
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ުބރާސްފަތި) 2019 ޑިސެންަބރު  5                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ޖ އިންޓް ކ މިޓީ 
 . ދިރާސާކުރެއްވުން ބިލު  ދަތުރުފަތުރުގެ ކުރައްވާފައިވާ ޑްރާފްޓް  ކ މިޓީއިން ސަބް އެޖެންޑާ 
 2019ޑިސެންބަރު  5 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ތިޞާދީއިޤް

ކ މިޓީން، ޖ ބް ސީކަރޒް އެލަވަންސް ބިލާ  - ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް ހ އްވެވި ސަބް  ޖ ބް ސީކަރޒް އެލަވަންސް ބިލު އެޖެންޑާ 
 ގުޅޭގ ތުން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ، އެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން:   ކ މިއުނިޓީ   އެންޑް   ސްޕޯޓްސް   ، ޔޫތް   އ ފް   މިނިސްޓްރީ 
 މަޤާމް      ނަން 

 ސީނިއަރ ޕ ލިސީ ޑިރެކްޓަރ    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިރާޝް  .1
 މިނިސްޓްރީ އ ފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން: 

 މަޤާމް      ނަން 
 މިނިސްޓަރ އ ފް ސްޓޭޓް   ރަޝީދު އަޙްމަދު هللا ޑރ. ޢަބްދު .1
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   އަޙްމަދު ޝަކީބް އަލްފާޟިލް  .2
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާތިފް  .3
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .4
 

 2019ޑިސެންބަރު  5 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކ މިޓީ

އާ ގުޅޭގ ތުން ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތިރީގައި   ޕލކ  ކ މްެޕނީ ކ ންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޯޕޓް މޯލްޑިވްސް  އެޖެންޑާ 
  ކ މްެޕނީ  ކ ންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް ޓްރާންސްޯޕޓް ދަންނަވާފައިވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް

 ވުން.ޕލކގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއް 
ވަނަ ދުވަހުރޭ ހުޅުމާލޭގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ބަހެއްގައި ޖެހި ސައިކަލެއްގައި އިން   2019ނ ވެންބަރު  12 •

އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެފައިވާތީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ބަހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ  13
އް ދުއްވާ ބާރުމިން ވަކި މިންވަރެއްގައި  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯއާއި، ބަސްތަ

ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯއާއި، ބަސްތައް ދުއްވާ ޑްރައިވަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބެހިފައިވާގ ތާއި، ބައެއް 
ޑްރައިވަރުން ހުސްވަގުތެއް ނުލިބި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކ މިޓީން 

 ؛އްސަލަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަ



މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ކ ންޓްރެކްޓިންގ ކ މްެޕނީއިން އިންފ ރމޭޝަން ކ މިޝަނަރަށް މަޢުލޫމާތު  •
ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް އިންކާރުކުރައްވާކަމާއި، އަދި މި މައްސަލަ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ 

ން ކ މިޝަނަރު ޙިއްސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަރާތުންވެސް ދިމާވާކަމުގެ ކަންބ ޑުވުން އިންފ ރމޭޝަ
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. 

 2019 ޑިސެންބަރު 5 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

ބަނދަރުކުރަމުންދިޔަ ހއ.އުލިގަމުގައި ޔ ޓް ބަނދަރުކުރުން، ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި  ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔ ޓުފަހަރު ކުރިން  އެޖެންޑާ 
އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު މަދުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން އަންނަނިވި  

 ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ(ގެ ފަރާތުން: މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް 
 މަޤާމް       ނަން 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ    އަލްފާޟިލް ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު  .1
 ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނީޝާ މުޙައްމަދު ޝާހިދު  .2
 ޗީފް މާކެޓިންގ އ ފިސަރ )މާކެޓިންގ( ޑެޕިއުޓީ    އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އަފްރާ  .3
 ޑިރެކްޓަރ )ފައިނޭންސް(     އަލްފާޟިލާ ލީނާ އާޒިމް   .4

 މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލ ޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ(ގެ ފަރާތުން: 
 މަޤާމް       ނަން 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ    އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު  .1
 ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު   އަލްފާޟިލާ އަޒްހާނާ ޝަފީޤު  .2
 އ. ޑިރެކްޓަރ، ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓިންގ     އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މުޤީތު  .3

 2019 ޑިސެންބަރު 05 ތާރީޚް 
 12:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން. ކ މިޓީ އަށް   އެޖެންޑާ 
 2019ޑިސެންބަރު  5 ތާރީޚް 
 14:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކ މިޓީ

ގުޅޭގ ތުން ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްއާ  އެޖެންޑާ 
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް، ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އަދި  ސާފުކުރެއްވުމަށް 

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިނޭންސްގެ 
 

 2019ރު ޑިސެންބަ 5 ތާރީޚް 
 15:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 



 

 


