
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 އަންގާރަ( ) 2019 އޮގަސްޓް  20                   ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  
ރަށެއްގައި ހައުސިންގް ޔުނިޓް އެޅުމަށް ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ްޕރައިވެޓް   4ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ގއ ގެ  އެޖެންޑާ 

ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫޢު އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  
 ނިންމެވުން.  

 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  

)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލުގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޓަރނީ   6/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުންޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން 

 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ފިޔަވަތީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 މަޤާމް                        ނަން 

 ޢާއިޝަތު ރަޝީދު             ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ 
 އަޙްމަދު ޢިމާދު               ޑިރެކްޓަރ 

 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 މިނަވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ  

  އެޖެންޑާ 

 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 
އަގުވަޒަންކުރުމުގެ މުޙިންމުކަން ފާހަގަކޮށް އެފަދަ  ދަޢުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ   .1 އެޖެންޑާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މުޙިންމުކަން ފާހަގަކޮށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ. 

ވަޒީފާއަށް ގަވާއިދާ  ވަނަ އަހަރުގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު، ހއ.ބާރަށު މިސްކިތުގެ  2018 .2
 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާކަމަށްބުނެ، އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ  6ޚިލާފަށް 

 )އަންގާރަ(   2019އޮގަސްޓު  20 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

ކައުންސިލްތަކާ އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތައް ސަބް ކޮމިޓީން  . ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ އަތޮޅު  1 އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރެއްވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް މައި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުން 

 . އެހެނިހެން 2
 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 އެންޓަރްޕރައިޒަސް ކޮމިޓީ ސްޓޭޓް އޯންޑް 

 އިދާރީ މައްސަލައެއް ވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 

އއ. އެތެރެމަޑިވަރު ވިއްކާލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޙައްޤު ގެއްލޭގޮތަށް ކަމަށް ފިނޮޅު   .2
 ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން. އިންވެސްޓްމަންޓް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފެންނާތީ އެ 

 އެހެނިހެން. 
 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ގައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019އޯގަސްޓް  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ރ. އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ  .3 އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރުމަށް.ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު ޖޭ.އެސް.ސީ އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް 

ޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް މުއައްސަސާތަކުންނާއި، ޢާންުމ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ުހށަހަ .4
 .ސުންގަޑިއަށް ަބދަލުގެނައުމަށް



 އެހެނިހެން  .5
 )އަންގާރަ(   2019އޮގަސްޓު  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 

 ކ. ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  -1 އެޖެންޑާ 

   ދިރާސާކުރުން. ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންތަކެއް ޢާންމު ރައްޔިތުންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ ރިޯޕޓް    2019ޖުލައި    5 -2

 )އަންގާރަ(   2019އޮގަސްޓު  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


