
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (އަންގާރަ) 2019 އޮކްޓޯަބރު 8                 ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ އަދި 

  ދިރާސާކުރުން ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލުދަ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ގަވަރނަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން ލޯކަލް  -1 އެޖެންޑާ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  -2

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 1ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ  

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު އަދި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަވާފައިވާ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   .1 އެޖެންޑާ 
 ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން. 

ގެ ފަހުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭ   2012ފެބްރުވަރީ  7 .2
ދުވަސް އިތުރަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމުން، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ   6މުއްދަތަށްވުރެ 

 ސިޓީ ދިރަސާކުރެއްވުން. 
ގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު   2012ފެބްރުވަރީ  7 .3

 ބަލައި ދިނުމަން އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 އެލަވަންސް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރެއްވުން. ކޮމިޓީ  .1 އެޖެންޑާ 
ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި، މިވަގުތު ކުރެވެމުންދާ   .2

 ބޭނުންފުޅުވާތީ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއެކު  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް
މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ބޭއްވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  

( ސިޓީއާމެދު  2019ސެްޕޓެންބަރު  01)  FIU/57/2019/23-98އޮތޯރިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 
 ކުރެއްވުން. މަޝްވަރާ 

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު    2019ޖުލައި    22 .3
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާ ބޭސްގައި  

ވާތީ، އެކަމާއި ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލިޖީ ސެކްޝަންއިން ބޮޓްއެއް އިންކަމަށް ވިދާޅުވެފައި 
ބޮޓްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، ފެނިފައިވާ ކަންތައްތައް އެކުލެވޭ ލިޔުމެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  

 ( ސިޓީ  2019އޮގަސްޓް  22) BGS/57/2019/17-98ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 
ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ   2019ޖުލައި  22ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ރައްޔި •

އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު ހާޒިރުކުރި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން،  
ބޮޓެއް މެދުވެރިކޮށް ލީކު ކުރި  ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާބޭސްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ ލީކުކުރާކަމަށް މާނަ ދޭހަވާ ޢިބާރާތަކުން އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ވާތީވެ އެކަމުގެ  
ގައި   2019ޖުލައި  23ޙަޤީޤަތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް ޝަކީލް 

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. 
 އެހެނިހެން.  .4

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

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

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

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.  .2
 އެހެނިހެން.  .3

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

  2008/5ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 އެޖެންޑާ 
)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން  

 މަޝްވަރާކުރުން.  
 އެހެނިހެން  .2

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ގެންނަ ބީދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުން    ށްގެންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮ އެޖެންޑާ 
  7ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ މަސައްލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި  ންދަވާ ގެނައުމުގުގައި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެ

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.  ފޮނުއްވާފައި އެޖެންސީއަކުން
 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ މި

އިންފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން އިންޓަރވިޔު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން   .1 އެޖެންޑާ 
 ވޯޓަށް އެހުން. 

 ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އެއްކޮއްލުމާގުލޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މޯލްޑިވްސް  .2
 އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން  .3
 އެހެނިހެން  .4

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ އަދި 

  ދިރާސާކުރުން ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލުދަ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން ކުޑަކުދިންގެ  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ، އެ    ވިއްކަމުންދާކަމުގެ  ކޮންސިއުމަބްލްސް  މެޑިކަލް  ހަމަވެފައިވާ   މުއްދަތު   ފާމަސީއިން  އޯ.ޓީ.އެސް .1

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި މާފަންނު
 ދިރާސާކުރެއްވުން. 

ގަތުމުގައި، ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް  މޯލްޑިވްސް ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސް  .2
 ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭތީ، އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

( ސިޓީއާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ   2019މާރިޗް  31)   AUDT/57/2019/33-7އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު  .3
 ރިޯޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، ގުޅުންހުރި  އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީގެ ހާއްޞަ އޮޑިޓް

 އިދާރާތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ރިޯޕޓާއި ދިރާސާކުރެއްވުން. 
  ( ސިޓީއާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ 2019ޖުލައި  01)   AUDT/57/2019/35-7އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަންބަރު  .4

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަމާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހުގައިވާ  

 އީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޯޕޓާއި ދިރާސާކުރެއްވުން. ކަންކަން ހިމަނުއްވައި އެސް.އޯ.
 އެހެނިހެން.  .5

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 3ގެ ސަބް ކޮމިޓީ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

 ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން   އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ

 މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ސިޓީތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ   ޖުޑީޝިއަރީ

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން. މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  8 ތާރީޚް 

 14:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


