
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 (ބުދަ) 2019ޖުލައި  24                  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް            

 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރގެ ބޭފުޅުނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތަކާ  .1 އެޖެންޑާ 

 ގުޅޭ ރިޕޯޓް ނިންމުން.
 އެހެނިހެން  .2

 
 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 

)ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރެއްވުން.

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީއަށް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން.  .1 އެޖެންޑާ 

  އެހެނިހެން. .2

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 އިދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ، އެމައްސަލައަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން. .1 އެޖެންޑާ 
 މަޝްރޫޢުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. .2
 އެހެނިހެން. .3

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 



ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އަރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު  އެޖެންޑާ 
 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުންކ.ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު  .1 އެޖެންޑާ 
 ކޮމިޓީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ސުންގަޑި ހަމަވާ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް ނިންމެވުން  .2

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 12:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

"ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ގެ  .1 އެޖެންޑާ 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.

)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  2013/7ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .2
މުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދިރާސާކުރެއްވު ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( 

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.
އްވާފައިވާ، ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅު މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ .3

ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް 
ލުންތައް، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި، ވަމުންދާ ގެއް 

 އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.
 އެހެނިހެން. .4

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 
 ގެންދަވާނެގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  އެޖެންޑާ 
 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ 

ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، މާލީ ހިސާބުތައް  އެޖެންޑާ 
ކޮމިޓީން ކުރައްވަމުންދާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ 

 ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޓުއަރިޒަމް  އިންޓަގްރޭޓެޑް  މޯލްޑިވްސް 

 ބޭފުޅުން:



 މަޤާމް          ނަން    

 ނަޞީރު މުޙައްމަދު      ޗެއަރޕާސަން هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު .1
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު              މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ .2
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްސަން ޢަލީ         ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ  .3
 ފައިނޭންސް  -އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޤީތު                އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  .4

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު އިވެލުއޭޓްކޮށް، ކޮމިޓީ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް -އެންޓި .1 އެޖެންޑާ 
 ރިޕޯޓް ނިންމުން.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް އެކުލަވާލެއްވި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އާ މެދު  .2
 ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް  2019ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން،  .1 އެޖެންޑާ 
 ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުރެއްވުމަށް 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އެންވަޔަރަންމެންޓާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ  100ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  .2
 ޕްރޮގްރެސް ދިރާސާކުރެއްވުން.

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން. .1 އެޖެންޑާ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 ނިންމެވުން.

 2019ޖުލައި  24 ތާރީޚް 

 14:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޢާންމު ކޮމިޓީ 
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