
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް      

 ( ހޯމަ) 2019 ނޮވެމްަބރ 04                                                      

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ވިއު ކުރެއްވުންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަން އެޖެންޑާ 

 2019 ނޮވެމްބަރ 04 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  

ގައި މެދު ހެންވޭރު ދާޢިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ    2019އޯގަސްޓު  26 -1 އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 އެހެނިހެން.  -2

 2019 ނޮވެމްބަރު  4 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ވިއު ކުރެއްވުންން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓި  އެޖެންޑާ 

 2019 ނޮވެމްބަރ 04 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު

  ގުޅިގެން  ބާޠިލްކުރުމާ ސަރުކާރުން  ކުރީގެ އެއްބަސްވުންތައް ވެފައިވާ ރެސިޑެންސަސްއާއެކު އެންޑް ރިސޯޓްސް  ނޫމަޑި. 1 އެޖެންޑާ 
  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ބަޔާނާއި  ދެއްވާފައިވާ  މުޢިއްޒު މުޙައްމަދު. ޑރ މިނިސްޓަރ  ހައުސިންގ ކުރީގެ  އާބިޓްރޭޝަންގައި
 .ދަލުކުރެއްވުންބައް ބޭފުޅާއާ އެ ، ސާފުކުރެއްވުމަށް

 . އެހެނިހެން. 2

 2019 ނޮވެންބަރު 04 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  ޯޕޓް އިން ވަކިކުރެއްވުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާން އެޖެންޑާ 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ނޮވެމްބަރު  4 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ވިއު ކުރެއްވުންމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަން ކޮމިޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓި  އެޖެންޑާ 

 2019 ނޮވެމްބަރ 04 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  -1 އެޖެންޑާ 
 )ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް. 9/ 2008ނަންބަރު ޤާނޫނު  -2

 ކްރީގްލަރ، ގެ ރިޯޕތު ދިރާސާކުރުމަށް.  ޔޮހާން  ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަރޑް  އެފްރިކާގެ ސައުތު -3
 އެހެނިހެން  -4

 2019ނޮވެމްބަރު  4 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް   7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރެއްވުން.   އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު

 2019 ނޮވެންބަރު 4 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.  - މަޑަވެލި .1 އެޖެންޑާ 
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  .2

 
 2019 ނޮވެންބަރު 4 ތާރީޚް 

 00:14 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 

 

 އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ ސްޓޭޓް 

އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޯޕޓްތަކުގައި   އެޖެންޑާ 
ކޮންޓްރޯލްސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށާއި ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް 

 އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޯޕޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 2019ނޮވެންބަރު  4 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 

 2019 ނޮވެމްބަރ 04 ތާރީޚް 

 00:14 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ މަސައްކަތްކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް  އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019 ނޮވެމްބަރ 04 ތާރީޚް 

 14:45 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޯޕޓްތަކުގައި އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީ ޚިޔާނާތުގެ  އެޖެންޑާ 
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސްތައް  

ވަރާކުރެއްވުމަށް ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޒައިޓޭޝަން  ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝް 
 ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ނޮވެންބަރު  4 ތާރީޚް 

 15:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސް ގަތުމުގައި ކޮރަްޕޝަން އަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  މޯލްޑިވް ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން  އެޖެންޑާ 
ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލބިފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  

 ބައްދަލުކުރެއްވުން.  އަލްފާޟިލް ޝަޒާއިލް ސިޔާމާ ޑިރެކްޓަރ
 

 2019ބަރު ނޮވެން 4 ތާރީޚް 

 20:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 


