
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

  (ުބދަ) 2019 ަބރުއޮކްޓޫ 16                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 

ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސާރވިސް އިން  هللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު .1 އެޖެންޑާ 
 އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ބެއްލެވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް. 

 އެހެނިހެން.  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ 

 ބިލު ޑްރާފްޓްކުރުން.  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 7މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  

 ކުރެއްވުން ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓު ދިރާސާ   2018މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އާ ގުޅޭ ގޮތުން   2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 



 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: 
 މަޤާމް                        ނަން         

 ކޮމްެޕނީޒްއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވިސާމް      ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް   .1
 އަލްފާޟިލާ ނާހިޔާ            ޑިރެކްޓަރ  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގެ ސަބް ކޮމިޓީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން  -1 އެޖެންޑާ 
 ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން ޖަލުތަކުން  -2

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 11:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

  ކުރެވެމުންދާ  މިވަގުތު ގޮތާއި،  އަދާކުރެވެމުންދާ ޒިންމާތައް މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޔުނިޓުގެ އިންޓެލިޖެންސް . ފައިނޭންޝަލ1ް އެޖެންޑާ 
  މެންބަރުންނާއެކު  ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު ބޭނުންފުޅުވާތީ،  ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި މައިގަނޑު
  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް  އެދި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އިންތިޒާމް ބޭއްވޭނެ ސެޝަންއެއް ރުމުގެޙިއްޞާކު މަޢުލޫމާތު

 ޔުނިޓުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.  އިންޓެލިޖެންސް ވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅިގެން ފައިނޭންޝަލްފޮނުއް
 ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:   ޔުނިޓުގެ   އިންޓެލިޖެންސް   ފައިނޭންޝަލް 

 
 މަޤާމް     ނަން 

 ހެޑް އޮފް އެފް.އައި.ޔޫ  އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ނާސިރު         އަލްފާޟިލް .1
 މެނޭޖަރ    އަލްފާޟިލާ މިރުފާ ޙަލީމް  .2
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުޢީން އިބްރާހީމް         އެސިސްޓެންޓް އެނަލިސްޓް   .3
 ސްަޕވައިޒަރ  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލިޒްނާ ނިޒާރު  .4

 
)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި ބިލު   4/2007. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2

 .ދިރާސާކުރެއްވުން 
. ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް  3

ޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  މުރާޖަޢާކޮށް، ދައުލަތަށް ބުރަނުވާނޭ އު
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން. ކޮމިޓީގައި ހުރި  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އިލެކްޝާން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން  .1 އެޖެންޑާ 

 ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤާނޫނަސް އިސްލާޙްގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން. ދިވެހި  .2
 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 ދިރާސާކުރުމަށް.)ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   9/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 އެޖެންޑާ 
 ސައުތް އެފްރިކާގެ ރިޓަޔަޑް ޖަސްޓިސް ޔޮހާން ކްރިގްލަރ، ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޯޕޓް ދިރާސާކުރުމަށް.  .2
 އެހެނިހެން.  .3

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 30:12 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓު ދިރާސާ ކުރެއްވުން   2018އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ީޕ.އެސް، މިނިސްޓްރީ    ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލްއާ ގުޅޭ ގޮތުންދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ  އެޖެންޑާ 
އޮފް އެންވަރޔަރަމަންޓްގެ ީޕ.އެސް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލޯޔަރުންނާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކަމާގުޅޭ  

 ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  16 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  )އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ(     ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަންމޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް   .1

 އް ދިރާސާކޮށް ސަބް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޯޕޓް ދިރާސާކުރެއްވުން. ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަ
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ  ގޮތުން ފިޔަވަޅު  ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން -އެންޓި .2

އެޅުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުންތައް  
 ފާހަގަކުރައްވާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

ށް ގެންދެވުނު ޚިތާނީ ކޭމްަޕށާއި ވެސްޓް ބީޗްގައި  ގައި ކުރިއަ  2017އަދި   2016އާސަންދަ ކޮންެޕނީ ލިމިޓެޑްއިން،  .3
 ޖޮގިންގ ޓްރެކް އެރިއާ ހެދުމަށް އެކުންފުނީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޯބަރ  16 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

އިރުމަތީފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދުގައި ކުރަމުންގެންގިޔަ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލުމަށް ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހުޅުމާލެ  އެޖެންޑާ 
ކޯަޕރޭޝަން )އެޗް.ޑީ.ސީ( އިން އަންގާފައިވާތީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޯބަރ  16 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރ  16 ތާރީޚް 

 14:45 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


