
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 (ހޯމަ) 2019ޖުލައި  29                  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް            

 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންސަން އާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ގެ ރިޕޯޓް  8/2009ޤާނޫނު ނަމްބަރު  އެޖެންޑާ 

 ނިންމެވުން.
 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 

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

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ލިޔެކިޔުންތަށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ  އެޖެންޑާ 

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
 ދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ، އެމައްސަލައަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.އި .1
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. .2
 އެހެނިހެން. .3

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދާ ޢަލީ އަލްފާޟިލް  އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިންނަމާދޫ.ރ .1 އެޖެންޑާ 
 .ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ރިޕޯޓް ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް ،ކުރުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ



 
 .އެހެނިހެން .2

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 
 12:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ދިވެހި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، "ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެ އައިސް  .1 އެޖެންޑާ 
 މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން.

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، "ރަށު ކައުންސިލާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  .2
  ގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން. ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ 

ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދެވޭ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ،  .3
 މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ

)ދައުލަތުގެ  2013/7މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

 ދިރާސާކުރެއްވުން.
ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ އެކި އެކި  މެންބަރު ދާއިރާގެ  އުތުރު ތިނަދޫ .5

މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން، 
ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި، ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް، އަދި އެކަމުގެ މިހާތަނަށް ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކު 

 ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.
 އެހެނިހެން. .6

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 

 12:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ 
 ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން. އެޖެންޑާ 
 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
 އެމައްސަލައަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.އިދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ،  .1

އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން .2
 މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސްޓެލްކޯއާ  .3
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން.



އިން ފެށިގެން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމުގެ  2019ޖަނަވަރީ  1 .4
 ކުރިއަށް ގެންދެވުން.  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން

 ން.އެހެނިހެ .5

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން. އެޖެންޑާ 

 2019ޖުލައި  29 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


