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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 2019/1/11/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ  ވަނަ  11ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ޖަލްސ :
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 1440 ޝަޢުބ ން  10 

 ގައި  9:00ހެނދުނު  ގަޑި:
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 ދުޢ   .1
 

 ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم"

 މަޖިލިސް ފެށުނީ" - وااله

 

 ވުން ޒިރީ އިއް ހ  ޖަލްސ ގެ  .2
 

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން  .3
 

 (2019/1/11އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އިޢުލ ންކުރުންއެޖެންޑ   3.1

 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .4
 

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅ   މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  .5
 

 

 ނަމުގަިއ، ދައުަލތުގެ ދިވެހި ަގއި( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 5.1

 ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ުމޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ބައިވެިރވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ވެރިކަން

 ކަމަށް  ގޮތުެގމަތިން ނިންމ   މަޖިލީހުން އެ ފ ސްކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

ްސ އޮފް ަވއިލްްޑ "ކޮންވެްނޝަން އޮން ދަ ކޮންަޒވޭޝަްނ އޮފް މަިއގްރޭޓަރީ ސްޕީސި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީ،

މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދީޤުކުރުމ ޞްތަ ދިވެހިރ އްޖެއިން ")ސީ.އެން.ެއސް( ސްއެނިމަލް

 ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ އެ ނިންމެވުމަށް ގޮެތއް ދިރ ސ ކުރަްއވައި މައްސަލަ ފޮނުއްވ ފަިއވ  ހޯއްދެވުމަށް

 ަމއްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް

 

 މ އްދ ގައިވ   ވަނަ 11 ގެ( ޤ ނޫނު ކޮމިޝަންގެ އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް) 2015/27 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 5.2

 ޢައްޔަންުކރެއްވުމަށްޓަަކއި މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަށް އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް  ގޮތުގެމަތިން،

 މައްސަލައ ގުޅޭ  އެ ވުމަށްނިންމެ ގޮެތއް ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވ ަފއިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 ަމއްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ
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 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6
 

 ދިވެހިރ އްޖޭގެ  ،ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ   هللاޢަބްދު ީއވ   މެންބަރު ދ އިރ ގެ އުތުރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ގަލޮޅު 6.1

 އިްއވުން ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ބިލު  ތަރިކައިގެ ޘަޤ ފީ

 ބިލު  ތަރިކައިގެ ޘަޤ ފީ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ 

 

 ،ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ   ދީދީ މުޙައްމަދު އިބްރ ހީމް މެންބަރު ދ އިރ ގެ މެދު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ހިތަދޫ  6.2

 ދެމެހެއްޓުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން އުފައްދައި ވ ދަވެިރކަން ދ އިރ ަގއި ވިޔަފ ީރގެ

 ބިލު  ދެމެހެއްޓުމުގެ  އުފައްދައި  ވ ދަވެރިކަން  ދ އިރ ގައި  ވިޔަފ ރީގެ 

 
 ،ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ   ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، އަލިުފށި 6.3

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން މަްސވެރިކަމުގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

 ބިލު  މަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ 

 

 މުދ  ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ފަލ ޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ހުޅަނގު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މ ފަންނު 6.4

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން ޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ ފަރ ތްތައް ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ފަރ ތްތަކ އި ގަންނަ

 ބިލު  ޙިމ ޔަތްކުރުމުގެ  ފަރ ތްތައް  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ފަރ ތްތަކ އި  ގަންނަ  މުދ  

 

ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މ ފަންނު ހުޅަނގު ދ އިރ ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލ ޙް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު  6.5

ބިލުގެ ފުރަތަމަ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ  2007/5ނަންބަރު 

 ވުން ކިޔުން ިއއް

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި ) 2007/5 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 

މް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު ޡިޢ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މެދު ހެންވޭރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ  6.6

ބިުލގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން )ހިޔުމަން ރައިްޓްސ ކޮމިޝަނުގެ ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ  2006/6

 އިްއވުން 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން ) 2006/6 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 
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 އިންތިޤ ލީ ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ   ފަހުމީ އިްމތިޔ ޒު މެންބަރު ދ އިރ ގެ އުތުރު ފަރ ތުން، މ ފަންނުސަރުކ ރުގެ  6.7

 ްއވުންގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިބިލު ޢަދ ލަތުގެ

 ބިލު  ޢަދ ލަތުގެ  އިންތިޤ ލީ 

 

 ދަނޑުވެރިކަުމަގއި  ،ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ  މަރުޒޫގު އަޙްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ފެލިދޫ 6.8

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން ޕެސްޓިސައިޑ ބެހޭ ބޭނުންކުރ 

 ބިލު  ޕެސްޓިސައިޑ ބެހޭ  ބޭނުންކުރ   ދަނޑުވެރިކަމުގައި 

 

 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ   އ ދަމް ރޮަޒއިނ  މެންބަރު ދ އިރ ގެ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، އަްއޑޫީމދޫ 6.9

 އިޞްލ ޙު އަށް( ޤ ނޫނު ހިންގުމުގެ ުއޞޫލުން ލ މަރުކަޒީ ދ އިރ ތައް އިދ ރީ ދިވެހިރ އްޭޖގެ) 2010/7

 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން ގެނައުުމގެ

( ޤ ނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލ މަރުކަޒީ  ދ އިރ ތައް  އިދ ރީ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ ) 2010/7 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް 

 

ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު هللا ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އީވ  ޢަބްދު 6.10

ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުްނ -)އެންޓި 2008/13

 އިްއވުން 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު  ކޮމިޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި ) 2008/13 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 

ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ހިތަދޫ އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު  6.11

  ިއްއވުން )އޮިޑޓް ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން 2007/4ނަންބަރު 

 )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2007/4ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 

ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ޤ ނޫނު  ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މ ފަްނނު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިމްތިޔ ޒު 6.12

ލުގެ ފުރަތަަމ )އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުުމގެ ބި 2008/8ނަންބަރު 

 ކިޔުން ިއއްވުން 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް ) 2008/8 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .7
 

 ކޮމިޓީން  ސަލ މަތުގެ ޤައުމީ ،ބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލ ޙު ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 7.1

 ރިޕޯޓު  ނިންމެިވގޮުތގެ ވައިދިރ ސ ކުރައް 

 

ގެ ދަށުން މ ލިއްޔަތު  6ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  100( ގެ 2010އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވ ިއދުގެ )ރަ 7.2

ނިންމެވިގޮުތެގ މ ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރައްަވއި  ތައްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވ  ބަެއްއ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

 ރިޕޯޓު

 

މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު 2007މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮްކރެޓިކް ޕ ޓީގެ  7.3

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްިރކަލްޗަރގެ  7.4

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިއްޔަުތ  ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންޑް ނޭޝަނަލް ސެިކއުރިީޓގެ  7.5

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 2007ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީގެ  7.6

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު 2010ްނގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަ 7.7

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ  ވަނަ އަަހރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު 2010ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަންގެ  7.8

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މަންޓް އިން ހިންގުނު "ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރ ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕް 7.9

)މައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންަޓރޕްރައިސް ޕްރޮމޯޝަން( އަދި ކޮމްޕޯނަންޓް  Aކޮމްޕޯނަންޓް  –

C ިރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2011ޓީ ބިލްޑިްނގ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕ ޓްނ ޝިްޕ(" ގެ )ކެޕޭސ 

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު 
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މ ލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު  2011އަދި  2010 ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލ މިކް އެފެއ ޒް  7.10

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވަިއ   ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުވަނަ އަހަުރގެ 2012ްނގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ 7.11

 ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

އުތުރު ސަރަޙައްުދގެ ޤައުމީ އިދ ރ އ އި، މެދު އުތުރު ަސރަޙައްދުގެ ަޤއުމީ އިދ ރ އ އި، މަތި އުތުރު  7.12

އުމީ އިދ ރ ެގ ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދ ރ އ އި، ފުަވއްމުލަކު ޤައުމީ އިދ ރ  އަދި މެދު ސަރަޙައްދުގެ ޤަ

 ކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު މ ިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ  ތައްޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ޚ އްޞަ

 

މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ  ވަނަ އަހަރުެގ ައހަރީ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު 2008ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްެގ  7.13

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު 

 

މ ލިއްޔަތު  ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު 2011އަދި  2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  7.14

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވަިއ ވަނަ އަހަރުގެ 2011ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި 7.15

 ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  2007ސަރުކ ރު މުވަްއޒަފުންގެ ޕްރޮިވޑެންޓް ފަންޑްގެ  7.16

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަަހރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2008އޮފީހުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  7.17

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއަވިއ  2012ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ  7.18

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012 އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ 7.19

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2013އަދި  2012، 2011ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަްލގެ  7.20

 ޓުކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯ

 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2012އަދި  2011، 2010ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  7.21

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  ޚ އްޞަވަނަ އަހަުރގެ  2012މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.22

 ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވަިއ  2012ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -އެންޓި 7.23

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ފަންޑް" ެގ ވޯލްޑް ބޭންކް ލޯނު އެީހގެ ދަށުން ހިންގަމުންދ  "މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަްސޓް  7.24

 ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތެގ ރިޕޯޓު 2011

 

"ބިލްޑިންގ އިންސްޓިިޓއުަޝނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އެންޑް  7.25

ލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑ  އިންކްލޫޑިްނގ ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނޭޝަނަ

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަތު  2011އެންހޭންސްޑް އިންޓަގްޭރޓެޑް ފްރޭމް ވ ރކް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ޯޕޓު މ ލިއްޔަތު ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރި 2011ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  7.26

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  7.27

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ  2012އަދި  2011ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ  7.28

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2012އަދި  2011މޯލްޑިވްސް ބްޯރޑްކ ސްޓިްނގ ކޮމިޝަންގެ  7.29

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު
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ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011މޯލްޑިވްސް މީިޑއ  ަކއުންސިްލގެ  7.30

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2012އަދި  2011މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިީޓގެ  7.31

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 
ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2010 އޮފް ޓޫރިޒަމް، އ ޓްސް އެންްޑ ކަލްޗރގެ މިނިސްޓްރީ 7.32

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހިންެގވި "ސަޕޯޓް އެން.ޕީ.އެމް ފޯ ދަ އިފެކްޓިްވ  7.33

ްސ.ޕީ.ޓީ. އެންޑް އެން.ޕީ.އެމް ެރަކމެންޑޭޝަންސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އެ

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  ޚ އްޞަކ.މ ފުށި ޖަލުގެ ވަށައިގެން ެފންސް ޖެހުމ އި ގޭޓް ހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢ  ގުޅޭ  7.34

 ރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދި

 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވަިއ  2011ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  7.35

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ތު ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަ 2012މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.36

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ޚ އްޞަވަނަ އަހަރުގެ  2012ފ ދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ  7.37

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއަވިއ ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2007ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހައިކޯްޓގެ  7.38

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ިލްއޔަތު ކޮމިޓީން  ޚ އްޞަވަނަ އަހަުރގެ  2012މ ލެއަތޮޅު ހުރ  ކައުންސިްލެގ  7.39

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 
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އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  ޚ އްޞަވަނަ އަހަރުގެ  2012މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ  7.40

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  ޚ ްއޞަވަނަ އަހަރުގެ  2012ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަން 7.41

 ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު  މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން

 

އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  ޚ ްއޞަވަނަ އަހަރުގެ  2012ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.42

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ެއންޑް ނޭޝަނަލް ސެިކއުރިީޓގެ  7.43

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2007މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަްނގެ  7.44

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަީރ  2007މިނިސްޓްީރ އޮފް ީލަގލް ރިފޯމް، އިންފޮމޭޝަން ެއންޑް އ ޓްްސެގ ކުރީގެ  7.45

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރ ސ ކުރައްަވއި ނިންމެިވގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

 ަވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު 2007ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ  7.46

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަަހރުގެ އަހަީރ  2007މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްިރކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް  7.47

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރ ސ ކުރައްަވއި ނިންމެިވގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަ 2007މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭަޝންގެ  7.48

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.49

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ިސލްގެ އިދ ރ ގެ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުން 7.50

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު
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ވަނަ އަހަުރގެ އަހަރީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ިލއްޔަތު ކޮމިޓީން  2007އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ  7.51

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ަވނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2008އަދި  2007ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިުއގެ  7.52

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިްޓ ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ފ ދިއްފޮޅު ކުރެންދޫ ަކއުންިސލުގެ އިދ ރ ގެ  7.53

 ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރ 

 

ޕްރޮޖެކްޓް" ެގ  އެނަރޖީވޯލްޑް ބޭންކް ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދ  "މޯލްޑިވްސް އެންަވޔަރަމަންޓަލް  7.54

 ވަނަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތެގ ރިޕޯޓު 2013

 

ވަަނ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު  2012އިދ ރ ގެ  ގެހިންނަވަރު ކައުްނސިލްފ ދިއްޕޮޅު  7.55

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަަނ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.56

 ންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނި 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2012މ ލެއަތޮޅު ގުަރއިދޫ ަކއުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.57

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2012މ ލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.58

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ ްއޞަ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2012ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.59

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ހިންގަމުންދ  "ކްލީން  އިންޑް އެނަރޖީވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަްނޓް އެން 7.60

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2013އެނަރޖީ ފޮރ ކްލައިމެްޓ މިޓިގޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް" ެގ 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު
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ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަުރގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2012ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.61

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ަވނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަތު  2012އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ  7.62

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ  7.63

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވޯލްޑް ބޭންކް ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދ  "މޯލްޑިވްސް އެންަވޔަރަމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް"  7.64

 ޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯ 2011ގެ 

 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮކމްޕްލަޔަންސް  2009މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް އޭިވއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޭކަޝންގެ  7.65

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރ ސ ކުރައްަވއި ނިންމެިވގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2013އަދި  2012ން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ޭއިވއޭޝަ  7.66

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

އްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު ޚ ވަނަ އަހަރުގެ  2012ފުވައްމުލަކު މ ދަޑު ކައުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.67

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ޚ ވަނަ އަހަރުެގ  2012ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިދަރ ގެ  7.68

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ޚ  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.69

 ތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަ

 

ވަަނ  2007މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްޯލއިމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިީޓެގ  7.70

 އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 7.71

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 
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ވަނަ އަހަރުގެ ޚ ްއޞަ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ަކއުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.72

 މެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނން

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2012މ ލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ  7.73

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ރިޕޯޓު ވަނަ އަހަރުގެ ޚ ްއޞަ ޮއޑިޓް  2012މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.74

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަުރގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު  2012އިދ ރ ެގ  ގެއަރިއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ އުުކޅަހު ކައުންސިލް  7.75

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުެގ ޚ އްަޞ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012އިދ ރ ގެ ގެ އަލިފުށި ކައުންސިލް މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  7.76

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ަވނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަތު  2012އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.77

 އި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވަ

 

ަވނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަތު  2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.78

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަ 2012އަދި  2011އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  7.79

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 7.80

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އަހަރީ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީްނ ވަނަ އަހަރުެގ  2007މޯލްޓިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ  7.81

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަަނ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2012ފުވައްމުލަކު ދިުގވ ނޑު ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.82

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު
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ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012ދޫ ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމ   7.83

 ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިްޓ ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަުތ  2012މުލަކަތޮޅު ދިްއގަރު ަކއުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.84

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން 

 

ވަނަ އަހަުރގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2012މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.85

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ހަުރގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓ ވަނަ އަ 2012އަރިއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ ރަސްޫދ ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ެގ  7.86

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު  2012މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.87

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ިލއްަޔތު ކޮމިޓީްނ  ވަނަ އަހަުރގެ ައހަރީ 2007އުމީ މަޖިލީހުގެ ތަޢުލީމ ބެހޭ ޤަ 7.88

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ަވނަ އަހަރުގެ ޚ ްއޞަ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަތު  2012އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮްއޑޫ ަކއުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  7.89

 ގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮތު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޯޕޓު މ ލިއްޔަތު  2011މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ  7.90

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ ްއޞަ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.91

 ން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓުކޮމިޓީ

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ ްއޞަ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަުތ  2012ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންިސލްގެ އިދ ރ ގެ  7.92

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު
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އެންވަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއިން ހިންގަމުންދ  "ވެޓްލޭންޑް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެީހގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް  7.93

ވަނަ އަހަުރގެ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ  2013 ގެ ކޮންޒަރޭވޝަން އެންޑް ކޮރަްލ ރީފް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮޖެކްޓް"

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު، މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2013ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ  7.94

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުެގ ޚ އްަޞ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު،  2012މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިްލގެ އިދ ރ ގެ  7.95

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުަރއްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ، މ ލިއްޔަުތ  2007ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިުޔކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  7.96

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި ިނންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު

 

ކ. މ ފުށި ޖަލުގެ ވަށަިއގެން ފެންސް ޖެހުމ އި ގޭޓް ހައުސް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢ ގުޅޭ ޚ ޢްޞަ އޮޑިްޓ  7.97

 ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތެގ ރިޕޯޓުރިޕޯޓު، މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ިދރ 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ިރޕޯޓު، މ ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވަިއ  2013ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިިބއުނަލްގެ  7.98

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2012އަދި  2011އިލެކްޝަންސް ކޮނިޝަުނގެ  7.99

 ރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު ދި

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ިރޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރަްއވައި  2010އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނގެ  7.100

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯުޓ، މ ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން  2013ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ  7.101

 މެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިން

 

ވަނަ އަހަުރެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު، މ ލިއްަޔތު ކޮމިޓީން  2013ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ -އެންޓި 7.102

 ދިރ ސ ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮުތގެ ރިޕޯޓު 
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8
 

 ހުންހިސ ބަށް ގޮސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ މ ދުވަހުގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 8.1

 

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .9
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 
 
 


