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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެމްބަރު  7އިން    2019  ނޮވެންބަރު   4ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ   ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހ  
 

 

 . ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއެއް ބ އްވިފައި ނުވެއެވެ މި ހަފްތާގައި  

 

 

# 
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބ އްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ފަރާތް ހުށަހެޅި   ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.      •  
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019ނޮވެންބަރު    7އިން    2019ނޮވެންބަރު   3ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ޢާންމު 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވެންބަރު 4  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  20

މުޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ގަވާއިދު  ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ކޮމިޓ ން   ކޮމިޓ ގެ ރިޔާސަތުން  2019ނޮވެންބަރު  4
 ކޮމިޓ ން ފާސްކުރައްވާފައި 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  5  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  21

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  108ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުެގ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް ަބހުސް   2020ދަށުން 

މަރުހަލާގައި މެންަބރުންަނށް މަރުހަލާ އަދި ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު 

 ވާހަކަދައްކަވަން ދެވޭ ފުރުޞަތުެގ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުން.

 

  ވަނަ  108 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ އަމ ންއާންމު  2019ނޮވެންބަރު  4
  އަހަރަށް  ވަނަ 2020 ދަށުން ގެ( ޅ) މާއްދާގެ 
  އަދި   މަރުހަލާ  ބަހުސް  ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ
  މެންބަރުންނަށް  މަރުހަލާގައި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓ 

  ދިގުމިން  ފުރުޞަތުގެ ދެވޭ ވާހަކަދައްކަވަން
 މަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަނޑައެޅު 

 
އަލުން އިސްލާޙު  މުޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކުރެއްވުމަށް
ޢާންމު ކޮމިޓ ން ފޮނުއްވާފައިވާ މުޅި މަޖިލ ހުގެ   ރިޔާސަތުން  ކޮމިޓ ގެ 2019ނޮވެންބަރު  5

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަްށ  2ގަވާއިދުގެ 

 )ނ( ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް

 މަޝްވަރާކުރެއްވި.

 
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  5  .3

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  22
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  108ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުެގ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް ަބހުސް   2020ދަށުން 

  ވަނަ  108 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ އަމ ންއާންމު  2019ނޮވެންބަރު  4
  އަހަރަށް  ވަނަ 2020 ދަށުން ގެ( ޅ) މާއްދާގެ 
  އަދި   މަރުހަލާ  ބަހުސް  ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ
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މަރުހަލާ އަދި ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު މަރުހަލާގައި މެންަބރުންަނށް 

 ވާހަކަދައްކަވަން ދެވޭ ފުރުޞަތުެގ ދިގުމިން ކަނޑައެޅުން.

 

  މެންބަރުންނަށް  މަރުހަލާގައި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓ 
  ދިގުމިން  ފުރުޞަތުގެ ދެވޭ ވާހަކަދައްކަވަން

 މަޝްވަރާ ކުރެއްވި މަށް ކަނޑައެޅު 
 

އަލުން އިސްލާޙު  މުޅި މަޖިލ ހުގެ ކޮމިޓ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކުރެއްވުމަށް

ޢާންމު ކޮމިޓ ން ފޮނުއްވާފައިވާ މުޅި މަޖިލ ހުގެ   ރިޔާސަތުން  ކޮމިޓ ގެ 2019ނޮވެންބަރު  5

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަްށ  2ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް)ނ( ގެ 

 މަޝްވަރާކުރެއްވި.
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   7އިން    2019  ނޮވެންބަރު   4ގެ 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 ޭބްއވުނު  2019ނޮވެންަބރު  4  .1
 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  22

ހޯޑެއްދޫ ގުޅާލުމަށް ހަދާވައިވާ ކޯޒްވޭ ހަދާފައިވާގޮތުން  - ގދ. މަޑަވެލި
ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާއި އުދައެރުމުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން  

 ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. 

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ   2019ޖުލައި  15
ޙުސައިން  މެންބަރު 
 ފިރުޝާން 

މިކަމާ ގުޅުންހުރި  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓ އަށް  
އަދިވެސް ބޭނުންވާތ  ކުރިން ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު  
ހޯއްދެވި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެ ދެރަށުގެ  

މެންބަރަކާއި އަދި އ އައިއޭ  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 
ރިޕޯޓުގައި ސޮއި ކުރެއްވި ފަރާތާ އަދި އެއްފަހަރު  

 ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓ އިން ނިންމަވާފައި. 
ގައި ޭބްއވުނު  2019ނޮވެންަބރު  4  .2

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  22
އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕަރކްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކޮރަޕްޝަންގެ  

 އަމަލުތަކެއް ހިންގާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. 
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން   2019އޮކްޓޫބަރު  20

)ނަން ހާމަ  
ނުކުރުމަށް  
 އެދިފައި( 

މިމައްސަލައަކ  ކޮރަޕްޝަންގެ ތުޙުމަތުތަކެއް  
ކޮއްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޮމިޓ ގެ  

ފެންނިވަޑައިގަންނަވާތ  މައްސަލަ  މެންބަރުންނަށް 
ކޮރަޕްޝަން  -ދިރާސާ ކުރައްވަން އެންޓި

ނޮވެމްަބުރ  04 މަށް ކޮމިޝަނަށް އެމައްސަލަ ފޮނުވު
ކޮމިޓ އިން ފާސްކުރައްވާ އެކަން  ގައި  2019

 .މަޖިލ ހުގެ ރައ ސްއަށް ދަންނަވާފައި 

ގައި ޭބްއވުނު  2019ނޮވެންަބރު  4  .3
 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  22

ރާއްޖޭގެ މ ހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ  
މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރައްވާ އަދި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
ފެއްޓޭނެ ތާރ ޚަކާއި އެކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އުޞޫލު ބެއްލެވުމަށް  

އެދިވަޑައިގެން އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ އަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ އެއް މި  
 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވިފައި. 

އިޤްތިސާދ  ކޮމިޓ އިން، އެ ކޮމިޓ އަށް މިކަމާ   އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ   2019އޮކްޓޫބަރު  15
ގުލޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ މި ކޮމިޓ އަށް  

މަށް  ހޯދުމަށްފަހު މައްސަލަ އިތުރަށް ބެއްލެވު
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ކޮމިޓީގ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
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 މަޝްވަރާކުރ ވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވ މްބަރު  4  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  43

އިސްލާމިކް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ( ގ  ސ ކްރ ޓަީރ 
ޖ ނ ރަލްގ  އ ޑްވައިޒަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު  
ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގ ންދަވާތީ،އ ފަދައިން  

 ޖ ނ ރަލްގ  ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ފާޑު އ ވިދާޅުވަނީ އޯ.އައި.ސީގ  ސ ކްރ ޓަރީ
 ސިޓީ.  ވިދާޅުވުމަކަށްތޯ ބައްލަވައި ދ އްވުމަށް އ ދި ފޮނުއްވާފައިވާ  

ސ ޕްޓ މްބަރ   3
2019 

މ ދު ހ ންވޭރު  
ދާއިރާގ  މ ންބަރު  

 ޢަލީ އާޒިމް 

އިސްލާމިކް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ކޯަޕރޭޝަން   •
ގ  ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްގ   )އޯ.އައި.ސީ(

ލީ  ޢައ ޑްވައިޒަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް 
   ގުޅޭގޮތުންސަޢީދު ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ދާޚިލީ ކަންކަމާ

ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި  ފާޑުކިޔުން ފައިވާ ވިދާޅުވ 
ލިޔުމުން ކޮމިޓީއަށް   ތަފްޞީލު ކަމާގުޅޭ އ 

މ ދު ހ ންވޭރު  އ ދި  ހުށަހަޅުއްވައި ދ އްވުމަށް
  4އަށް  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

  ގައި ސިޓީއަކުން ވަނީ  2019މްބަރު ނޮވ 
 ދ ންނ ވިފައި.  
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 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  49

 މަސައްކަތްކާއި ހ ރިޓޭޖްގ  އ ންޑް ކަލްޗަރ އާޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 .ަބއްދަލުކުރ އްވުމ ވ  ޭބުފޅުންނާއި މިނިސްޓްރީގ  އ  ގުޅޭގޮތުން

  އ ންޑް ކަލްޗަރ އާޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރީ - -
 އ  ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކާއި ހ ރިޓޭޖްގ 

 .ަބއްަދލުކުރ އްވުމ ވ  ޭބފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީގ 
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# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  
ގައި   2019ނޮވެންބަރު  7

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  50ބޭއްވުނު 

ދައުލަތުގެ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުރި ޭބފުޅަކު ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާ 
ޝަހ ދު ހުސައިން އާދަމްއަށް ިނސްަބތްކޮށް އިންސާނ  ކަރާމާތަށް އުނިކަން 

 ލިޭބގޮތަށް ކިޔާފައިވާ މައްސަލަ

ކޮމިޓ ގެ   2019ނޮވެންބަރު  7
 ރިޔާސަތުން

ދައުލަތުގެ އިސްމަޤާމެއްގައި ހުިރ ޭބފުޅަކު 
ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަޙުނިޔާ ޝަހ ުދ 
ހުސައިން އާދަމްއަށް ނިސްަބތްކޮްށ 
އިންސާނ  ކަރާމާތަށް އުނިަކން ލިޭބގޮތަްށ 

ޓޯޗަރ -ކިޔާފައިވާތ  އެކަމަކަކ  އެންޓި
ނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެރިވެފައިވާ ޤާ

ަބއިނަލް އަޤްވާމ  މުއާހަދާތަކާ ިޚލާފުކަމެއް 
ކަމަށްވާތ ، އެކަން ކޮމިޓ ން ކުއްވެރިކޮށް އެ  
ކަމާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ން ދެކޭގޮތުެގ ަބޔާނެއް 

 ނެރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި. 
ޖަލުތަކުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަްށ ގައި  2019ޖަލު އޮޑިޓު ރިޕޯޓް 

ޝަރ އަތް ނިމެންދެން ބަންދުޮކށްފައިތިިބ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންނާއި،  
އަހަރަށްވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ  7ިބދޭސ ން ތިިބކަމާއި، އޭގެ ތެރޭގައި 
، އެ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާ މ ހުން ތިިބކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާތ 

 ކުރެއްވުން

ކޮމިޓ ގެ   2019ނޮވެންބަރު  7 
 ރިޔާސަތުން

މި ކަމާގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  
ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް 
  އެފެއަރޒް އަދި ޖުޑ ޝިއަލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަންއާ ަބއްދަލުކޮށް މި ކަމަށް ހައްލެއް 

 ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.



Updated 7 November 2019 

1 
 

 ގެީނިޔަލަށްީ(2019ީީީީނޮވެންބަރ7ީީީުއިނ2019ީީީްީީީނޮވެންބަރ4ީީުގެީމަސައްކަތްތަކުގެީތަފްޞ ލްީީ)ކޮމިޓ ީީީއިޖްތިމާޢ ީ
ީ

#ީ

ކޮމިޓ ގެީބައްދަލުވުނީްީ
ބޭއްވުނުީތާރ ޚާއީިީ
މަޝްވަރާކުރެވުނީުީ
ީބައްދަލުވުމުގެީނަންބަރުީ

ީމަޝްވަރާކުރެވުނުީކަންތައްތައްީ ހުށަހެޅިީފަރާތްީީތާރ ޙްީީީފޮނުވިީީމައްސަލަީ

2019ީ

1. ީ

2019ީނޮވެންަބރ5ީީު
ވަނ28ީީަގައިީޭބއްވުނުީ

 ަބއްދަލުވުންީ

މިނީާީވަނަީއަހަރ1440ީީީުީޙައްޖަށްީމ ހުންީގެންދިއުމާގުޅޭގޮތުން،ީީ
ީލިމިޓެޑް ީޕްރައިވެޓް ީޢުމްރާ ީއޮފީްީީީއާއިޙައްޖު މިނިސްޓްރ 

-ވެފައިވާީއެއްަބސްވުން،ީއެންޓިީދެމެދުީއާީއިސްލާމިކްީއެފެއާޒު
ީއެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތ ންީ ީކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން

ީ ީއެފެއާޒުމަޑުޖައްސާލުމަށް ީއިސްލާމިކް ީއޮފް ީީންމިނިސްޓްރ 
ީސަަބުބްނީ ީއެކަމުގެ ީއަންގަވާފައިާވތ ، އެކުންފުންޏަށް
ީދިއުމަށްީ ީޙައްޖަށް ީމިއަހަރު ީޙަވާލުގައި އެކުންފުނ ގެ

ީ ީޙައްޖީުީމ ހ90ީުހަމަޖެހިފައިވާ ީޮބޑުަބއެއް ީފައިސާގެ ންގެ
ީޚަރަދުކޮށްފައިވާތ  ީކަންކަމަށް ީއެފަރާތްތަކުެގީދަތުރާގުޅޭ އާއި

މ ހުނ90ީީްއެީީޙައްޤުީއެފަރާތްތަކަށްީހޯއްދަވައިީދިނުމުގެގޮތުން
ީމަސައްކަތްތަްއީ ީކުރަންޖެހޭ ީގެންދިއުމަްށ ީޙައްޖަށް މިއަހަރު

ީކުން ީއެ ީޖެހިފައިވާކަމަށްުބނެ، ފުިންނީކުރިއަށްގެންދަން
ީފޮނުއްވާފައިވާީސިޓ .

ީ

 ސެޕްޓެންަބރ8ީު
ީ2019ީ

 ޢާންމުީކޮމިޓީ 

ީ؛މިީމައްސަލަގައިީކަންހިނގާފައިވާީގޮތްީސާފުކުރެއްވުމަށް

ީއަދިީ؛ީމިނިސްޓްރ ީއޮފްީއިސްލާމިކްީއެފެއާޒު ▪

ީފޮނުވުމަށްީ-އެންޓި ▪ ީސިޓ  ީކޮމިޝަަންށ ކޮރަޕްޝަން
ީއެވެ.ކޮމިޓ ންީނިންމެވި

2. ީީ ީގެނދިއުމުގަިއީ"މޯލްޑިވްސް ީޙައްޖަށް ީކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްޖު
ީދުވަސްވ ީ ީއުމުރުން ީދަށުން، ީގެ ީއުޞޫލު" ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ީދެވޭނެފަަދީީފަރާތްތަކަށް ީޙައްޖަށް ީއަހަރު ީދައްކާ ފައިސާ
ީއުޞޫލުީ ީއިސްވެދެންނެވި ީހަމަޖެހިފައިނުވާތ ، އިންތިޒާމެއް

ސެޕްޓެންަބރ28ީީު
2019ީ

މުޙައްމަދީުީ
ސަޢ ދު،ީ

ސ.މަރަދޫފޭދޫ/ީީ
 ރެޑްކްރޮސްގެީ

ީޢަމަލުކުރަމުންދާީ ީގެންދިއުމުގައި ީޙައްޖަށް ީކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްޖު
ީ ީީ،ގުޅޭގޮތުންއުޞޫލާ ީޢަމަކުރައްވަމުްނީއެ ކޯޕަރޭޝަނުން

ީަމޢުލޫމާތު ީތަފްޞ ލ  އެީ ހޯއްދެވުމަށްީގެންދަވާގޮތުގެ
ީއެވެ.ސިޓ ީފޮނުއްވުމަްށީކޮމިޓ ންީނިންމެވިީކޯޕަރޭޝަނަށް
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ީފަރާތްތަކަ ީދުވަސްވ  ީއުމުރުން ީކޮށްދެއްވައި ށްީހަރުދަނާ
ފަސޭހަކަމާއެކުީއެީޚިދުމަތްީލިބޭނެގޮތެއްީހައްދަވައިދެއްވުންއެިދީ

ީސިޓ .ފޮނުއްވާފައިވާީ
3. ީީ ީރަިޖސްޓަރ  ީހެލްތުގައި ީއޮފް ގެންަނީީކުރުމަށްފަހުމިނިސްޓްރ 

ީޕްރޮފެޝަނަލުްނީ ީހެލްތު ީއެހެނިހެން ީޑޮކްޓަރުންނާއި ބ ދޭސ 
ީގެންގޮސްފައިވާގޮތާމެދުީ ީޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެނައުމުގުގައި

7ީއިދިނުަމށްީއެދީިީވަލައްކަންޮބޑުވުންީފާޅުކޮށް،ީއެީމަސަްއލަީަބ
ީންފުންޏަކުންީފޮނުއްވާފައިީސިޓ .ކު
 

ީއެީީކުންފުނ2019ީ7ީީިޖުލައ22ީީި ީގޮތަށް ީފާަހގަކުރައްވާފައިވާ ީހެލްތުން ީއޮފް މިނިސްޓްރ 
ީިބދޭސ  ީގެންނަ ީރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްފަހު ީމިނިސްޓްރ ގައި
ީޕްރޮފެޝަަނލުންީ ީހެލްތް ީއެހެނިެހްނ ޑޮކްޓަރުންނާއި

ީ ީއުޞޫލު ީޢަމަލުކުރައްވާނެ )އެކެއް(ީމަސ1ީީްީގެންނެވުމުގައި
ީތައްޔާރުކުރެއްވުމަށްފަހު، ީތެރޭގައި ީމަސަކަތީްީީީދުވަހުގެ އެ

ީ ީއޮފީްީކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ީމިނިސްޓްރ  ީވަނ  ީކޮމިޓ ން އެ
ީދެ ީއަދިީހެލްތުގައި ީނިންމަވާފައެވެ. ީންނެވުމަްށ

ީ ީތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ީއުޞޫލު ީކޮމިޓ އާީއެ ީީމި
ީޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް ީކޮމިޓ ން ީމ ގެީނިންވެސް މެވިއެވެ.ީއަދި

ީ ީކޮރަޕްޝަންގީެީއިތުރުން، ީމަްއސަލައިގައި ޙަވާލާދ ފައިވާ
ީހިނގާފައިވާކަމަށީްީ ފާހަގަީީީތަކަށްކުންފުނިީީއެއެއްވެސްީޢަމަލެއް

ީމައްސަލަީ-އެންޓިީއްވޭނަމަ،ކުރެ ީއެ ކޮރަޕްޝަްނީކޮމިޝަނަށް
ީކުރިއަށްގެންދިއުމަށްވެސް ކޮމިޓ ންީީހުށަހަޅުއްވައިގެން

ީނިންމެވިއެވެ.
/ީކ.ީމާލެ،13644ީދަފުތަރުީަނންަބރުީރސީީފާޠިމަތުީއަޛުރާ،ީީީ .4

ީދަރިފުޅަ ީއައި.ޖ .އެމީްީގެ ީލަސްކުރުމުގައި ީފަރުވާދިނުްނ ށް
ީުބެނީ ީއިޙްމާލުވެފައިވާކަމަށް ީމުވައްޒަފުން ހޮސްޕިޓަލުގެ

ީސިޓ ފޮނުއްވާފައިވާީ

ފާޠިމަތުީއަޛުރާ،2019ީީޖުލައ29ީީި
ދަފުތަރުީ

ނަންަބރުީރސީ
/ީކ.13644ީީ

 މާލެ،ީ

ީއެންޑްީީހުށަހެޅިފައިވާ ީމެޑިކަލް ީޯމލްޑިވްސް މައްސަލައާމެދު
ީގޮތްީ ީޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ ީކައުންސިލުން ޑެންޓަލް

ީ ީމައްސަލަ ީއެ ީސާފުކުރެއްވުމުން، ކައުންސިލަށްީއެ
ީއެފަރާތުންީ،ީއްވާފައިވާތ ހުށަހަޅުއްވާފައިީނުވާކަމަށްީފާހަަގކުރަ

މައްސަލަީީީމޯލްޑިވްސްީމެޑިކަލްީއެންޑްީޑެންޓަލްީކައުންސިލަށް
އަދިީމިީމައްސަލީަީއިީހުށަހަޅުއްވައިގެންީކުރިއަށްީގެންިދއުމަށާ

ީެއީ ީނިންމެވުމަށްަފހު، ީަބއްލަވަިއ ީކައުންސިލުން އެ
ީ ީނިންމެވުމާމެުދ ީމައްސަލައިގެ ިހތްހަމަީއެފަރާތުން

ީޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ ީކޮމިޓ އަށް، ީމައްސަލަީީއަުލްނ އެ
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ީދެންނެވުމަށްީހުށަހެޅުއްވުމަށް ީއެފަރާތުގައި ީކޮމ ޓ ން ވެސް
ީނިންމެވިއެވެ.

ީއަނިޔާތަކަްށީީ .5 ީލިިބފައިވާ ީދިރިއުޅުމުގައި ީނިޔާޒާގެ ޢާއިޝަތު
ީއެ ީމުއައްސަސާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުނީްީީއިޙުމާލުވެފައިވާ

ީފަރާތްތަކަށްީޙަްއޤީުީ ީތަށްީއެފަރާީީީއިއަދަުބީދެއްވައިހުމާލުވެފައިވާ
ީފޮ ީއެދި ީހައްދަވައިދެއްވު ީލިބޭނެގޮތް ނުއްވާފައިވީާީއިންސާފު

 ސިޓ .
ީ

ސެޕްޓެންަބރ5ީީު
20019 

ޢާއިޝަތުީ
ނިޔާޒާ،ީ
ީީސަންހައުސް/
ީއދ.ީމާމިގިލި

ީ ީމައްސަލަ ީކޮމިޝަނަށްީމި ީރައިޓްސް ހިއުމަން
ީގެންދެއްވުމަްށީ ީކުރިއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން

ީ ީކޮިމޓ ްނީީގައިއެފަރާތުީފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ދެންނެވުމަށް
ީނިންމެވިއެވެ.

ީގޮތުގައީިީީ .6 ީއެސޯސިއޭޝަންގެ ީޤައުމ  ީކުޅިވަރު ީމި ަބށިޯބޅަ
ީހިންގަމުންެގންދަނިކޮްށ،ީ ީއެސޯސިއޭޝަން ީަބށިޯބޅަ ީނެޝަނަލް

ީކޮމިއުނިޓ ީީރ މިނިސްޓް ީއެންޑް ީސްޕޯޓްސް ީޔޫތު، އޮފް
ީއެމްޕަވަރމަންޓު ީޙައިޘިއްޔަތީުީން ީޤައުމ  ީކުޅިވަރުގެ އެ

ީގެންދިަޔީ ީހިނގަމުން ީއެސޯސިއޭޝަން ީއެ ބާޠިލްކުރައްވައި
އޮފ ސްީފުލުހުންީފޮނުއްވައިީހުްސކުރުމަށްީއަންގަވާފައިވާތ ،ީެއީ
ީ ީއަދި ީަބްއލައްވައިދެއްވުމަށާއި ީޢަމަލުތައް 2ީއިހާނެތި

ީ ީެއ2019ީީސެޕްޓެންަބރު ީހަމައަށް ީދުވަހާ ވަަނ
ީ ީއެސޯސިއޭޝަނަށް ީަބޖެޓްީީއެދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރ ން

ީމުާބރާތްތައްީ ީރާއްވަވާފައިވާ ީފައިސާއާއި ކުރައްވާފައިވާ
ީލިބޭނެގޮްތީ ީފައިސާ ީހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ހިންގުމަށް

ީފޮނުއްވާަފއިވާީސިޓ ީހައްދަވައިދެއްވުންީއެދި

އޮކްޓޫަބރ1ީީު
2019ީ

ނެޝަނަލްީ
ަބށިޯބޅަީ

 އެސޯސިއޭޝަން

ީމައްސަލައާގު ީއިސްވެދެންނެވި ީއޮފްީމިނިސްޓްރ  ޅޭގޮތުން
ީއެމްޕަވަރމަންޓުންީީކޮމިއުނިޓ ީއެންޑްީސްޕޯޓްސްީ،ޔޫތު

ީކުރައްވާފައިވާީ ީއެަކމާގުޅޭގޮތުން ީއަދި ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާއި
ީމަުޢލޫމާތު ީތަފްޞ ލ  ީސިޓ ީީމުޢާމަލާތްތަކުގެ ހޯއްދެވުމަށް

ީފޮނުއްވުމަށްީކޮމިޓ ންީިނންމެވިއެވެ.

7. ީ

2019ީނޮވެންަބރ6ީީު
ވަނ29ީީަގައިީޭބއްވުނުީ

 ަބއްދަލުވުންީ

ީކްރެސެންޓް ީރެޑް ީދިވެހި ީޚިދުމަްތތަާކީގެ ީފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން
ީ ީއިދާރާގައިގުޅޭގޮތުން ީކަންޮބޑުވުންތައެ ީޙިއްޞާީހުިރ ްއ

ީ ީއިޖްތިމާޢ  ޭބފުޅުްނާނީީކޮމިޓ ގެކުރުމުގެގޮތުން
ީ.ީފޮނުއްވާފައިާވީސިޓ މަށްަބއްދަލުކުރެއްވު

ނޮވެންަބރ1ީީު
2019ީ

ދިވެހިީރެޑީްީ
ީކްރެސެންޓް

"ީީޤާނޫނުީީކްރެސެންޓްގެީީރެޑްީީދިވެހި"ީީ،މިީމައްސަލައާގުޅިގެން
ީއުޞޫލުންީީލާމަރުކަޒ ީީދާއިރާތައްީީއިދާރ ީީދިވެހިރާއްޖޭގެއަދިީ"

ގެންނަށްީޭބނުންވާީއިޞްލާހުތަކާިއީ"ީއަށްީޤާނޫނުީހިންގުމުގެ
ީ ީއިދާރ  ީޭބުނންވާނެއަދި ީތަފްޞ ލ ީީހިންގުމަށް ޚަރަދުގެ

ީހުށަހެޅުއްވު ީލިޔުން ީކޮމިޓ އަށް ީކޮމިޓ ންީމަޢުލޫމާތު މަށް
ީހިންގުމުގައިހުރީިީީއެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ީއެއިދާރާ އަދި
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ީ

ީގޮންޖެހުންތަކާގުޅޭ ެގީކޮމިޓ ީޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގޮތުްނ
ީކޮށްީމެންަބރުނާ ކޮމިޓ ންީީދެއްވުމަށްވެސްޙިއްޞާ

ީއެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު  5އިން    2019  ނޮވެންބަރު 3ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ  އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު  
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވެންބަރު 5  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  4

ރަކު އިސްތިއުފާ މެންބަ  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
މަޤާމެއް   2ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   2010/6ހުސްވެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް   6ޤާނޫނު( ގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު  
ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ  

 މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  

 ކުރެއްވުން. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވެންބަރު 5  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  58

މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ   2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
މަޤާމެއް   2ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   2010/6ހުސްވެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ވަނަ މާއްދާގެ   6ޤާނޫނު( ގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު  
ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ  

މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  

 ކުރެއްވުން. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވެންބަރު 4  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  57

މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ   2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
މަޤާމެއް   2ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ 

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   2010/6ހުސްވެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް   6ޤާނޫނު( ގެ 

ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު  ބްރޯޑް

  2ކޮމިޝަނަށް  ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  

 ކުރެއްވުން. 
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ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ  
މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވެންބަރު 4  .4

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  56
މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ   2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 

މަޤާމެއް   2ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ 
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ   2010/6ހުސްވެފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް   6ޤާނޫނު( ގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު  

، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި
މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  މެންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް 

ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  
 ކުރެއްވުން. 
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 ގެީނިޔަލަށްީ(2019ީީނޮވެންބަރ7ީީުީއިނ2019ީީްީނޮވެންބަރ3ީީީުީގެީމަސައްކަތްތަކުގެީތަފްޞީލްީީ)ކޮމިޓީީީީޖުޑީޝިއަރީީ
ީ

#ީ
ކޮމިޓީގެީބައްދަލުވުންީބޭއްވުނީުީ
ތާރީޚާއިީމަޝްވަރާކުރެވުނީުީ
ީބައްދަލުވުމުގެީނަންބަރުީ

ީމަޝްވަރާކުރެވުނުީކަންތައްތައްީ ހުށަހެޅިީފަރާތްީީތާރީޙްީީީފޮނުވިީީމައްސަލަީ

2019ީ

ގައިީބޭއްވުނ2019ީީީުީއޮކްޓޫބަރ31ީީުީ .1
ީވަނަީބައްދަލުވުނ43ީީް

ސ.ީމަރަދޫ/ސަލްޓަންވިލާީޢަލީީމުޝައްރަފްީކުށެއްގެީތުހުމަތުގައީިީ
ީގައިީބަންދުކުރުމަށްފަހު،ީކުށެއްީނުކުރާކަމަށްީޙުކުމްކުރިއިރ2011ީީު

އަހަރުީފާއިތުވެފައިވާކަމާއި،ީމީޑިއާގެީސަމާލުކަމަށްީއެނާގެީވާހަކ7ީީަީ
އައިސްފައިވާކާމާއި،ީއެކަމުގެީކަންބޮޑުވުންީޙިއްޞާކުރެއްވުމަށީްީ

ީސިޓީީ.ފޮނުއްވާފައިވީާީ

2019ީއޮގަސްޓ19ީީް
ސ.ީ

މަރަދޫ/ސަލްޓަންވިލީާީ
ީޢަލީީމުޝައްރަފް

ީކޯޓުގައީިީ ީއެ ީހުށަހެޅި ީކޯޓަށް ީމައްސަލައަކީ އެ
ީީގައިީމައްސަލައެއްކަމުީންދާހިނގަމުީ

ީމަރުޙަލާގައިވީާީ ީޝަރުޢީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
ީކޮމިޓީގީެީީބެއްލެވުމަކީީމައްސަލަތައް އެ

ީ ީކަންކަމުގައީިީއިޙްތިޞާޞްގެ ީހިމެނޭ ތެރޭގައި
ީބެއްލެވެނީްީ ނުވާތީ،ީއެީމައްސަލަީއެީކޮމިޓީއަށް

ސިޓީންީޖަވާބީުީީީނެތްކަމަށްީއެީކޮމިޓީންީނިންމަވާީ
ީދެވިފައިީ.

ގައިީބޭއްވުނ2019ީީީުީއޮކްޓޫބަރ31ީީުީ .2
ީވަނަީބައްދަލުވުނ43ީީް

ކ.ީމާފުށީީޖަލުގައިީޙުކުމްީތަންފީޒްކުރަމުންދާީމަސްތުވާތަކެތީގީެީ
މައްސަލައެއްގައިވާީއަޙްމަދުީޝަރީފްީއަށްީހުކުމްީކޮށްފައިވަނީީކުރީގެީ

މަސްތުވާތަކެތީގެީއުގޫބާތުގެީއުސޫލުންީކޮށްފައިވާީހުކުމެއްކަމަށީްީ
ީސިޓީީ،ީއިންސާފުީހޯދައިދެއްވުންީއެދިީފޮނުއްވާފައިވާީބަޔާންކޮށް

2019ީއޮގަސްޓ25ީީު
ވ.ދިހަވެހި،ީއަލީީީ

ީއިބްރާހީމް

ީއޮކްޓ15ީޯ ީދުވަހ2019ީީުީބަރު ީއަންގާރަ ވީ
ީވަނަީބައްދަލުވުމުގައ37ީީިބޭއްވުނު،ީކޮމިޓީގެީ

ީކޯޓުގައީިީ ީއެ ީހުށަހެޅި ީކޯޓަށް ީމައްސަލައަކީ އެ
ީީގައިީމައްސަލައެއްކަމުީހިނގަމުންދާ

ީމަރުޙަލާގައިވީާީ ީޝަރުޢީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
ީ ީމައްސަލަތައް ީކޮމިޓީގީެީބެއްލެވުމަކީ އެ

ީ ީހިމެނީޭީއިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި
ީކޮމިޓީއަށީްީ ީމައްސަލަ ީއެ ކަމެއްކަމުގައިނުވާތީ،

ީ ީކޮމިޓީން ީއެ ީނެތްކަމަށް ީނިންމަވާީބެއްލެވެން
ީސިޓީީފޮނުއްވިީފަރާތަށްީދެންނެވިފައި.

2019ީސެޕްޓެމްބަރ3ީީުީ .3
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ގައިީބޭއްވުނ2019ީީީުީއޮކްޓޫބަރ31ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ43ީީް

2011ީީބަންދުގައިީގައިީލިބުނުީދެވަނަީފުރުސަތުގައިީމާލ2011ީީޭ
ީއަހަރުީވެފައިީވަނިކޮށްީއެހެންީޙުކުމެއ5ީީީްީހަމަޔަށ2016ީީްީއިން

ީކޮށްީޖަލަށްީދިއުމުންީއަނެއްކާވެސްީދެވަނަީފުރުސަތުީލިބިފައިވާީ
ގައިީރައީސ2011ީީްީއޮކްޓޫބަރ31ީީުހުކުމްީތަންފީޛްީކުރަންޖެހިީ

ނިމިގެންދިޔަީމުހައްމަދުީނަޝީދުީޤާނޫނުގެީތެރެއިންީދެއްވިީފުރުސަތުީ
ސަރުކާރުންީނިގުޅައިގަނެ،ީދެވަނަީފުރުސަތުގައިީމުޖުތަމަޢުގައިީހޭދަވިީ

އަހަރުގެީހުކުމްީވެސްީތަންފީޛްީވެސްީނުވާކަމަށ5ީީީްީ
ނިންމަވާފައިވާތީ،ީމިކަންީއިންސާފުގެީތިލަފަތުންީމީޒާންކޮށްދެއްވުމަށީްީ

ީޓީީ.އެދި،ީފޮނުއްވާފައިވާީސި

2019ީސެޕްޓެމްބަރ22ީީު
ޣަނީީީޢަބްދުލްީ

ހުސައިންީ/ީމއ،ީީ
ީހަލަވެލިގެީ

މިަައްސަލައާީގުޅިގެންީމިކަންީހިނގާފައިވާީގޮތީްީ
ީކަރެކްޝަނަލީްީ ީމޯލްޑިވްސް ސާފުކުރެއްވުމަށް
ީފޮނުވާފައީިީ ީސިޓީ ސަރވިސްއަށް

(15.10.2019ީ.) 
މޯލްޑިވްސްީކަރެކްޝަންީސަރވިސްީގެީޖަވާބީުީީީ-

ީ(ީ.21.10.2019ލިބިފައިީ)
ށްވެސްީއެކަނީްީއަދިީމައްސަލަީހުށަހެޅިީފަރާތަީ-

ީ(.15.10.2019ސިޓީއަކުންީދަންނަވާފައިީ)
ީމޯލްޑިވްސީްީ ީފަރާތަށް ީހުށަހެޅި މައްސަލަ
ީޖަވާބީުީ ީގެ ީސަރވިސް ކަރެކްޝަން

ީދަންނަވާފައީިީީމަޢުލޫމަތަށްޓަކައި ސިޓީއަކުން
6.11.2019ީ

ގައިީބޭއްވުނ2019ީީީުީއޮކްޓޫބަރ31ީީުީ .4
ީބައްދަލުވުންީވަނ43ީީަ

ޝަރުޢީީހުކުމަކާނުލައިީއިރުީއިރުކޮޅާއިީބަންދުކޮށްީމުޅިީދިރިއުޅުނީްީ
ވީރާނާީކުރަމުންދާތީ،ީމިީކަމަށްީހެޔޮީގޮތެއްީނިއްމަވާދެއްވުންީއެދި،ީީ

ީޓީީ.ފޮނުއްވާފައިވާީސި
2019ީސެޕްޓެމްބަރ5ީީު

މުޙައްމަދުީނިޒާމްީ/ީީ
10282ީދަފްތަރުީ

ީކޯޓުގައީިީ ީއެ ީހުށަހެޅި ީކޯޓަށް ީމައްސަލައަކީ އެ
ީީގައިީމައްސަލައެއްކަމުީހިނގަމުންދާ

ީމަރުޙަލާގައިވީާީ ީޝަރުޢީ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،
ީކޮމިޓީގީެީީބެއްލެވުމަކީީމައްސަލަތައް އެ

ީ ީކަންކަމުގައީިީއިޙްތިޞާޞްގެ ީހިމެނޭ ތެރޭގައި
ީބެއްލެވެނީްީ ނުވާތީ،ީއެީމައްސަލަީއެީކޮމިޓީއަށް

ސިޓީންީޖަވާބީުީީީނެތްކަމަށްީއެީކޮމިޓީންީނިންމަވާީ
ީދެވިފައިީ.
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ގައިީބޭއްވުނ2019ީީީުީއޮކްޓޫބަރ31ީީުީ .5
ީވަނަީބައްދަލުވުނ43ީީް

އަހަރަށްީޖަލަށްީލުމަށްީޑްރަގްީކޯޓުންީކޮށްފައިވާީޙުކުމަށްީމަޢާފ3ީީްީ
ީޓީީ.އެއްީދެއްވުމަށްީއެދި،ީފޮނުއްވާފައިވާީސި

2019ީސެޕްޓެމްބަރ5ީީު
މުޙައްމަދުީޢަލީީ/ީީ
އާވާޒް،ީހދ،ީީ
ީކުޅުދުއްފުށިީ

ފިޔަވަޅުީއެޅުމުގެީއިޚްތިޞާޞީްީީީއެީމައްސަލާގައި
ީނުވާކަނީްީ ީލިބިގެން ީކޮމިޓީއަށް އެ

ީއެ ީމައްސަލަ ީީކޮމިޓީންީީފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،ީއެ
ީީ،ނިންމަވާީކޮމިޓީންީއެީނެތްކަމަށްީީބެއްލެވެން

ީބޯޑުނީްީ ީކްލެމެންސީ ީމައްސަލައަކީ ީއެ ނަމަވެސް
ީކްލެމެންސީީީ ީމައްސަލައަކަށްވާތީ، ބެއްލެވިދާނެ

ީކަރެކްޝަނަލީްީބޯޑަ ީމޯލްޑިވިސް ީއަދި ށް
ީނުހެދިީ ީކާޑު ީއައިޑި ީއަށް ސަރވިސް

ީލަސްވަމުންދާީމައްސަލަީސިޓީންީފޮނުވިފައިީ.
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 ގެީނިޔަލަށްީ(2019ީީީީނޮވެންބަރ7ީީީުއިނ2019ީީީްީީީނޮވެންބަރ3ީީުގެީމަސައްކަތްތަކުގެީތަފްޞ ލްީީ)ކޮމިޓ ީީީލާމަރުކަޒ ީ
ީ

 

ީ 

#ީ
ކޮމިޓ ގެީބައްދަލުވުންީބޭއްވުނީުީ
ތާރ ޚާއިީމަޝްވަރާކުރެވުނީުީ
ީބައްދަލުވުމުގެީނަންބަރުީ

ީމަޝްވަރާކުރެވުނުީކަންތައްތައްީ ހުށަހެޅިީފަރާތްީީތާރ ޙްީީީފޮނުވިީީމައްސަލަީ

2019ީ

1. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ4ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ19ީީްކޮމިޓ ގެީ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެީިއދާރ ީާދއިރާތައ2010/7ީީްާޤނޫނުީނަންބަރުީ
ލާމަރުަކޒ ީއުޫޞލުންީހިްނގުމުެގީާޤނޫނު(ީއަށްީއިސްލާޙުގެނަުއުމގެީ

ީބިލު

ފަރާތުނީްީސަރުކާރުގ28.10.2019ީީެ
ހުޅުމާލެީދާއިރާގީެީ
ީމެންބަރުީޢަލ ީނިޔާޒްީ

މަޖިލ ހުގެީތަޅުމުގައިީބިލަށްީމެންބަރުންީ •
ގެންނަވާފައިވާީއިސްލާޙުތަކާީގުޅޭގޮތުނީްީ

ީމަޝްވަރާކުރެއްވުންީ.

2. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ4ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުންީ.20ީކޮމިޓ ގެީ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެީިއދާރ ީާދއިރާތައ2010/7ީީްާޤނޫނުީނަންބަރުީ
ލާމަރުަކޒ ީއުޫޞލުންީހިްނގުމުެގީާޤނޫނު(ީއަށްީއިސްލާޙުގެނަުއުމގެީ

ީބިލު

ސަރުކާރުގެީފަރާތުނ28.10.2019ީީްީ
ހުޅުމާލެީދާއިރާގީެީ
ީމެންބަރުީޢަލ ީނިޔާޒްީ

ވަނ12ީީަީވަނަީމާއްދާއިންީފެށިގެނ1ީީްބިލުގެީ •
މަޝްވަރާކުރައްވީާީމާއްދާގެީނިޔަލަށީްީ
ީއިސްލާޙުކުރެއްވުންީ.

3. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ5ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ21ީީްކޮމިޓ ގެީ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެީިއދާރ ީާދއިރާތައ2010/7ީީްާޤނޫނުީނަންބަރުީ
ލާމަރުަކޒ ީއުޫޞލުންީހިްނގުމުެގީާޤނޫނު(ީއަށްީއިސްލާޙުގެނަުއުމގެީ

ީބިލު

ސަރުކާރުގެީފަރާތުނ28.10.2019ީީްީ
ހުޅުމާލެީދާއިރާގީެީ
ީމެންބަރުީޢަލ ީނިޔާޒްީ

ވަނ16ީީަީވަނަީމާއްދާއިންީބިލުގ12ީީެބިލުގެީ •
މާއްދާގެީނިޔަލަށްީމަޝްވަރާކުރައްވީާީ

ީއިސްލާޙުކުރެއްވުންީ.

4. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ5ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ22ީީްކޮމިޓ ގެީ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެީިއދާރ ީާދއިރާތައ2010/7ީީްާޤނޫނުީނަންބަރުީ
ލާމަރުަކޒ ީއުޫޞލުންީހިްނގުމުެގީާޤނޫނު(ީއަށްީއިސްލާޙުގެނަުއުމގެީ

ީބިލު

ސަރުކާރުގެީފަރާތުނ28.10.2019ީީްީ
ހުޅުމާލެީދާއިރާގީެީ
ީމެންބަރުީޢަލ ީނިޔާޒްީ

21ީީވަނަީމާއްދާއިންީފެށިގެނ16ީީްބިލުގެީ •
ވަނަީމާއްދާގެީނިޔަލަށްީމަޝްވަރާކުރައްވީާީ

ީއިސްލާޙުކުރެއްވުންީ.

5. ީ ގައިީބޭއްވުނ2019ީީުީނޮވެންބަރ6ީީު
ީވަނަީބައްދަލުވުނ23ީީްކޮމިޓ ގެީ

)ދިވެހިރާްއޖޭގެީިއދާރ ީާދއިރާތައ2010/7ީީްާޤނޫނުީނަންބަރުީ
އިސްލާޙުގެނަުއުމގެީލާމަރުަކޒ ީއުޫޞލުންީހިްނގުމުެގީާޤނޫނު(ީއަށްީ

ީބިލު

ސަރުކާރުގެީފަރާތުނ28.10.2019ީީްީ
ހުޅުމާލެީދާއިރާގީެީ
ީމެންބަރުީޢަލ ީނިޔާޒްީ

32ީީވަނަީމާއްދާއިންީފެށިގެނ21ީީްބިލުގެީ •
ވަނަީމާއްދާގެީނިޔަލަށްީމަޝްވަރާކުރައްވީާީ

ީއިސްލާޙުކުރެއްވުންީ.
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 ގެުނިޔަލަށްު(2019ުުުުނޮވެންބަރ 7ުުުއިނ2019ުުުްުުުނޮވެންބަރ 3ުުގެުމަސައްކަތްތަކ 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

1. ު ގައިުޭބްއވ ނ 2019ުުނޮވެންަބރ 4ުު
ުވަނަުަބއްދަލ ވ ނ58ުުްކޮމިޓ ގެު

ުވެފައިވާުުރެސިޑެންސަސްއާއެކ ުއެންޑްުުރިސޯޓްސްުނޫމަޑި
ުސަަބބ ންުބާޠިލްކ ރ މ ގެުސަރ ކާރ ންުކ ރ ގެުއެއްަބސްވ ންތައް

ުުފަިއސާުުދައްކަންޖެހ ނ ުއެފަރާތަށްުގޮތ ގައިުަބަދލ ގެުދައ ލަތ ން
ުމައްސަލަުުސާފ ކ ރެއްވ މ ގެުކަންހިނގާފައިވާގޮތްުދިނ މ ގައި

ުއޮކްޓޫަބރ 14ުު
2019ު

ުމެންޑޭޓްގެުކޮމިޓ ގެ
ުދަށ ންު

ުުރެސިޑެންސަސްއާއެކ ުުއެންޑްުުރިސޯޓްސްުނޫމަޑި
ުުސަރ ކާރ ންުުކ ރ ގެުއެއްަބސްވ ންތައްުވެފައިވާ

ުކ ރ ގެުއާބިޓްޭރޝަންގައިުގ ޅިގެންުބާޠިލްކ ރ މާ
ުއެންޑްުހައ ސިންގުއޮފްުމިނިސްޓްރ 
ުމ ޢިއްޒ ުމ ޙައްމަދ .ުޑރުރަކްޗަރއިންފްރާސްޓް
ުމަޢ ލޫމާތު ުގ ޅޭގޮތ ންުަބޔާނާއިުދެއްވާފައިވާ

ުޭބފ ޅާއާުއެު،ކ ރެއްވ މަށްސާފ 
 .ަބއްދަލ ކ ރެއްވ ން

ު
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 ގ  ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވ ންބަރު  5އިން    2019  ނޮވ ންބަރު   3ގ  މަސައްކަތްތަކުގ  ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގ    
 

# 
ކޮމިޓ ގ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރ ވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގ  ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރ ވުނު ކަންތައްތައް  ފަރާތް ހުށަހ ޅި   ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 5  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  59

ރަކު އިސްތިއުފާ މ ންބަ  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
މަޤާމ އް   2ހުށަހ ޅުއްވުމާ ގުޅިގ ން، އ  ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުގ  

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ    2010/6ނަންބަރު  ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު 
ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް   6ޤާނޫނު( ގ  

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދ  މ ންބަރަކު  
ޢައްޔަނުކުރ އްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ   

ތ އް ނިންމުމަށް މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮ
 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
މ ންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  

 ކުރ އްވުން. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 5  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  58

މ ންބަރަކު އިސްތިއުފާ   2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
މަޤާމ އް   2ހުށަހ ޅުއްވުމާ ގުޅިގ ން، އ  ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުގ  

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ    2010/6ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް ވަނަ    6ޤާނޫނު( ގ  

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދ  މ ންބަރަކު  
ޢައްޔަނުކުރ އްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ   

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

  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
މ ންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  

 ކުރ އްވުން. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 4  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  57

މ ންބަރަކު އިސްތިއުފާ   2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 
މަޤާމ އް   2ހުށަހ ޅުއްވުމާ ގުޅިގ ން، އ  ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުގ  

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ    2010/6ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް   6ޤާނޫނު( ގ  

ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދ  މ ންބަރަކު  ބްރޯޑް

  2ކޮމިޝަނަށް  ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
މ ންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  

 ކުރ އްވުން. 
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ޢައްޔަނުކުރ އްވުމަށްޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ   
މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތ އް ނިންމުމަށް 

 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 4  .4

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  56
މ ންބަރަކު އިސްތިއުފާ   2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް 

މަޤާމ އް   2ހުށަހ ޅުއްވުމާ ގުޅިގ ން، އ  ކޮމިޝަނުގ  މ ންބަރުކަމުގ  
)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ    2010/6ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް   6ޤާނޫނު( ގ  
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދ  މ ންބަރަކު  

، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގ   ޢައްޔަނުކުރ އްވުމަށްޓަކައި
މަޖިލ ހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތ އް ނިންމުމަށް 

 ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

  2ބޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް  މަޖިލ ހުން  2019އޯގަސްޓް  27
ރައ ސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  މ ންބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް 

ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވަ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު  
 ކުރ އްވުން. 
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 ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ކޮމިޓ    ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ 
 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު  7އިން   2019  ނޮވެންބަރު   4)  

 

 

# 

ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން  
ބޭއްވުނު ތާރ ޚާއި  
މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  

 2019ނޮވެންަބރު  4
ވަނަ  12ގައި ޭބއްވުނު 

 ަބއްދަލުވުން 

 އެ  ކުރެއްވުމަށް ވަކި އޮތޯރިޓ ން ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް
އެ މައްސަލަ  މުވައްޒަފަކު 10 ،ދެއްވާފައިވާ ޯނޓިސް އޮތޯރިޓ ން

  ސިޓ . ަބއްލަވައި ދެއްވުން އެދި ފޮނުއްާވފައިވާ
 ؛ތެރޭގައި ކަންތައްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ފާހަގަ ސިޓ ގައި އެ
 މުވައްޒަފުންގެ  އޮތ ރިޓ ގެ އެ ެފށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2015 ▪

 އަދި  ؛ނުވާކަން ފުރުއްވާފައި އެޕްރައިޒަލް ޕާފޯމަންސް
  ސާރވިސް   ސިވިލް  ،ގަޑިޖެހިފައިވާތ   ހާޒިރުވުމުގައި  ވަޒ ފާއަށް ▪

  އަށް  2، 1 ދަރަޖަ ކުށުގެ ގޮތުގެމަތ ން ގަވާއިދުގައިވާ
 ވަޒ ފާއިން  ފައްތައި އަށް 3 ދަރަޖަ ުކށުގެ ެބލުމެއްނެތި
 ދ ފައިވާކަން. ނޯޓިސް ވަކިކުރުމަށް

އޮކްޓޫަބރު  23
2019 

  ޝ ޝަމް .  ހ  ، ފާތިމަތު ޝަޒްލ ން
 
 
މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސާރވިސް  މި 

ކޮމިޝަންގެ މެްނަބރުންނާ ަބއްަދލުކުރައްވައި 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

  ފްލެޓް ،ހުޅުމާލެއާމިނަތު އާދަމް
13-3-07 

  ،އާމިނަތު ޝެހެނާޒް
 04-1-36 ފްލެޓް ހުޅުމާލެ
 ފޭދޫ .ސ ، ސޭޗްވިލާ ، ޢަލ  އަމ ން

 އެލަމް . ވ ، އިބްރާހ މް ޔާސިރު
  ، އިބްރާހ މް އަބޫބަކުރު

 ކުމުންދޫ .  ހދ ، މުތްތޮށިގެ
.  ގއ ، ބ ޗްހައުސް ، ދުންޔާ މޫސާ

 ދާންދޫ 
 ހ. ބުލޫލޫން  ، އާމިނަތު ލުބްނާ

.  ހ  ، މަރްޔަމް އަޝްފާ ޙުސައިން
 ބާދަލް 

  ލޮޓް  ހުޅުމާލެ  ، ޝަޒްނާ މޫސާ
10471 
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު  7އިން   2019  ނޮވެންބަރު   3ގެ 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 ބޭއްވުނު   2011ނޮވެންބަރު  4  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   40ކޮމިޓ ގެ 

  ސ ގެ.އާރު.ޕ .އެމް.އެމް  އޮފ ހުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
  ކަންތައްތައް މުހިއްމު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޯޕޓުގައި އޮޑިޓް  ހާއްޞަ

  ހުރި  ނިޒާމުގައި އިދާރާތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ، ގޮތާއި  ހިނގާދިޔަ
 ރިޯޕޓު   ޚުލާސާ ތަކުގެ މައްސަލަ

  މާރިޗް 31
2019 

  ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
 އޮފ ސް

މި ރިޯޕޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް  •
ތަކުރާރުވެނުދިނުމަށާއި ކުންފުނ ގެ އިންޓާނަލް  

ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް  
ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  

މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް  
 ލިމިޓެޑް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ގައި ބޭއްވުނު   2011ނޮވެންބަރު  4  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   41ކޮމިޓ ގެ 

  ސ ގެ.އާރު.ޕ .އެމް.އެމް  އޮފ ހުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
  ކަންތައްތައް މުހިއްމު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިޯޕޓުގައި އޮޑިޓް  ހާއްޞަ

  ހުރި  ނިޒާމުގައި އިދާރާތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ، ގޮތާއި  ހިނގާދިޔަ
 ރިޯޕޓު   ޚުލާސާ ތަކުގެ މައްސަލަ

  މާރިޗް 31
2019 

  ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
 އޮފ ސް

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް މި ރިޯޕޓުގައި   •
ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ  
ކުންފުނިތަކުގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތައް 
ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ  

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް  
އިޓޭޝަން  ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޒަ 

 ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 
ގައި ބޭއްވުނު   2011ނޮވެންބަރު  4  .3

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   42ކޮމިޓ ގެ 
  ލިމިޓެޑްގެ  ަޕބްލިކް  އޮގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް

  ލިމިޓެޑްއިން  ްޕރައިވެޓް ގޭސް މޯލްޑިވްސް  ސަބްސިޑިއަރ އެއްކަމަށްވާ
  މަގުފަހިވާގޮތަށް ކޮރަްޕޝަންއަށް ، ގޭސްގަތުމުގައި ބޭރުން ރާއްޖެއިން

  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ އެ ، ކުރެވޭތ   ތުޙުމަތު ހިންގާކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް
 ނިންމުން  ގޮތެއް

އޮގަސްޓް   20
2019 

  އޯންޑް ސްޓޭޓް
  އެންޓަރްޕރައިޒަސް

 ކޮމިޓ  

ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  މި މައްސަލައާ •
ސާފުކުރެއްވުމަށް އެ ކުންފުނ ގެ މެނޭޖިންގ  
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޝަޒައިލް ސިޔާމާ 

 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
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