
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (އަންގާރަ) 2020 ރީވަފެުބރު 26                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކ މިޓީ ޤައުމީ 
 . ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު   ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 5/ 2009 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  .2

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 00:10 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ 

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަށް އުފަންވި ކުދިންތަކެއް ނިޔާވި މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން އެ ހ ސްިޕޓަލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ރާތުން  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ފަ 

 މަޤާމް     ނަން 
 އެގްޒެކެޓިވް އ ފިސަރ ޗީފް   އިބްރާހިމް ސަލީމް  .1
 އެކްޓިންގ ޑިރެކްޓަރ އ ފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް         ޔޫސުފް ޝާން  .2
 ނިޔާޝާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު     ސީނިއަރ ކ ންސަލްޓަންޓް އިން ޕީޑިއެޓްރިކްސް  .3
 އަސީލް ޖަލީލް              ސީނިއަރ ކ ންސަލްޓަންޓް އިން އ ބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނެކ ލ ޖީ  .4
 މާ ވަސީމް             އެސިސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރ ވިސާ .5

 2020ފެބުރުއަރީ  26 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކ މިޓީ 

ގ ތުން މިނިސްޓްރީ އ ފް އިކ ނ މިކް  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ   އެޖެންޑާ 
 ޑިވެލ ޕްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އ ފް ފ ރިން އެފެއާޒް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ގެ ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ އ ފް އިކ ނ މިކް ޑިވެލ ޕްމަންޓް 
 މަޤާމް     ނަން 
 ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ    ޔޫސުފް ރިޟާ  .6
 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ    މަރިޔަމް ނާޒިމާ .7

 



 މިނިސްޓްރީ އ ފް ފ ރިންއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: 
 މަޤާމް     ނަން 
 މިނިސްޓަރ އ ފް ސްޓޭޓް    އަޙްމަދު ޚަލީލް  .1
 ފ ރިން ސެކްރެޓަރީ   އަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު  .2
 ލީގަލް ކައުންސެލް    އައިޝަތު ލީޝާ  .3
 

 މޯލްޑިވް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: 
 މަޤާމް     ނަން 
 އިމިގްރޭޝަން ކ ންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އ ފް  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން .1
 ޑެޕިއުޓީ ކ ންޓްރޯލަރ އ ފް އިމިގްރޭޝަން   އިބްރާހީމް އަޝްރަފް  .2
 ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އ ފިސަރ  މުޙައްމަދު ޝިފާން  .3

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މިޓީ 

ރާއްޖެއަށް ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކ ތަޅު އެތެރެކުރާ އީކޯ ޔުނިކް ްޕރ ޑަކްޓްސް ޕވޓ.ލޓޑ އިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ  އެޖެންޑާ 
 ގުޅޭގ ތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  .2

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 00:11 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
ވަނަ   2019ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާގ ތުގެ މަތިން، އ ޑިޓަރ ޖެނެރަލް އ ފީހުގެ  16އ ޑިޓް ޤާނުނުގެ  .1

  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅިގެން އިޢުލާނާއި ކުރެވުނު ޢައްޔަންކުރުމަށް އ ޑިޓަރެއް މުސްތަޤީއްލުއަހަރުގެ އަހަރީ އ ޑިޓްކުރުމަށް 
 .ކުރެއްވުން  އިވެލުއޭޓް  ްޕރ ޕޯސަލްތައް

ނޭޝަނަލް ޭޕ ކ މިޝަނުގެ ބޭފުޅުންނާއި   ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް .2
 .ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފްޞީލް  ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބީ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަ  •
 ؛ހިމަނުއްވައި ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ތަފްޞީލް  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި

  12ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް    2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް    2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު   •
އިންލެންޑް ރެވެނިއު އ ތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ  ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް  2019ސެްޕޓެންބަރު 

މެންބަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކާ ގުޅޭގ ތުން ލަފައަކަށް އެދި އެ އ ޓޯރިޓީން ފ ނުއްވާފައިވާ  
 މައްސަލަ.

 



 2020 ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ގުޅުންތަކުގެ ކ މިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  

)މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ސަބް ކ މިޓީން   2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރި  އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކ ށް ނިންމި ގ ތުގެ ރިޯޕޓާގުޅޭ ގ ތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 00:11 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

 ސަބް ކ މިޓީއިން އެކުލަވާލި ޖ ބް ސީކަރސް އެލަވެންސް ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ފ ނުވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ ސިޓީއާއި މެދު ގ ތެއް ނިންމުން.  .2
 ދާއިރާގައި ވާދަ ވެރިކަން އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ވިޔަފާރީގެ   .3

 2020ފެބުރުއަރީ  26 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން. މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ  އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން 

 2020ފެބުރުއަރީ  26 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އިޖްތިމާޢީ ކ މިޓީ 

މުއައްޒަފުންނާއި، އަދި އެ ޢުމުރުގައި ވަޒީފާއިން  އަހަރާ ދެމެދުގައި ވަޒީފާ ދޫކ ށްލަންޖެހޭ  65އަހަރާއި  55ޢުމުރުން  އެޖެންޑާ 
ވަކިކުރެވޭ މުއައްޒަފުންނަށް މާލީ އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ ގ ތްތަކެއް ހޯދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން  

 ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ

 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން 

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ސްޓޭޓް 

ވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލ ޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން އިން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަކީ    2ހުޅުމާލެ  .1 އެޖެންޑާ 
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ހުއްޓުވަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކ ށް މައްޗަންގ ޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 
 ެޕލިކަން ބޯޓު ހަލާކުވުމާ ގުޅޭގ ތުން ޔޫސުފް ޙަސަން ފ ނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން.  .2



 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އޭ.ޓީ.އެމް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގ ތުން އިޤްތިޞާދީ ކ މިޓީން ފ ނުއްވާފައިވާ   .3
 ޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.ސިޓީއާ ގު

ޖޯން ކީލްސް މޯލްޑިވިއަން ރިސޯޓް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ކައުރީ އިންވެސްޓްމަންޓް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ގްރޭންޑް   .4
 މެރިޑިއަން ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފ ނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

 އެހެނިހެން.   .5
 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ

 . ނިންމެވުން ގ ތެއް  މައްސަލަތަކާމެދު ނުނިމިހުރި   ކ މިޓީގައި .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން.   .2

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މިޓީ 

އީކޯ ޔުނިކް ްޕރ ޑަކްޓްސް ޕވޓ ލޓޑ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ   އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލު ކުރެއްވުން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  26 ތާރީޚް 
 15:30 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


