
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 ( ުބދަ) 2019އޮކްޓޫަބރު  30                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 ކޮމިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު   .1 އެޖެންޑާ 
 އިންޓަރވިއު ކުރެއްވުން.  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި

 އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް - 09:30-11:00
  ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން. މީރާ ބޯޑު މެންބަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

  2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ކޮމިޓީ  ސަބް ހޮއްވެވި  ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ

 ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.  ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެކުލަވާލެއްވި ސަބް ކޮމިޓީ 

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން  5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 
 މަޤާމް     ނަން 
 ހެޑް އޮފް ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޞިރު  .1
 ކައުންސެލް ޖެނެރަލް  އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ އަޙްމަދު  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު   .1 އެޖެންޑާ 
 އިންޓަރވިއު ކުރެއްވުން.  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި



 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ސާޖިދު  - 11:30-13:30
 މީރާ ބޯޑު މެންބަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން.  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެކުލަވާލެއްވި ސަބް ކޮމިޓީ 

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޯޕޓް    2008/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   އެޖެންޑާ 
ބޭފުޅުންނާ   ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އޮތޯރިޓީ

 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ އި

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި، އެ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ފާހަގަ  ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ޢާންމުން   އެޖެންޑާ 
ކޮށްފައިވާ ކަންތައއް ހައްލުކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، އާސަންދަ ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް، ހެލްތު  

 . ްޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަދި ޑައިބިޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު

ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް ބިލު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ޙިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އޮޑިޓަރ  .1 އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ 

 ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: އޮ
 މަޤާމް      ނަން 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް   އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާތު  .1
 އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް   އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ .2
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަޒީލް           ޑިރެކްޓަރ، އެސް.އޯ.އީ އެންޑް އެސް.ބީ އޮޑިޓް   .3
 ޑިރެކްޓަރ، ަޕރފޯމަންސް އޮޑިޓް    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިޙް  .4
 ލީގަލް ކައުންސެލް   އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަސީމް   .5
ބާޠިލްކުރުމުގެ   ސަރުކާރުން ކުރީގެ ވުންތައްއެއްބަސް ވެފައިވާ ރެސިޑެންސަސްއާއެކު އެންޑް ރިސޯޓްސް  . ނޫމަޑ2ި

ވާގޮތް ސާފުކުރެއްވުމުގެ  ސަބަބުން ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެފަރާތަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާ ދިނުމުގައި ކަންހިނގާފައި
 މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮޓަރި ކޮމިޓީކުރާ  



 ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންޯޕޓް އިން ވަކިކުރެއްވުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން   އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ 

 ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: އޮ
 މަޤާމް      ނަން 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް                        ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް  .1
 އަލްއުސްތާޛް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން             ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު   .2
 އިބްރާހީމް ޝަހީޤު               ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް   -3
 ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސައީދު                ޑައިهللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް    -4
 ސީނިއަރ އެޓަރނީ ޙުސައިން              هللا އަލްއުސްތާޛް އާޔަތު  -5

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1 އެޖެންޑާ 
 ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން

 އެހެނިހެން  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 10:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން   -1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  -2

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ޖަވާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް   7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަށް ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި، ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 

 

 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ މިނިވަން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްއާ ގުޅޭގޮތުން ބައްލަވަމުންދާ މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން އެބޭފުޅާ އާ ބައްދަލު   އެޖެންޑާ 
 ކުރެއްވުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

މޯލްޑިވް ގޭސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގޭސް ގަތުމުގައި ކޮރަްޕޝަން އަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް   .1 އެޖެންޑާ 
ކަންތައްތަކެއް ހިންގާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލބިފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  

 ވުން. ޑިރެކްޓަރއާ ބައްދަލުކުރެއް
ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަނީ ކެޕާސިޓީ ހުރިވަރަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް، ކޮމިޓީން އެ ކުންފުނީގެ   .2

 ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން. 
 ސްޓެލްކޯއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.  .3

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ޖަލުތަކުން ފޮނުވާފއިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން  -1 އެޖެންޑާ 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  -2

 2019އޮކްޓޫބަރު  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 


