހަޅ އްވާ، މެންަބރ 

ު ުޢަްބދ އްލަޠ ްފުދާއިރާގެ ުޔާސިރ  މެންަބރ 
ތާއ ދ ކ ރެއްވ ،ުމިުމައްސަލަުރިވިއ ުކ ރެއްވ މަށްު
ުކަމަްށު ުފެންނަ ުހ ށަހަޅަން ުކޯޓަށް ސ ޕްރ މް
ުއަިދު ުދެންެނވ މަށެވެ. ުޖެނެރަލްއަށް އެޓަރނ 

ރިޔާޟުްުުهللاޢަްބދ ުމެންަބރ ުދާއިރާގެުތިމަރަފ ށި
ުފެލިދޫ ުއިްބރާހ މްުުުމެްނަބރ ުުދާއިރާގެުުހ ށަހަޅ އްވާ،

ުމައްސަަލުުފަޟ ލް ުމި ުތާއ ދ ކ ރެއްވ ، ރަޝ ދ 
ުއޮޑިޓަރު-އެންޓި ުއަދި ުކޮމިޝަަންށ ކޮރަޕްޝަން

ުއެޭބފ ޅ ންަންށު ުފޮނ އްވައި، ުއޮފ ހަށް ޖެނެރަލްގެ
ުމައްސަލައިނުްު ުމި ުެބއްލެވ މ ން، ުމައްސަލަ މި
ުކޮމިޓ އާު ުފައިންިޑންްގސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ުހިއްސާކޮށްދެއްވ ންުއެދިުދެންނެވ މަށެވެ.
ުވޯޓަްށު ުވަކިވަކިން ުހ ށަހެޅ މަށް ުދެ މި
ުާހޟިރ ވެވަޑައިގެންު ުކޮމިޓ ގައި އެއްސެވ މ ން،
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ުަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުިު މެންަބރ ންެގ8ުުުވޯޓ ގައި
ުހ ށަހެޅ ންވެްސު ުމި އަޣ ލަިބއްޔަތ ން
ުރިވިއ ކ ރ މަށުްު ުމައްސަލަ ުމި ފާސްވ މާއެކ ،
ުއަިދު ުގޮތަށް، ުޮފނ ވާ ުއޮފ ހަށް ުޖެނެރަލްގެ އެޓަރނ 

މައްސަލަުކޮމިޓ ންުދިރާސާކ ރައްވާުނިންމެިވުުމި
ގޮތ ގެުރިޕޯޓްުމަޖިލ ހ ގެުތަޅ މަށްުފޮނ ވާުގޮތަްށު

ުނިންމެވިއެވެ.
ގައ2019ުުިނޮވެންަބރ 27ުުު .2

ވަނ61ުުަޭބއްވ ނ ުކޮމިޓ ގެު
ުަބއްދަލ ވ ންު

ުއެޓަރނ ުުމައްސަލައިގައިުނިންމެވިުދެއްވ މަށްުުަބދަލ ުދ ާބޖާއަށް
ުމައްސަލަުހ ށަހެޅިފައިވާުޙާޒިރ ކ ރ މަށްުކޮމިޓ އަށްުޖެނެރަލް

ުނޮވެންަބރ 26ު
2019ު

ުދާއިރާގެުދާންދޫ
ުޔަޢ ޤޫބ ުމެންަބރ 

ުهللاޢަްބދ 

ުނިންމެިވުދ  ުދެއްވ ަމށް ުަބދަލ  ާބޖާއަށް
ުޖެނެރަލްާއުުމައްސަލައިގައި އެޓަރނ 

ުަބއްދަލ ކ ރެއްވިއެވެ.
ގައ2019ުުިނޮވެންަބރ 27ުުު .3

ވަނ60ުުަޭބއްވ ނ ުކޮމިޓ ގެު
ުަބއްދަލ ވ ންު

ުއެޓަރނ ުުމައްސަލައިގައިުނިންމެވިުދެއްވ މަށްުުަބދަލ ުދ ާބޖާއަށް
ުމައްސަލަުހ ށަހެޅިފައިވާުޙާޒިރ ކ ރ މަށްުކޮމިޓ އަށްުޖެނެރަލް

ުނޮވެންަބރ 26ު
2019ު

ުދާއިރާގެުދާންދޫ
ުޔަޢ ޤޫބ ުމެންަބރ 

ުهللاޢަްބދ 

ުކޮމިޓ ގެުުތަފްޞ ލްުމައްސަލައާގ ޅޭ
ުކޮމިޓ ގެުުުސެޓްްލމަންޓްުުއެރ ވ މަށްުުމެންަބރ ންަނށް
ުުހަމަޖައްސަވައިުަބއްަދލ ވ ންުމެންަބރ ންނާއެކ 

ުޖެނެރަލްުުއެޓަރނު ުދެއްވ މަށް
ުގ ޅޭގޮތ ންުއެކަމާު،އެދިވަޑައިގެންފައިވާތ 

ުދެއްވ މަށްުުނިންމަަވއިުގޮތެއްުުމެންަބރ ން
ުގެންނެވިއެވެއެދިވަޑައިުމ ޤައްރިރ  ުދ ާބޖާއަށްު.

ުުމައްސަލައިގެުނިންމެވިުުދެއްވ މަށްުަބދަލ 
ުކޮމިޓ އަށްުުޙާޒިރ ކ ރ މަށްުޖެނެރަލްުއެޓަރނ 

ުއެުަބއްަދލ ވ މެއްގައިުކޮމިޓ ގެު،ހ ށަހެޅިފައިވަނ 
ުގ ޅިގެންުވާހަކަައކާުދެއްކެވިުމަނިކ ފާނ 
ުމަނިކ ފާނާުުއެުުހަމައެަކނިު،ކަމަށްވާތ 

ުމެންަބރު ުދާއިރާގެުދާންދޫުަބއްދަލ ކ ރެއްވ މަށް
ުހ ށަހެޅ އްވިއެވެުهللاޢަްބދ ުޔަޢ ޤޫބ  ުމި.

ުމެންަބރ ުދާިއރާގެުހަނިމާދޫުހ ށަހެޅ އްވ މަށް
ުުކޮމިޓ ގައިުތާޢ ދ ކ ރައްވައިުމޫސާުޢަްބދ ލްޣަފޫރ 
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ުުމެންަބރަކ ުއެއްވެސްުތިއްެބވިުހާޒިރ ވެވަޑައިގެން
ުހ ށަހެޅ ނ ގޮަތށްުު،އިޢ ތިރާޒ ކ ރައްވާފައިނ ވާތ 

ު.ނިންމެވިއެވެުގެންދެވ މަށްުކ ރިއަށްުލަމައްސަ
ގައ2019ުުިނޮވެންަބރ 26ުުު .4

ވަނ59ުުަޭބއްވ ނ ުކޮމިޓ ގެު
ުަބއްދަލ ވ ންު

ުފަސްސަތޭކަ)ު-/500ުމަހަކ ުމެޖިސްޓްރޭޓ ންނަށް ުފޯނ ުުރ ފިޔާ(
ުހަމަޖެއްސ މަށްުުފެށިގެންުުއިނ2019ުުްުުނޮވެންަބރ 01ުުުުއެލަވަންސްއެއް

ުާޤނޫނ އަސާސ ގެު،ނިންމާފައިވާތ ުކޮމިޝަންުުސަރވިސްުޖ ޑ ޝަލް
ުދެއްވ މަށްުުހަމަޖައްސަވާުުކޮމިޝަނ ންުުގޮތަށްުުމާއްދާގައިވާުުވަނ102ުުަ

ުއެުުއެދިުހަމަޖައްސަވައިދެއްވ ންުއެލަވަންސްުފޯނ ުއެދިފައިވާ
ުސިޓު ުފޮނ އްވާފައިވާުކޮމިޝަނ ން

ުއޮގަސްޓ18ުް
2019 

ުޖ ޑ ޝަލް
ުުސަރވިސް
ުކޮމިޝަން

ުޢިނާޔަތްތައްުުުމ ސާރައާއިުުމަޖިލ ހ ންުުރައްޔިތ ންގެ
ުފަރާތްތަކަށްުުކަނޑައަޅ އްވަންޖެހޭ
ުމ ރާޖަޢާުއެލަަވންސްުފޯނ ުކަނޑައަޅ އްވާފައިވާ

ުކޮމިޓ ންުުމާލިއްޔަތ ުކ ރެއްވ މަށް
ުމ ރާޖަޢާުއެލަަވންސްުޯފނ ު،ނިންމަވާފައިވާތ 

ު،ނިންމެވ މ ންުުކޮމިޓ ންުމަސައްކަތްުކ ރ މ ގެ
ުއަންގާނެުުކޮިމޝަނަށްުގޮތެއްުމަވާންނިުކޮމިޓ ން
ުފޮނ ވިަފއިުސިޓ ުދަންނަވައިުކަމަށް

ގައ2019ުުިނޮވެންަބރ 26ުުު .5
ވަނ59ުުަޭބއްވ ނ ުކޮމިޓ ގެު
ުަބއްދަލ ވ ންު

ވަނަުދ ވަހ ުތަޞްދ ގ ުކ ރެވ ނ ުނަންަބރު 2019ުުސެޕްޓެމްަބރ 12ުުުު
ުއަށ2010/3ުުުްު ުޤާނޫނ ( ުއިދާރ  ުނެގ މާެބހޭ އިޞްލާޙ ުުވަނ2ުުުަު)ޓެކްސް

(ުއަށްުޢަމަލ ކ ރަނ2019/3ުްގެނައ މ ގެުޤާނޫނ ު)ޤާޫނނ ުނަްނަބރ ު
ފެށ މާުގ ޅިގެން،ުމޯލްޑިވްސްުއިންލެންޑްުރެވެނިއ ުއޮތޯރިޓ ގެުޯބޑ ގެު
މެންަބރ ންަނށްުމ ސާރަުދިނ މ ގައިުޢަމަލ ކ ރާނެުއ ސޫލަކާުގޮޅޭގޮތ ންު

ުފޮނ އްވާފައިވާުސިޓ ުއެދިުލަފައަކަށް

ުނޮވެމްަބރ 17ު
2019ު

މޯލްޑިވްސުްު
އިންލެންޑްުރެވެނިއ ު

ުއޮތޯރިޓ 

ުއަދިުކޮމިޝަންުޕޭުނޭޝަނަލް
ުކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންުއެންޑްުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން

ުަބއްދަލ ކ ރެއްވ މަށްފަހު ުޭބފ ޅ ންނާުުޯބޑ ގެ
ުުނިންމެވ މަށްުގޮތެއްުމައްސަލައިގައި
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   21އިން   2019  ނޮވެންބަރު   17ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    20  .1

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  46ކޮމިޓ ގެ 

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނ  ަބޔަކާ ހެދުމަށް ތިލަފުށ ގައި ގުދަންތައް ކެމިކަލް

 ކުރުމަކާނުލާކަމަށް ިބޑު އަދި އެންގުމަކާުނލާ ޯބޑަށް ކުންފުނ ގެ

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަންއަށް  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ަބޔާންކޮށް

 ބޯޓު ޔާކި ނަމަކަށް ސެފެއަރ ސ ހޯމް އެމްވ  އޮތް ތިލަފުށ ގައި އަދި

 ކަންަތއް އެފަދަ ގެންގޮސްފައިވަނ  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ނެގުމުގެ

 ުހށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ެބއްލެވުމަށް ަދށުްނތޯ އުޞޫލުގެ ނިންމަވަންޖެހޭ

 މައްސަލަ

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

 މެންޑޭޓްގެ ކޮމިޓ ގެ

 ދަށުން 

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 މާލެ  ގްރޭޓަރ ސާފުކުރެއްވުމަށް

 ޯބޑު ލިމިޓެޑްގެ ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް

 އެވެ.ަބއްަދލުކުރެއްވި މެންަބރުންނާއި

ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    18  .2

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  45ކޮމިޓ ގެ 

 ޯބޓު ކިޔާ ނަމަކަށް ސެފެއަރ މްސ ހޯ  އެމްވ  ޮއތް ތިލަފުށ ގައި

 ކަންަތއް އެފަދަ ގެންގޮސްފައިވަނ  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ނެގުމުގެ

 .ދިރާސާކުރެއްވުން ަބލައި ަދށުްނތޯ އުޞޫލުގެ ނިންމަވަންޖެހޭ

 

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

 މެންޑޭޓްގެ ކޮމިޓ ގެ

 ދަށުން 

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 މާލެ  ގްރޭޓަރ ސާފުކުރެއްވުމަށް

 ޯބޑު ލިމިޓެޑްގެ ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް

 ަބްއދަލުކުރެއްވުމަށް  މެންަބރުންނާއި

 ނިންމެވިއެވެ.
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ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    18  .3

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  45ކޮމިޓ ގެ 

ގްރޭޓަރ މާލެ  ހެދުމަށް ތިލަފުށ ގައި ގުދަންތައް ކެމިކަލް

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނ   ަބޔަކާއިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނު ލިމިޓެޑުން 

 ކުރުމަކާނުލާކަމަށް ިބޑު އަދި އެންގުމަކާުނލާ ޯބޑަށް ކުންފުނ ގެ

 ހުށަހަޅާފަިއވާ ކޮމިޝަންއަށް ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ަބޔާންކޮށް

 ސިޓ  ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން އެ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 މުގެ މައްސަލަ ވުދިރާސާކުރެއް

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

 ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި

 ކޮމިޝަން

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ

 މާލެ ގްރޭޓަރ ސާފުކުރެއްވުމަށް

  ޯބޑު ލިމިޓެޑްގެ ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް

 ަބއްދަުލކުރެއްވުމަށް  މެންަބރުންނާއި

 ނިންމެވިއެވެ.


