ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 16ޖުލައި ( 2019އަންގާރަ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ()241
އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން.

ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

09:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 5އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާޙުކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ
ތާރީޚް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާޙުކުރެއްވުން
 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

10:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 4އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)

އެޖެންޑާ

 .1އިދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 .2އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  29އޮކްޓޯބަރު  2014ގައި ނެރުއްވާފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުSPE-2014- :
)( 57(Dއެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މެދުވެރިކޮށް އެމް.ޕީ.އެލްގެ  77.1މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ  1މިލިއަން
ޑޮލަރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް) އަދި  04ފެބުރުވަރީ  2016ގައި
ނެރުއްވާފައިވާ "މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީއާރް.ސީ) ގެ ޚާއްސަ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" ގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
 .3އެހެނިހެން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

 .2އަލްފާޟިލް ޔާމީން އާދަމް

އިންޓެރިމް ރިސްކް އޮފިސަރ

ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00
3

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

 .1އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރުން.
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ،އަޙްމަދު

.2

ހިޝާން ،ގ .ނީރުވީކް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
.3

ސަބް ކޮމިޓީ  2ގެ ރިޕޯޓް ،މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

.4

ކޮމިޓީގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން.
•

ކ.ގުރައިދޫ ގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
މައްސަލަ.

•

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ކުއްޖަކު ގެއްލުނު މައްސަލަ.

•

 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މައްސަލަ.

•

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކަށް ކުރި ހުކުމް ބާޠިލުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ.

•

 20ޖޫން  2019ގައި ކ .މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާގުޅޭ މައްސަލަ.

•

 5ޖުލައި  2019ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންތަކެއް އާންމު ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ.

.5

މި ދައުރުގެ ކޮމިޓީގެ ވަރކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.

.6

އެހެނިހެން-:
•

ޔުނިސެފްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުން.

•

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުން.

ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

 .1ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލު އެކުލަވާލުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
 .2އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

 .1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް އުފެއްދުމާމެދު ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ

ޢާންމު ކޮމިޓީ
މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.
 .2އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 4އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)
2

ޢާންމު ކޮމިޓީ ގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2
އެޖެންޑާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ،ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމަށް
ގަވާއިދުތަކެއް ހެއްދެވުމަށް އެދި ޙުސައިން އާދަމް ،ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  63.01.04ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއަކާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 4އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)

އެޖެންޑާ

 .1މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  128ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

އިންޑަސްޓްރީސް ގެ ބިލު" ގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން.
 .2އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

 .1ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން.

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

 .2ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު
ދިރާސާކުރުމަށް.
ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

 -1މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު

ޗެއަރޕާސަން

 .2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަލީ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
3

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ފައިނޭންސް

 .4އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޤީތު
ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

ގ.ދ .ހޯޑެއްދޫ އާއި ގ.ދ .މަޑަވެލި ގުޅާލުމަށް ހަދާފައިވާ ކޯޒްވޭއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ
އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 16ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 5އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންގިލފިލާ)
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