
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ހޯމަ) 2019 އޮކްޓޯަބރު 7                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ 

އްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  )ރައީސުލްޖުމްހޫރި 2009/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 އެޖެންޑާ 
 ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.  .2
 އެހެނިހެން.  .3

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،  ދަ އެޖެންޑާ 
އެންވަޔަރަންމަންޓް ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް މެރައިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. އަދި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ގެ ފަރާތުން    މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ 

 މަޤާމް      ނަން 

 މިނިސްޓަރ   ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  .1
 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަމަންޓް       ނަސީރު هللا ޑރ. ޢަބްދު .2
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު  .3
 އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް  އަޙުމަދު ޝަހީމްއަލްއުސްތާޛާ ފަޒީލާ  .4

 

 



 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

 މަޤާމް      ނަން 

 އެގްރިކަލްޗަރ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް       އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަބާއު  .1
 ީޕ.އެސް       ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިއާ  .2

 

 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:   އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

 މަޤާމް      ނަން 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   ޑރ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  .1
 އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ   އަލްފާޟިލާ އިނާޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް .2
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަޒްހަރު  .3

 

 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  

 މަޤާމް      ނަން 

 ލީގަލް އޮފިސަރ   އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ  .1

 ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރ   އަލްފާޟިލާ ސާޖިދާ މުޙައްމަދު  .2

 ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތި ޝައުފާ  .3

 

 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މަޤާމް      ނަން 

 ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލާ ނާހިޔާ މުޙައްމަދު  .1
 ޑިރެކްޓަރ   މިޤްދާދު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .2

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓާމެދު    2020އޮޑިޓް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮނުއްވާފައިވާ   .1 އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

އެމްބިއުލެންސް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ބީލަމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން   15މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  .2
 އޭ.ޑީ.ކޭ. ޓްރޭޑް އެންޑް ޝިިޕންގގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

 އެހެނިހެން.  .3
 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއްނިންމުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  .2

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 މަޝްވަރާކުރެއްވުން. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން   އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ކުލައިމެޓު ރެސިލިއެންސް ބިލު ގެ މަސައްކައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 ހޯޑެއްދޫ ކޯސްވޭއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ސަބް ކޮމިޓީއިން ދިރާސާ ކުރެއްވާ ނިންމެވި ރިޕޯޓު ދިރާސާ ކުރެއްވުން. މަޑަވެލި  .2

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
  އިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޓޮލް  ވިލިގިލީއިން . ގއ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ތެލުގެ ލިމިޓެޑަށް ްޕރައިވެޓް  ކޮންެޕނީ  ޒަލްދާން  .1

  އެ   އެދި  ބައްލަވައިދެއްވުން  މައްސަލަ  އެ  އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާތީ،   ކައުންސިލުން  ރަށު  މުއްދަތު  ކުލީގެ  ބިމުގެ  ދެއްވާފައިވާ

 ޓީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. ސި ފޮނުއްވާފައިވާ ކުންފުނިން

މޯލްޑިވްސް ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސްގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް   .2

 ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

މުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ތިލަފުށީގަ އޮތް ބޯޓެއް، އެބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި ކަފައި ވިއްކާލު .3

ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މޯލް ލިންކްސް ްޕރައިވެޓް  

 ލިމިޓެޑް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 އެހެނިހެން.  .4

 



 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް   5އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ދެންނެވިފައިވާ  .1 އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން.ގެންދެވުމަށް ދަންނަވައި، ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު 

 މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު  -
 އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު  -
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު   99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  -
 ޖޮބް ސީކަރޒް އެލަވަންސް ބިލު  -
 ފޮރެސްޓްރީ ބިލު  -

 ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ   .2
 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ެޕޓިޝަން ކޮމިޓީ 

 ދިރާސާކުރެއްވުން.   M-19/PT/2019/01. ރިޯޕޓް ނަންބަރު: 1 އެޖެންޑާ 
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 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 14:15 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  7 ތާރީޚް 

 15:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


