ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 21އޮގަސްޓް ( 2019ބުދަ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

 .1ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތައް ސަބް ކޮމިޓީން
ދިރާސާކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުން
 .2އެހެނިހެން

ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

9:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1
ޓ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމި ީ
 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް

އެޖެންޑާ

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.
 11:00 .3ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

10:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

4

އެޖެންޑާ

ރ  2016ގައި ނެރުއްވާފައިވާ "މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  29އޮކްޓޯބަރ  2014އަދި  04ފެބުރުވަ ީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރސީ) ގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
ނަން

މަޤާމް

 .1އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު

މިނިސްޓަރ

 .2ޑރ .އަޙްމަދު ޞާލިޙް

ޓ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭ ް

 .3އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސޫޒަން ޙަނީފް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސާނު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

ލީގަލް އޮފިސަރ

 .5އަލްފާޟިލާ ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު
ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

 .1ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
 .2އެހެނިހެން
ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

" .1ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިނޓެލިޖެންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެންތަރ އޮން ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް
ކްރއިމް ( ") SARICC-TOCގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް
ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.
" .2ޑަބްލިއު ޓީ އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެގްރީމަންޓް" ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީޤްކުރުމާމެދު ރާއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

މއައްސަސާތަކުންނާއި،
ު .1

ޓ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމި ީ

މ
ޢާން ު

ފަރާތްތަކުން

މޓީއަށް
ކޮ ި

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

އސަލަތައް
މ ް
ަ

ށ
ދިރާސާކޮ ް

މށް.
ސުންގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައު ަ
 .2އެހެނިހެން
ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

 .1ތިލަފުށީގައި އޮތް ބޯޓެއް ،އެ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި ކަފައި ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ ،މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

 .2ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ސަބްސިޑަރީއެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރާއްޖެއިން
ބޭރުން ގޭސް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހުވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭތީ އެ މައްސަލަ
ދިރާސާކުރުން.
 .3އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީ އިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކޮންސިއުމެބްލްސް ވިއްކަމުންދާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ،
ހޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.
މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަ ަ
" .4ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތް ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން" މި ނަމުގައި
އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހުދު ކަރުދާސްއާ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 21އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އެންޓި-ޓޯޗަރ ރިޕޯޓް 2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

އާގުޅޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 -1އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް

ކޮމިޝަންގެ ރަޢީސް

 -2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު

ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރަޢީސް

 -3އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝާތު އަފްރީން މުޙައްމަދު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 -4އަލްފާޟިލާ ނައިވީން ޢަބްދުﷲ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 -5އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ނިލްފާ

އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ތާރީޚް

 21އޮގަސްޓު ( 2019ބުދަ)

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައި ،ގޮތެއް ނިންމުން

ތާރީޚް

 21އޮގަސްޓު ( 2019ބުދަ)

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

ސަބް ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ ތަޙުގީޤު ހިންގި ފުލުހުންނާ

ޢާންމު ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ
ބައްދަލުކުރެއްވުން.
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