
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

  (ހޯމަ) 2019 އޮކްޓޯަބރު 14                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 

ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސާރވިސް އިން هللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު އެޖެންޑާ 
އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ބެއްލެވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ  

 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

 މަޤާމް      ނަން 
 ކޮމިޝަންގެ ރައީސް    އަޙްމަދު ސުލައިމާން .1
 ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް    އަލްއުސްތާޛާ ޙައްސާން ޙަމީދު  .2
 ކޮމިޝަން މެންބަރު      އަޙްމަދު އަމީން .3
 ކޮމިޝަން މެންބަރު    هللاއަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޢަބްދު .4
 ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ   އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިންޝާ ފައިސަލް .5

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 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 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ގުޅޭގޮތުން  ޤަރާރާ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ

 ކުރެއްވުން. ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  އިޖުތިމާޢީ

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  ގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އެޖެންޑާ 
 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 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 އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ގުޅޭގޮތުން  ޤަރާރާ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 10:45 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ސުްޕރިމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   .1 އެޖެންޑާ 
 ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށް.

 )ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް. 9/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  .3
 އެހެނިހެން.  .4

 2019އޮކްޓޫބަރު  14 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީއިން ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް އައިސްފައިވާ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ސަބް ކޮމިޓީ ތަކާ ހަވާލު ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 

 14.10.2019 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގެ ސަބް ކޮމިޓީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

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

 މަޝްވަރާކުރައްވާ ގޮތެއް ނިންމެވުން.  މެދު ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތާ



 14.10.2019 ތާރީޚް 

 13:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 

 14.10.2019 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ މިނިވަން 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރ ކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ނަން  .1 އެޖެންޑާ 
 ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން. 

ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާޔްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރާނެ ދުވަހާއި  އެމް. ބީ ސީ ގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ނަން  .2
 ވަގުތު ކަނޑައެޅުން. 

 އެހެނިހެން.  .3

 2019އޮކްޓޯބަރު  14 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

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

 އް ދިރާސާކޮށް ސަބް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޯޕޓް ދިރާސާކުރެއްވުން. ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ  ގޮތުން ފިޔަވަޅު  ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން -އެންޓި .2

އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް  

 ފާހަގަކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

ށް ގެންދެވުނު ޚިތާނީ ކޭމްަޕށާއި ވެސްޓް ބީޗްގައި  ގައި ކުރިއަ 2017އަދި  2016އާސަންދަ ކޮންެޕނީ ލިމިޓެޑްއިން،  .3

 ޖޮގިންގ ޓްރެކް އެރިއާ ހެދުމަށް އެކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޯބަރ  14 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އެވިއޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރ  14 ތާރީޚް 

 14:45 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



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

 ގުޅޭ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ  )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލާ 5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އަދި އޭޜިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ  

 ކޮމާންޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  

 2019އޮކްޓޯބަރ  14 ތާރީޚް 

 15:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

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

 ގުޅޭ ގޮތުން ހައި ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު،  )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލާ 5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ފެމިލީ ކޯޓު، ޖެވެނައިލް ކޯޓު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  

 2019އޮކްޓޯބަރ  14 ތާރީޚް 

 16:15 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

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

 2019އޮކްޓޯބަރ  14 ތާރީޚް 

 20:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

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

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި   ގޮތުން،    ގުޅޭ)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލާ 5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން.  ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއަމިއްލަގޮތުން ވަކާލާތުކުރައްވާ 

 2019އޮކްޓޯބަރ  14 ތާރީޚް 

 20:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

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

 ގުޅޭ ގޮތުން، އެޑްވޮކޭޓިންގް ދަ ރައިޓްސް  )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލާ 5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
ޗިލްޑްރަން )އާކް(، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް، ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް، ވިމަން އޮން ބޯޑް، ވިލި ޖޯލި ޖަމްޢިއްޔާ، އޮފް 

ޖާރނީ ޖަމްޢިއްޔާ، ކެއަރ ސޮސައިޓީ، ރީޖަނަލަ އެލަޔަންސް ފޮރ ފޮސްޓަރިންގް ޔޫތް )ރަފީ( ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޭފުޅުންނާ  
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ބަރ އޮކްޓޯ 14 ތާރީޚް 

 21:45 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


