
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 ހޯމަ() 2019 އޮގަސްޓް 19                  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް            

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  2013/7ނަންބަރު ޤާނޫނު  .1 އެޖެންޑާ 

ފިނޭންސް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ މެދު ރާސްތާގެ ފިޒްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ 
 ބަޔާން ދިރާކުރެއްވުން.

ކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވަތަ އަހަރުތެރޭ ސަރު 5ވޭތުވެދިޔަ  .2
 ޙަރަކާތަކަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި އެކަން ދިރާސާކުރެއްވުން.

އަހަރަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟު ޙައްޖުވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖުވެވޭނެ  65އުމުރުން  .3
 ތް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި ޙުސައިން އާދަމް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން.ގޮ

"ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އޭ.ޑީ.ބީ  ގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ލޯނު  .4
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަދި ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާ ގޮތެއް ނިންމެވުން.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2020އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައު ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި  .5
 އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން.ހިމެނުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަމަށް 

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިޔަން އިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން އަންގަވާ ފޮނުއްވާފައިވާ  .6
 ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން.

 
  2019އޮގަސްޓު  19 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. އެޖެންޑާ 
 ނަން                    މަޤާމް 

 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ            އާމިނަތު ޝާލިން 

  2019އޮގަސްޓު  19 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 ޖުޑީޝއަރީ ކޮމިޓީ 
)ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 އެޖެންޑާ 

ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރި ބައެއް ކަންކަމާ 
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް.

އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު ރ.  .2
 ޖޭ.އެސް.ސީ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމަށް.

ށް ސުންގަޑިއަށް މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮ .3
 ބަދަލުގެނައުމަށް.

 
  2019އޮގަސްޓު  19 ތާރީޚް 
 12:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  .2

  2019އޮގަސްޓު  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އިދާރީ މައްސަލައެއް ވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން. .1 އެޖެންޑާ 

ފިނޮޅު އއ. އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށް ކަމަށް  .2
 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފެންނާތީ އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

 އެހެނިހެން. .3
  2019އޮގަސްޓު  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން. އެޖެންޑާ 

  2019އޮގަސްޓު  19 ތާރީޚް 
 15:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


