
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

  (އަންގާރަ) 2019 ަބރުއޮކްޓޫ 15                 ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

  އުޞޫލުތައް  ގެންގުޅޭ އިލްތިޒާމްތަކާމެދު މާލީ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން   އެއްބަސްވުންތަކުގެ ވާ  ފަރާތްތަކާއެކު   އެކި ދައުލަތުން  އެޖެންޑާ 
 ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ   ތުޅާދޫ  ގޮވާލާ  ޤާއިމްކުރުމަށް  އުޞޫލެއް  ބުރަނުވާނޭ ދައުލަތަށް   ، މުރާޖަޢާކޮށް

 . ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭފުޅުންނާއި ޓޫރިޒަމްގެ   އޮފް މިނިސްޓްރީ  ގޮތުން ގުޅޭ  ޤަރާރާ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް    2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
 ފޯސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި  ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ  މޯލްޑިވްސް  
 މަޤާމް     ނަން 

 ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް  އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުއްލަތީފް  .1

 ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް   އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .2

 ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް    ހަސަން އާމިރު  .3
 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

އާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަ އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން.ސާރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: 
 މަޤާމް     ނަން 

 މުޙައްމަދު އަހުމަދު ޙުސައިން       ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން  .1
 ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން     އިބްރާހިމް އަޝްރަފް  .2
 މުޙައްމަދު ޝިފާން               ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ .3



 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: 
 މަޤާމް     ނަން 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއެސިސްޓެންޓް    މުޙައްމަދު ރިޔާޟް  .1
 އިންސްެޕކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް         ރިލްވާން ޝަރީފް  .2
 ޖަވިދު މޫސާ                  އިންސްެޕކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް   .3

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 . ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭފުޅުންނާއި އޮފީހުގެ އެ ގުޅޭގޮތުން ބަޖެޓާ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް ވަނަ 2020 އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 

 ޑްރާފްޓްކުރުން. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޝަނުން   ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލުތަކާ   ޚިލާފު  ާޤނޫނުއަސާސީއާއި  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުން  ސުޕްރިމް -1 އެޖެންޑާ 
 .ދިރާސާކުރުމަށް ރިޕޯޓް ފޮނުއްވާފައިވާ

 މުއައްސަސާ ތަކުންނާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިީޓތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. -2
 އެހެނިހެން. -3

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެޖެންޑާ 
 ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށްބިލު  ގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭކަރަންޓު

 ކަރަންޓްގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 



 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމާއި ގުޅިގެން، އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ    2އިދާރީ ޤާނޫނަށް  ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ   .1 އެޖެންޑާ 
އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ  

، މަސައްކަތް  އިމަސައްކަތް ނިންމަވާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަނަޑައަޅަ  ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ
 . ކުރިއަށް ގެންދެވުން

 އެހެނިހެން  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  މިނިމަމް ވޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ އަދި މުސާރައާއި ޢުޖޫރައާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާ   އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  15 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  )އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ(     މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން .1

 އް ދިރާސާކޮށް ސަބް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޯޕޓް ދިރާސާކުރެއްވުން. ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަ
  ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ  ގޮތުން ފިޔަވަޅު -އެންޓި .2

އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް  
 ފާހަގަކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

ބީޗްގައި  ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޚިތާނީ ކޭމްަޕށާއި ވެސްޓް    2017އަދި   2016އާސަންދަ ކޮންެޕނީ ލިމިޓެޑްއިން، 
 ޖޮގިންގ ޓްރެކް އެރިއާ ހެދުމަށް އެކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޯބަރ  15 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


