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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު  14އިން    2019  ނޮވެންބަރު   09ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  14  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   16ކޮމިޓ ގެ 

 ރެޑް ދިެވހި  -  ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން  2020
 ބަޖެުޓގައި ަދއުލަުތެގ އެޮލކޭޝަނެއް ކޮސްޓް-ކޯ ިމނިމަން ކްރެސެންޓަށް
 ހަމަަޖއްަސަވއި ބަްއދަލުުވެމއް ކޮމިޓ ާއއެކު ިދރާސާުކރާ ބަޖެޓް ހިމެނުާމމެދު
 އެދި ފޮުނއްާވަފިއާވ ސިޓ   ދެްއުވމަށް

 ރެޑް ދިެވހި
 ކްރެސެންޓް 

ކްެރސެންޓްެގ ބޭުފޅުްނނާ  ރެޑް ދިެވހި • 2019އޮކްޓޫބަރު  02
 ބަްއދަލުކުެރއްުވން 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   15ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓ އަށް 

ކަނޑަައޅުްއާވފަިއާވ ަބޖެޓާ ުގޅޭޮގުތން ެއ އޮތޯރިޓ ެގ 
 ބަްއދަލުކުެރްއުވން  ބޭފުޅުްނނާ

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   14ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެޓާ ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް  ،ަމޝްަވރާކުެރްއވުމަށް  ުގޭޅޮގތުން

 .ބަްއދަލުކުެރްއުވންއާ 
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .4

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   13ކޮމިޓ ގެ 
ނޮވެންބަރު   04 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން ވަނަ އަހަރުގެ    2020

2019 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
 ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ބޭފުޅުންނާ އިންފޮރމޭޝަން ޮކމިޝަަނރުެގ އޮފ ހުގެ 
 ބަްއދަލުކުެރއްުވން 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .5
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   12ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
މޯލްޑިްވސް  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ަބްއދަލުކުރެްއުވން  ބޭުފޅުންނާ މ ޑިއާ ަކއުންސިްލެގ
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .6

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   11ކޮމިޓ ގެ 
ނޮވެންބަރު   04 ދިރާސާކުރެއްވުން ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު   2020

2019 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
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ނެޝަނަލް  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ
 ބަްއދަލުކުެރްއުވން  ބޭފުޅުްނނާ އިންޓެްގރިޓ ެގ

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .7
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   11ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
މޯލްޑިްވސް  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ަބްއދަލުކުރެްއުވން  ބޭުފޅުންނާ މ ޑިއާ ަކއުންސިްލެގ
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .8

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   10ކޮމިޓ ގެ 
ނޮވެންބަރު   04 ދިރާސާކުރެއްވުން ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު   2020

2019 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
 ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ބޭފުޅުންނާ ދިެވިހާރއްޭޖެގ ިއސްލާމ  ޔުނިަވރސިޓ ގެ 
 ބަްއދަލުކުެރއްުވން 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .9
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   9ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
ސިިވލް  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ަބްއދަލުކުރެްއުވން  ބޭފުުޅންނާ ސަރިވސް ކޮިމޝަްނެގ
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  13  .10

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   8ކޮމިޓ ގެ 
ނޮވެންބަރު   04 ދިރާސާކުރެއްވުން ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު   2020

2019 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފިނޭންސް 

 ބަޖެޓާ ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 މޯލްިޑްވސް ،ަމޝްަވރާކުެރްއވުމަށް  ުގޭޅޮގތުން
 .ަބއްދަުލކުރެްއުވން ަގަވރުަނރާ އޮޯތރިޓ ެގ މަނިޓަރ 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  12  .11
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   7ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
ަވޒ ފާާއބެހޭ  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ަބްއދަލުކުެރއްުވން  ބޭުފޅުންނާ ޓްރައިިބއުނަްލެގ
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  12  .12

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   6ކޮމިޓ ގެ 
ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020

2019 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
ޓެކްސް  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ބަްއދަލުކުރެްއުވން  ބޭުފޅުންނާ އެޕ ލް ޓްރަިއބިއުނަްލެގ
ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  12  .13

 ވަނަ ބައްދަލުވުން   5ކޮމިޓ ގެ 
ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020

2019 
މިނިސްޓްރ  އޮފް  

 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
ޑިޕާޓްމަންޓް  ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ބޭފުުޅންނާ ޖުޑ ޝަލް އެްޑމިިނސްޓްރޭަޝންެގ
 ބަްއދަލުކުެރއްުވން 
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ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  12  .14
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   4ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ބަޖެުޓގައި ދައުލަުތެގ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2020 •
 ކަނަޑައޅުްއާވފަިއާވ މުައްއސަސާތަކަށް މިނިަވން
-އެންޓި ،މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ުގޅޭޮގތުން ބަޖެޓާ

 ބޭފުޅުްނނާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝންެގ
 ބަްއދަލުކުެރއްުވން 

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  10  .15
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   3ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

 ޮގތުންާނއި ުގޅޭ ކުންފުނިތަކާ ޙިްއާސާވ ސަރުކާރު •
 ޮގުތން ގުޅޭ ޑެިފސިޓާ ބަޖެޓު ައދި ަދރަނި ދައުލަުތެގ

 ފިނޭންްސެގ އޮފް ިމނިސްްޓރ  މަޝްަވރާކުެރްއުވމަށް
 .ބަްއދަލުކުެރްއުވން ބޭފުޅުްނނާ

ގައި ބޭއްވުނު   2019ނޮވެންބަރު  09  .16
 ވަނަ ބައްދަލުވުން   2ކޮމިޓ ގެ 

ނޮވެންބަރު   04 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވުން   2020
2019 

މިނިސްޓްރ  އޮފް  
 ފިނޭންސް 

ަޚރަދު ައދި ަސުރކާރު  ދައުލަުތެގ ާއމްދަނ ، •
ަމޝްަވރާކުެރއްުވމަށް  ުގޭޅޮގތުން އޮފ ސްތަުކެގ ަބޖެޓާ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިނޭްނސްެގ ބޭުފޅުްނާނ 
 ބަްއދަލުކުެރއްުވން.



  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނިޔަލަށް( ނޮވެންބަރުގެ  14- 12މިދިޔަ ހަފްތާގައި )  -

 އި ނުވެއެވެ. ފަ އްވި އް ބޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެ 



ކޮމިޓ ގެ   ގުޅުންތަކުގެ  ޚާރިޖ   ސަލާމަތާއި  ޤައުމ  ނިޔަލަށް( ނޮވެންބަރުގެ  14- 12މިދިޔަ ހަފްތާގައި )  -

 އި ނުވެއެވެ. ފަ އްވި އް ބ  ބައްދަލުވުމެ 
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 ގ  ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވ ންބަރު   14އިން    2019  ނޮވ ންބަރު  12ގ  މަސައްކަތްތަކުގ  ތަފްޞީލް ) ކޮމިޓީ   ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގ  
 

 

 

 

# 
ކޮމިޓީގ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރީޚާއި މަޝްވަރާކުރ ވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގ  ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރ ވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހ ޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

ގައި  2019ނޮވ ންަބރު  12  .1
 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  50ޭބއްވުނު 

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

 

 ޤަރާރ އްގ  4 ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް - -
 މ ންަބރުން  ކުރިއަށް ގ ންދ ވިއ ވ .މަސައްކަތް
 ނޮވ ންަބރު  20 ،ކުރ އްވުމަށްފަހު މަޝްވަރާ
 ހަމަޖ ހިފައިވާ ޭބއްވުމަށް ގައި 2019

 ރިޕޯޓް  4 ޤަރާރަށް 4 ަބއްދަލުވުމަށް
 ކުރިއަށް ދ ން. ނިންމ ވިއ ވ  ތައްޔާރުކުރުމަށް

 ފަރާތްތަުކން  އަމިއްލަ  ކޮމިޓީއަށް ގ ންދ ވީ
.  ދިރާސާކުރ އްވުމ ވ   މައްސަލަތައް  ފޮނުއްވާފައިވާ
، މަޝްވަރާުކރ އްވުމަށްފަހު މ ންަބރުން

 އޮޕީނިއަންއ އް  ލީގަލް  ގޮތުން ގުޅޭ މައްސަލަތަކާ
 .ހަވާލުކުރ އްވިއ ވ  ތައްޔާރުކުރ އްވުމަށް
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019ނޮވެންބަރު    14އިން   2019ނޮވެންބަރު    12ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ) ކޮމިޓ    ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 
 

# 
ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  
ތާރ ޚާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު  
 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރ ޙް   ފޮނުވި  މައްސަލަ 

2019 

1.  
ގައި  2019ނޮވެންަބރު  12

 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  51ޭބއްވުނު 

ވަނަ އަހަރަށް  2020ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ 
 ލަފާކުރާ ަބޖެޓް ދިރާސާކުރުން.

ނޮވެންަބރު  12
2019 

ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ވަކި  ކޮމިޓ ގެ ރިޔާސަތުން
ވަކި އިދާރާތަކުގެ ަބޖެޓް ކޮމިޓ ން 
ދިރާސާކުރައްވައި އެ އިދާރާތަކަށް ދ ފައިވާ 
ަބޖެޓަކ  އެކަށ ެގންވާ ަބޖެޓެްއ ކަމަށް  

 ކޮމިޓ ން ވަނ  ނިންމަވާފައި.
 އާއިލާއަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ 

 

އޮކްޓޫަބރު  27
2019 

- 

ހޯމް މިނިސްޓްރ ން ޢަމަލުކުަރއްވަމުންދާ 

އުސޫލުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ކޮންމެވެސް 

އެއްގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށާިއ އަދި 

މިކަމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ ން އަޅުއްވާ  

ފިޔަވަޅުތައް އެ ކޮމިޓ އާ ޙިއްޞާކުރެއްވުމާ  

 ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

 
އާއިލާއާއި ކުދިންގެ ޙައްޤުގައި އިންސާފުވެރިވެ، މަސައްކަްތ ކުރުމުގެ 

ނޮވެންަބރު  5 ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ 
2019 

- 

ހޯމް މިނިސްޓްރ ން ޢަމަލުކުަރއްވަމުންދާ 

އުސޫލުގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ކޮންމެވެސް 

އެއްގޮތަކަށް ނިންމެވުމަްށ އަދި 

މިކަމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ ން އަޅުއްވާ  
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ފިޔަވަޅުތައް އެ ކޮމިޓ އާ ޙިއްޞާކުރެއްވުމާ  

 ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

 

 މައްސަލައަށް އެއްވެސް ކުރި އެރުމެއް ލިިބފައިނުވާތ  ފޮނުާވފާއިވާ މައްސަލަ

 

ނޮވެންަބރު  5
2019 

ޢަްބދުއްރަޙްމާން 
އިސްމާޢ ލް/ މއ.  

 ރިހިވިލާ

ދިވެހިރާއްޖެއާ ސްރ ލަންކާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ  

އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް، މި 

ލުޔެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާަތށް 

ހޯދެން އޮތްނަމަ، ެއ ލުޔެއް 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށާއި އަދި އެ މިނިސްޓްރ ން 

މިކަމުގައި އަޅުއްވާ ފިޔަވާޅެއް މި ކޮމިޓ އަށް  

ޙިއްޞާކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގައި 

 މަޝްވަރާ ކުރެއްވި. 

 އަޙުމަދު ޖަމްޝ ދު ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

އޮކްޓޫަބރު  7 
2019 

 

ޝަރ ޢަތުގައި ހިނގަމުންާދ 

މައްސަލައެއްކަމުން، ކޮމިޓ ން މި މައްސަލަ  

 އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް ނިންމެވި. 

2.  
ގައި  2019ނޮވެންަބރު  14

 ވަނަ ަބއްދަލުުވން  52ޭބއްވުނު 

ކުޑަކުއްޖަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ  2ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 

 މައްސަލަ

ނޮވެންަބރު  14
2019 

 ކޮމިޓ ގެ ރިޔާސަތުން

މިކަން ހިގާފައިވާ ޮގތާއި މި މަްއސަލާއާ މެދު 

އަޅާފައިވާ ފިޔަޅުތަކަކ  ކޮަބއިތޯ ބަލަން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި  

މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް  

ސޯޝަލް ސަރވިސް އަށް ސިޓ  ފޮނުވުމަްށ 

 ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި. 
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ވަނަ ުދވަހު ސިނަމާލެ ްބރިޖް ގަިއ ހިނގާ ދިޔަ  2019ނޮވެންަބރު  13

 އެކްސިޑެންޓްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ

ނޮވެންަބރު  14
2019 

 ކޮމިޓ ގެ ރިޔާސަތުން

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމް.ޓި.ސ .ސ  އަދި  

ޓްރާންސްޕޯޓް ގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އުޞޫލުތަްއ 

ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހަރުދަނާ 

މަޖިލ ހުގެ އެސް.އޯ.އ  އަދި ޤައުމ  

ތަރައްޤ އާ ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ އަްށ ސިޓ އެއް 

 ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.

 ކޮމިޓ ން ަބއްދަލުކޮށްދެއްވުަމށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

 2019ޖުލައި  17
 އަޙުމަދު ރަޝ ދު 

 

ވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައް ކޮމިޓ އަށް އެދި 

ސާފު ނުވާތ  އަލުން ސިޓ އެއް ފޮނުވުމަްށ 

 ދެންނެވުމަށް.

އިންދިރާ ގާންދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރި ޑޮކްޓަރަކު އެ  

ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭގޮތުން ކަންޮބޑުވާަފދަ ސ ރިއަސް ތުހުމަތުތަކާއެކު ޮފނުވާފައިވާ 

 މައްސަލަ
 2019ޖުލައި  21

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި

 ކޮމިޝަން

އިންދިރާ ގާންދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނައުމަށް 

 ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި. 

ރާއްޖެއިން ޭބރަށް އެއްވެސް ފޯނުކޯލް އެއް ކުރިޔަނުދ  ހިފަަހއްޓަފައިވާ 

 އަމ ލް هللا ޢަްބދު 2019ޖުލައި  24 މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް އުޞޫލު އަުލން ރިިވއު ކުރުމަށް 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 

 ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަާރކުރެއްވި.

ކޮމިޓ އާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވައިދެއްވުަމށް އެދި 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ 

އޮކްޓޫަބރު  13
2019 

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް  

 ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސް

ކުރިއަށް އޮތް ހަފްާތ ތެރޭގައި އެ ޭބފުޅުންާނ 

 ަބއްދަލުރެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި.
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 ގެީނިޔަލަށްީ(2019ީީނޮވެންބަރ14ީީީުީއިނ2019ީީްީނޮވެންބަރ12ީީީުީގެީމަސައްކަތްތަކުގެީތަފްޞީލްީީ)ކޮމިޓީީީީޖުޑީޝިއަރީީ
ީ

#ީ
ކޮމިޓީގެީބައްދަލުވުންީބޭއްވުނީުީ
ތާރީޚާއިީމަޝްވަރާކުރެވުނީުީ
ީބައްދަލުވުމުގެީނަންބަރުީ

ީމަޝްވަރާކުރެވުނުީކަންތައްތައްީ ހުށަހެޅިީފަރާތްީީތާރީޙްީީީފޮނުވިީީމައްސަލަީ

2019ީ

1. ީ ީީދުވަހުީީވަނ2019ީަީނޮވެމްބަީރ14ީ
50ީީީއަހަރުގެީީމިީކޮމިޓީގެީީމިީީބޭއްވުނު
ީބައްދަލުވުންީީވަނަ

ީީމާއްދާގެީީވަނ154ީީަީޤާނޫނުއަސާސީގެީޖުމްހޫރިއްޔާގެީީދިވެހިރާއްޖޭގެީ
ީީފަނޑިޔާރުންގެީީދިވެހިރާއްޖޭގެީ)13ީީީީ/2010ީީނަންބަރުީީޤާނޫނުީީީ،އާއި(ީީށ)

ީީދިވެހިރާއްޖޭގެީީީީ،ގޮތުގެމަތިންީީގައިވާ(ީީށ)ީީމާއްދާގެީީވަނ22ީީަީީގެ(ީީޤާނޫނު
ީީީ،ދީދީީهللاޢަބްދުީއަޙްމަދުީީޑޮކްޓަީރީއޮނަރަބަލްީީފަނޑިޔާރުީީއުއްތަމަ

ީީސަރވިސްީީޖުޑީޝަލްީގުޅޭގޮތުންީީވަކިކުރުމާީމަޤާމުންީފަނޑިޔާރުކަމުގެީ
ީމައްސަލަީީފޮނުއްވާފައިވާީކޮމިޝަނުން

ީޓޭބަލްީއޮފީސ2019ީީްނޮވެމްބަރ14ީީު

ީ ީީހާޒިރުވެކޮމިޓީއަށް 8ީީީބައިވެރިވިީވޯޓުގައި

ީ ީފާސްކޮށްފައިވަނީީީމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ީސަރވިސީްީީއިސްވެދެންނެވި ީޖުޑީޝަލް މައްސަލަ

ީނިންމަވާފައިވަނީީީ ީބައްލަވައި ކޮމިޝަނުން

ީޤާނޫނުއަސާސީއާއި،ީ ީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ީ ީނަންބަރު )ޖުޑީޝަލ2008/10ީީްީޤާނޫނު

ގަވާއިދާއީިީީ،ސަރވިސްީކޮމިޝަންގެީޤާނޫނު(ީއާއި

ީޖުޑީޝަލީްީ ީބެއްލެވުމަށް ީމައްސަލަތައް ީއެފަދަ އަދި

ީކޮމިޝަނުންީ ީކަނޑައަޅުއްވާފައިވީާީސަރވިސް

ީއިޖުރާޢާތުތަކާީއެއްގޮތްވާީގޮތުގެމަތިންީކަމަށެވެީ.

ީ
2. ީ ީީދުވަހުީީވަނ2019ީަީނޮވެމްބަީރ14ީ

50ީީީއަހަރުގެީީމިީކޮމިޓީގެީީމިީީބޭއްވުނު
ީބައްދަލުވުންީީވަނަ

ީ ީޤާނޫނުއަސާސީގެ ީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ީމާއްދާގ154ީީެީދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ
ީޤާނޫނު ީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގީެީ)2010/13ީީނަންބަރުީީ)ށ(
ީޤާނޫނު( ީށ)ީީމާއްދާގެީވަނ22ީަީގެީފަނޑިޔާރުންގެ ީީގައިވާީ(

ީީއޮނަރަބަލްީީފަނޑިޔާރުީކޯޓުގެީސުްޕރީމްީދިވެހިރާއްޖޭގެީގޮތުގެމަތިންީ،
ފަނޑިޔާރުކަމުގެީމަޤާމުނީްީهللا،ީޢަބްދުީމުޙައްމަދުީީއާދަމްީއަލްއުސްތާޛު

ީޓޭބަލްީއޮފީސ2019ީީްނޮވެމްބަރ14ީީު

ީ ީކޮމިޓީއަށް ީބައިވެރިވިީހާޒިރުވެ 6ީީީވޯޓުގައި

ީ ީފާސްކުރައްވާފައިވަނީީ،މެންބަރުންގެ ީީއިއްތިފާޤުން

ީސަރވިސީްީ ީޖުޑީޝަލް ީމައްސަލަ އިސްވެދެންނެވި
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ީކޮމިޝަނުނީްީ ީސަރވިސް ީޖުޑީޝަލް ީގުޅޭގޮތުން ވަކިކުރުމާ
ީވާފައިވާީމައްސަލަީފޮނުއް

ީނިންމަވާފައިވަނީީީ ީބައްލަވައި ކޮމިޝަނުން

ީ ީޤާނޫނުއަސާސީއާއި،ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ީ ީނަންބަރު )ޖުޑީޝަލ2008/10ީީްީޤާނޫނު

ީއާއި ީޤާނޫނު( ީކޮމިޝަންގެ އެ ޤާނުނުގެ  ީީ،ސަރވިސް

ީއެފަދީަީީދަށުން ހެދިފައިވާ ީއަދި ގަވާއިދާއި

ީސަރވިސީްީ ީޖުޑީޝަލް ީބެއްލެވުމަށް މައްސަލަތައް

ީއިޖުރާޢާތުތަކީާީ ީކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮމިޝަނުން

ީގެމަތިންީކަމަށެވެީ.އެއްގޮތްވާީގޮތުީ

ީ
3. ީ ީީދުވަހުީީވަނ2019ީަީނޮވެމްބަީރ13ީ

49ީީީއަހަރުގެީީމިީކޮމިޓީގެީީމިީީބޭއްވުނު
ީބައްދަލުވުންީީވަނަ

ީކްރީގްލަރީ،ީޔޮހާންީޖަސްޓިސްީރިޓަޔަރޑްީީއެފްރިކާގެީސައުތު
ީދީަީީފޮނުއްވާފައިވާ ީއޮފް ީއެސެސްމަންޓް ީމޯލްޑިވްސް ީއޮފް "ރިަޕބްލިކް

ީފައިނަލްީރިޯޕޓީު"-ްޕރޮޯޕޒަލްސްޖަސްޓިސްީސެކްޓަރީރިފޯމްީ
2019ީީއޮކްޓޯބަރ13ީ

ީީއެފްރިކާގެީީސައުތު
ީީޖަސްޓިސްީީީރިޓަޔަރޑްީ

ީކްރީގްލަީރީީޔޮހާން

ީބިލުތައީްީ - ީއާގުޅޭ ީރިފޯމް ޖުޑީޝަލް
ީކުރައްވަވީާީ ީމަސައްކަތް ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުގެ

ީމަޢުލޫމާތައްޓަކައީިީ-ސަބް ީރިޯޕޓް ީމި ކޮމިޓީތަކަށް
(ީ ީނިންމަވާފައި ީީީ–05.11.2019ީފޮނުއްވުމަށް

 ވަނަ(.46ީީ
- ީ ީނަންބަރު ީޤާނޫނު ީ 2010/22ީީއެގޮތުން،

ީއަށީްީ ީޤާނޫނު( ީކޯޓުތަކުގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ީ ީޤާނޫނީުީއިޞްލާޙު ީއަދި ީބިލާއި ގެނައުމުގެ

ީ )ދިވެހިރާއްޖޭގ2010/13ީީެީނަންބަރު
ީއިޞްލާޙީުީ ީއަށް ީޤާނޫނު( ފަނޑިޔާރުންގެ
ީކޮމިޓީީީ ީޑްރާފްޓްކުރައްވާީސަބް ީބިލު ގެނައުމުގެ
ީބިލީުީ ީއިޖުރާޢަތުގެ ީމަދަނީ ީއަދި އަށާއި
ޑްރާފްޓްކުރައްވާީސަބްީކޮމިޓީއަށްީމިީރިޯޕޓްގީެީ

 .ީ(13.11.2019ކޮީޕީފޮނުއްވިފައިީީ)
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ީ
ީީ(13.11.19މައްސަލަީކޮމިޓީންީނިންމާފައިީީ)

4. ީ ީީދުވަހުީީވަނ2019ީަީނޮވެމްބަީރ13ީ
49ީީީއަހަރުގެީީމިީކޮމިޓީގެީީމިީީބޭއްވުނު
ީބައްދަލުވުންީީވަނަ

ީ ީނަންބަރު ީކޮމިޝަނުގ2008/10ީީެީޤާނޫނު ީސަރވިސް )ޖުޑީޝަލް
ީ ީގެނެވުނު ީއަށް ީއޮފ2ީީްީޤާނޫނު( ީޑިާޕޓްމަންޓް ީއިޞްލާޙާގުޅިގެން ވަނަ

ީފޮނުވާފައިވާީ ީކޯޓަށް ީސުްޕރިމް ީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް
ީތަންފީޛްކުރުމަށީްީ ީކޯޓުގައި ީއުސޫލުީސުްޕރިމް ީމި ީދަންނަވާ، އުސޫލެއްކަމަށް

ީދަތިތަކާީކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާތީ،ީއެީއުސޫލުތައްީސުްޕރިމްީވަރަށްީގިނަ
ީއެދިީ ީހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން ީއިންތިޒާމު ީތަންފީޡްކުރެވޭނެ ކޯޓުގައި

ީސިޓީީ.ފޮނުވާފައިވާީ

2019ީނޮވެންބަރ4ީީު

ީޙުސައިނީްީ ޑރ.
ީސުްޕރިމްީ ފާއިޒް،
ީސެކްރެޓަރީީީ ކޯޓުގެ

ީޖެނެރަލްީ

ީބައްދަލުކުރެއްވުމަށީްީީ- ީފަރާތާ ީފޮނުއްވި ސިޓީ
ީވަނަ(ީ.46ީ–05.11.2019ީީނިންމަވާފައިީ)

2019ީީީނޮވެމްބަރ06ީސިޓީީފޮނުއްވިީފަރާތާީީ-
ީގައިީބައްދަލުކުރެވިފައި.

ީކޮމިޓީއީާީީ- ީފަރާތުން ީފޮނުއްވި ސިޓީ
ީއަލީގައި،ީީ ީމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޙިއްޞާކުރެއްވި
ީސިޓިއެ ީކޮމިޝަނަށް ީސަރވިސް އްީޖުޑީޝަލް

ީފޮނުވިފައީިީ ީ ީސިޓީ ީއެ ީނިންމަވައި ފޮނުއްވުމަށް
(7.11.19)ީ

ީ
ީ(ީ.7.11.19މައްސަލަީކޮމިޓީންީނިންމާފައި.ީީ)ީ-

ީ
5. ީ ީީދުވަހުީީވަނ2019ީަީނޮވެމްބަީރ13ީ

49ީީީއަހަރުގެީީމިީކޮމިޓީގެީީމިީީބޭއްވުނު
ީބައްދަލުވުންީީވަނަ

ީީހުންނެވިީީމަޤާމުގައިީޖެނެރަލްގެީީޑިރެކްޓަރީޑެޕިއުޓީީހައިކޯޓުގެ
ީކަމަށްވާީީވަޞީލަތެއްީމީޑިއާގެީީސޯޝަލްީީނިޒާމްީމުޙައްމަދުީީއަލްފާޟިލް
ީީހުންނަވާީީމަޤާމުގައިީއެީީީ،ބޭނުންކުރައްވައިގެންީނަމެއްީތަފާތުީޓްވިޓާގައިީ
ީޓްވީޓްީީޚިލާފަށްީީމިންގަނޑުތަކާއިީސުލޫކީީީއަޚްލާޤާއިީބޭފުޅަކުގެ

ީމާފަންނުީކުރައްވަމުންގެންދަވާކަމަށް ީމުޤައްރިރު ީކޮމިޓީގެ އުތުރުީީބުނެ
ީމައްސަލަީ.ދާއިރާގެީމެންބަރުީއިމްތިޔާޒްީފަހުމީީކޮމިޓީގައިީހުށަހެޅުއްވިީ

2019ީއޮކްޓޫބަރ22ީީު
ީއުތުރީުީ މާފަންނު
ީމެންބަރީުީ ދާއިރާގެ

ީއިމްތިޔާޒްީފަހުމީީ

ީއެދިީީ- ީދެއްވުން ީބައްލަވާ ީމައްސަލަ ީމި
ީޑިާޕޓްމަންޓްީއޮފްީޖުޑީޝަލްީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ީ(.22.10.19އަށްީސިޓީީފޮނުވިފައިީ)
 (.4.11.19ސިޓީގެީޖަވާބުީލިބިފައިީ) -
ީތަޙްޤީޤީުީ - ީޑިާޕޓްމަންޓުން ީމައްސަލަ އެ

ީއީެީ ީއެއްގޮތަށް ީޤަވާއިދާ ކުރެއްވުމަސްފަހު،
ީއެޅުމަށްީ ީފިޔަވަޅު މުވައްޒަފާމެދު

ީއަޅާނެ ީކޮމިޓީން ީއިތުރީުީނިންމަވާފައިވާތީ،
ީކަމުގައީިީ ީނެތް ީމިވަގުތަށް ފިޔަވަޅެއް
ީމަޖިލީހުގީެީ ީރައްޔިތުންގެ ީއެކަން ކަނޑައަޅައި،
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ީ

ީދެންނެވުމަށީްީ ީސިޓީއަކުން ރައީސަށް
ީވަނަ(ީ.48ީީ–7.11.19ީނިންމެވުމުންީ)

ީ
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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.



Updated 5th Nov 2019 

1 
 

 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 12  .1
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  62

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 12  .2
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  63

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

)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގ    2010/6ހުސްވ ފައިވާތ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން މޯލްޑިވްސް ވަނަ މާއްދާގ    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 12  .3
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  64

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 12  .4

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  65
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. 

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 13  .5
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  66

ކަރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގ  ޤާނޫނަށް އިސްލާޚުގ ނައުމުގ   -އ ންޓި  2008/13
 ބިލު

ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  )އަދި  މި ބައްދަލުވުމުގައި އަމިއްލަ 
 ބައ އް ސިޓ ތަކާމ ދު ގޮތ އް ނިންމ ވިއ ވ .( 

މިލަންދޫ ާދިއރާގ   2019ސ ޕްޓ މްބަރ 4
 މ ންަބރު ޢަލ  ރިޟާ 

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

ގައި ބޭއްވުނު   2019 ނޮވ ންބަރު 14  .6
 ވަނަ ބައްދަލުވުން  67

އިންފޮޭމޝަން ކޮމިަޝނަރު މި ކޮމިޓ ާއ ބައްދަލުކޮށްުލމަށް އ ދި  -
 ހުށަހަޅާަފއިާވ ަމްއސަލަ

ކަރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގ  ޤާނޫނަށް އިސްލާޚުގ ނައުމުގ   -އ ންޓި  2008/13
 ދިރާސާ ކުރ އްވ ވި.  ބިލު

 

އިންފޮޭމޝަން  2019ނޮވ މްބަރ  07
 ކޮމިޝަން 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރ އްވ ވިއ ވ . 
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 ގ ެނިޔަލަށްެ(2019ެެެެނޮވ ންބަރ14ެެުއިނ2019ެެްެެެނޮވ ންބަރ10ެެުެ)

ެ

 

#ެ
ބައްދަލުވުންެބ އްވުނެުެކޮމިޓީގ ެެ

ތާރީޚާއިެމަޝްވަރާކުރ ވުނެުެ
ެބައްދަލުވުމުގ ެނަންބަރުެ

ެމަޝްވަރާކުރ ވުނުެކަންތައްތައްެ ހުށަހ ޅިެފަރާތްެެތާރީޙްެެެފޮނުވިެެމައްސަލަެ

2019ެ

1. ެ ެެގައިެބ އްވުނ2019ެުެނޮވ ންބަރ12ެު
ެވަނަެބައްދަލުވުނ12ެްެސަބްެކޮމިޓީގ 

ެެވަނަ...ެެެއަށް(ެެޤާނޫނުެފުލުހުންގ )5ެެ/2008ެނަންބަރުެެޤާނޫނު"
ެންެއ ކުލަވާލުެބިލުެގ ނައުމުގ ެއިޞްލާޙު

ެެގޮސްފައިވާެމަސައްކަތްތައްެބިލުގ ެމިެެމިހާތަނަށްެެ
ެެމަޝްވަރާކުރައްވައިެގުޅ ގޮތުންެެބިލާެ،ހިސާބާއި

ެެކޮމިޓީގ ެެސަބްެމިެެޚިޔާލުބަދަލުކުރ އްވުމަށް
ެެކޮމިޓީެޚިދުމަތްތަކާބ ހ ެސަލާމާތީެ،ފަރާތުން

ެެއ ކުެެކޮމިޓީއާއިެެޖުޑީޝިއަރީެއަދިެ(241ެ)
ެވިެ.ބައްދަލުކުރ އް

ބިލާެގުޅ ގޮތުންެމިހާތަނަށެްެމިބައްދަލުވުމުގައިެ
ސަބްެކޮމިޓީންެބައްދަލުކުރައްވާފައިވެާެ

މުއައްސަސާތަކުންެކޮމިޓީއާެޙިއްޞާކުރ ވިފައިވެާެ
ެެގ ެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެމަޢުލޫމާތުތަކާއި،ެކޮމިޓީ

ރާސާތަކާއި،ެބިލާެގުޅ ގޮތުނެްެދި
ތައްޔާރުކުރ ވިފައިވާެކޮންސ ޕްޓްެޕ ޕަރެއާއިެއަދެިެ

ކޮމިޓީގ ެފަރާތުންެއިތުރަށްެކުރ ވިފައިވެާެ
ެެދ ެެއ އ ހ ނިހ ންެމަސައްކަތްތަކާެގުޅ ގޮތުންެ

ެެވަނީެެމަޢުލޫމާތުއާެއ ކުެމަޝްވަރާކުރައްވައެިެކޮމިޓީ
 އްވާފައި.ެެޙިއްޞާކުރަ

ެ
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 ގެ ނިޔަލަށް(   2019  ނޮވެންބަރު   14އިން   2019  ނޮވެންބަރު   12ގެ 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    14  .1

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  44ކޮމިޓ ގެ 

 އެ ގުޅިގެން  އުވާލުމާ ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރޯޑް މޯލްޑިވްސް

 ސަރވިސްއިން ސިވިލް ފަރާތްތަކަށް ގެއްލިފައިވާ ވަޒ ފާ ކުންފުނ ގެ

 އެފަރާތްތަކުގެ  ،ގުޅިގެން މައްސަލައާ ނިންމަވާފައިވާ ދިނުމަށް ވަޒ ފާ

 ެއދި  ެގނެސްދެއްވުމަށް ަބދަލުތަކެއް ހެޔޮ ޢިނާޔަތްތަކަށް މުސާރައާއި

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

ޕަްބލިކް ވަރކްސް  

  2އައްޑޫސިޓ  

 ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން

 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅޭ  މައްސަލައާ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރޯޑް  ސާފުކުރެއްވުމަށް

 .ަބއްަދލުކުރެއްވުން ޭބފުޅުންނާއި ކޯޕަރޭޝަންގެ

ގައި ޭބއްވުނު   2019ނޮވެންަބރު    13  .2

 ވަނަ ަބއްދަލުވުން  43ކޮމިޓ ގެ 

 އެ ގުޅިގެން  އުވާލުމާ ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރޯޑް މޯލްޑިވްސް

 ސަރވިސްއިން ސިވިލް ފަރާތްތަކަށް ގެއްލިފައިވާ ވަޒ ފާ ކުންފުނ ގެ

 އެފަރާތްތަކުގެ  ،ގުޅިގެން މައްސަލައާ ނިންމަވާފައިވާ ދިނުމަށް ވަޒ ފާ

ެއދި  ެގނެސްދެއްވުމަށް ަބދަލުތަކެއް ހެޔޮ ޢިނާޔަތްތަކަށް މުސާރައާއި

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

 ނޮވެންަބރު  6

2019 

ޕަްބލިކް ވަރކްސް  

  2އައްޑޫސިޓ  

 ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން

 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅޭ  މައްސަލައާ

 ނޭޝަަނލް  އޮފް މިނިސްޓްރ  ސާފުކުރެއްވުމަށް

  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ޕްލޭނިންގ

 .ަބއްދަލުކުރެއްވުން ޭބފުޅުންނާއި

 


