
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 އަންގާރަ() 2019 އޮގަސްޓް 06                  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް            

 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 
ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން އިޙްމާލްވެފައިވޭތޯ هللا އަޙްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދު އެޖެންޑާ 

 ބެއްލެވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް

)ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ން.ދިރާސާކުރެއްވު

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
 އިދާރީ މައްސަލައެއް ވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން. .1
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. .2
 އެހެނިހެން. .3

 ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:މި 

 މަޤާމް     ނަން 
 ޑިރެކްޓަރ، އެސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ އޮޑިޓް   އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަޒީލް  .1
 ޑިރެކްޓަރ، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އޮޑިޓް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް  .2
 މެނޭޖަރ، އެސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ އޮޑިޓް  ތިމަތު ފިރުޝާނާ އަލްފާޟިލާ ފާ .3

 
 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
  11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 
ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ އެންމެ ފެރީއެއް ތ.އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީ ދެމުންގެންދާ ފެރީ ނިޒާމްގައި ފެރީގެ  .1 އެޖެންޑާ 

ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ، ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލްއިން ބެލިބެލުމުނ އެނގުނީ ޖިއޮގްރަފިކަލީގޮތުން މިފަދަ ބޮޑު 
އަތޮޅެއްގައި އެންމެ ފެރީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުން ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުގެ އިންޖީނަށް 

ވެ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިންޖީނު ހަލާކުވެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެންދާކަމަށް ފާހަގަވާއިރު، މިކަމަށް ލޯޑުބޮޑު
 ހައްލެއް ހޯދެއްވުން އެދި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ 

ހުޅުމާލެގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ފްލެޓްތަކެއް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް  .2
ކަން އި ކޮބަ ކަކީތަތްފާއިތުވެގޮސްފައިވާތީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާ

 ކަން ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އި ކީ ކޮބަކަތަތްނޭނގޭތީ، އެފަރާ
މަންޓްގެ އިނާޔާތް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރިޓަޔަރ .3

 ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ 
ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް މި  .4

ތަރުގައި ގިނަ ދުވަސްވެ ސަރުކާރުން އަލުން ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފް
ބިމެއް، ގޯއްޗެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ 

 ސިޓީ
 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
  11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  އެޖެންޑާ 
 
 މަޤާމް         ނަން 
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އައްޒާމް ވަޖީހު  .1
 ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު .2
 ޑިރެކްޓަރ                  هللاސުނީތާ ޢަބްދު .3
 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ . ނޫރުލްހުދާ ޙުސައިން 4
 ލީގަލް އޮފިސަރ . އިސްމާޢީލް ޝާރިއު 5

 
 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

ސަސްޕެންޑްކުރުމުގަޔާއި، ކައުންސިލަރުންނާ މެދު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ )އެލް.ޖީ.އޭ( އިން ކައުންސިލަރުން  .1 އެޖެންޑާ 
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްއާ 

 މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.
 އެހެނިހެން. .2

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 .އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބޮޑުދާއެޅުން ހުއްޓުވައި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު .1 އެޖެންޑާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާ މެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު  .2
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައަކާއި، ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް 
ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް މައްސަލަ 

 .މަހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ބައްދަލަވައިދެއްވުން އެދި 
 އެހެނިހެން. .3

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ފޮނުއްވާފައިވާ ބައެްއ  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީއަށް އާންމުމުއައްސަސާތަކުންނާއި  .1 އެޖެންޑާ 

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

)ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
  ގޮތެއް ނިންމެވުން.ދިރާސާކުރެއްވި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ މެދު

 އެހެނިހެން. .3

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން. އެޖެންޑާ 

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ

 ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: އާސަންދަ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް ގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި 
 މަޤާމް      ނަން     
 ޗެއަރމަން  އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް މުޙައްމަދު  .1
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަފީޤް  .2



 އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟީލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .3
 ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ         އަލްފާޟިލް މޫސާ ރަޝީދު  .4
 މެނޭޖަރ  އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފާއިޒް  .5

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 .ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 

ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން އިޙްމާލްވެފައިވޭތޯ هللا އަޙްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދު އެޖެންޑާ 
 ގެ ޢާއިލާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.هللاބެއްލެވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޙްމަދު ރިލްވާން ޢަބްދު

 2019އޯގަސްޓް  6 ތާރީޚް 

 16:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


