
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

  (ހޯމަ) 2019 ަބރުއޮކްޓޫ 21                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް ގެންނަން   .1 އެޖެންޑާ 
ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ްޕރެޒެންޓޭޝަން އެއް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ  

 ގޮތެއް ނިންމުން. މެދު 
ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސާރވިސް އިން هللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު .2

 އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ބެއްލެވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ 

 ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން  ބެހޭދަތުރުފަތުރާ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސަބް ކޮމިޓީ ގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

 ެޕންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓު ދިރާސާ ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ކުރެއްވުން އެންޓި ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަންގެ މެނަބަރުންނާ ބައްދަލު   އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 SPE-2014-57(D): ނަންބަރު  ރިޯޕޓް ނެރުއްވާފައިވާ ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ގައި 2014 އޮކްޓޯބަރ 29. 1 އެޖެންޑާ 
  ބޭނުންކޮށްގެން   ޑޮލަރު  މިލިއަން  1  ސީގެ.ޑީ.ޓީ.އެމް  ރުފިޔާއާއި  މިލިއަން  77.1  އެލްގެ.ީޕ.އެމް  މެދުވެރިކޮށް  ސީ.އާރު.ީޕ.އެމް.އެމް)

  ނެރުއްވާފައިވާ  ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ގައި 2016 ފެބުރުވަރީ 04 އަދި( ރިޯޕޓް އޮޑިޓް ޚާއްސަ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ހިންގާފައިވާ
  ކޯަޕރޭޝަން  ރިލޭޝަންސް  ަޕބްލިކް އެންޑް މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް) SPE-2016-01(D): ނަންބަރު  ރިޯޕޓް

 ގުޅޭގޮތުން ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.   ރިޯޕޓާ  އޮޑިޓް  ޚާއްޞަ  ގެ(  އެމްއެމްޕީއާރްސީ)

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

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތިޒާމްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް  .  3
މުރާޖަޢާކޮށް، ދައުލަތަށް ބުރަނުވާނޭ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން 

 އްވާފައިވާ ޤަރާރުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރެއްވުން. ހުށަހަޅު

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

ްޕރޮފެޝަނަލުން ގެނައުމުގައި  ގެންނަ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ހެލްތު    އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  މިނިސްޓްރީ އެޖެންޑާ 
 ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.   2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، ގުޅުންހުރި  އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީގެ ހާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓުގައި  އެޖެންޑާ 
އިދާރާތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ރިޯޕޓު އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަމާއި  

ންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަން ހިމަނުއްވައި އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޯޕޓާ  

 . ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށްކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ބިލު 

 ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން ގޮތުން   ގުޅޭގެ ބިލާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތު  އެޖެންޑާ 
 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން )އާކް( ގެ ބޭފުޅުންނާ  ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން،  އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

  

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 14:45 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގެ ސަބް ކޮމިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

 ބައްދަލު ކުރެއްވުން.  ކުގެ ބޭފުޅުންނާމީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން އެއްކޮށްލުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  21 ތާރީޚް 

 20:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


