
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 (އަންގާރަ) 2019ޖުލައި  30                  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް            

 

 ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން. އެޖެންޑާ 
 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން.، އެމައްސަލައަކާމެދު މައްސަލައެއްވާނަމަ އިދާރީ .1
 މޮނިޓަރކޮށް  އަދި  ކޯޕަރަޓައިޒްކުމާއި ޕްރައިވަޓައިޓްކުރުމާއި  ތަންތަން  ވިޔަޕާރި  ދައުލަތުގެ ) 2013/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  .2

 ބޯޑުގެ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ 
ރިޕޯޓާމެދު  ގޮތުގެ  ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ރިވިއުކޮށް ވަރުމިން ކުރެވިފައިވާއަދާ  މަސްޢޫލިއްޔަތު

 މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާތީ، އެ  ވިއްކަމުންދާކަމުގެ ކޮންސިއުމަބްލްސް މެޑިކަލް ހަމަވެފައިވާ މުއްދަތު ފާމަސީއިން އޯ.ޓީ.އެސް .3

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ރަޝީދު އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު  ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި މާފަންނު މައްސަލަ 
 މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

 .އެހެނިހެން .4

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ

  އެޖެންޑާ 
 .ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުންތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ 

 



 މަޤާމް          ނަން 
 
 އިބްރާހީމް ސަލީމް                       ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ .1
 ޑރ. ޢަލީ ނަޒީމް                       ޑިރެކްޓަރ އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް  .2
 ކަމާލުއްދީން             ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، އެޗް އާރް ޑިރެކްޓަރهللا ޒައުފިޝާން ޢަބްދު .3
 ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ              އަޙްމަދު އަސްލަމް          .4
 މައިމޫނާ ސުޖާއު                        ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޖެނެރަލް ނަރސިންގ .5
 އަޙްމަދު ސިރާޖް                        ޑިރެކްޓަރ .6
 ވިސާމާ ވަސީމް                         އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ .7

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 .ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭފުޅުންނާއި އޮފީހުގެ ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓްތަކާ  އޮޑިޓް މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން އެޖެންޑާ 

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ގެ  ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްދުތަކެއް ފާހަގަކޮށް އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު .1 އެޖެންޑާ 
 މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން.

 ކުރިއަށްގެންދަވާ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ސަރުކާރުން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ .2
ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް 

ގެ ސަބަބުން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި، ވަމުންދާ ގެއްލުންތައް، އަދި އެކަމު 
 އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

 އެހެނިހެން. .3
 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 12:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ން ތިރީގައި މޯލްޑިވްސް އާރބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުކޮމިޓީގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން،  އެޖެންޑާ 
 ދެންނެވިފައިވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

 މަޤާމް          ނަން 
 

 މުޙައްމަދު ޝަހުދީ                       ޗެއަރމަން 
 ވައިސް ޗެއަރމަން                 ޙުސައިން ސިރާޖު
 މެންބަރު                  ޞަފާ ޝަރީފް 
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ                 މަމްދޫޙާ ޢަލީ 

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
 އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅު ކައުންސިލަރުންނާމެދު ސަސްޕެންޑްކުރުމުގައާއި، ކައުންސިލަރުން އޮތޯރިޓީން ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް .1

ރިޕޯޓް  ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން-ސަބް ކޮމިޓީގެ  ލާމަރުކަޒީ  މިންގަނޑުތައް އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ 
 ދިރާސާކުރެއްވުން 

 އެހެނިހެން.  .2

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ރާ ކޮޓަރި ކޮމިޓީކު 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ 
 .ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭފުޅުންނާ  ކޮމްޕެނީގެ ކޮންޓްރެކްޓިންގ އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އެޖެންޑާ 
 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަހަރު  ވަނަ 2019 ގުޅޭގޮތުން، ބަދަލުތަކާއި އަންނަ މޫސުމަށް ދެމެހެއްޓުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް ތިމާވެށި އެޖެންޑާ 
 އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ ޕެޓިޝަން 

 ދިރާސާކުރެއްވުން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް  އެޖެންޑާ 

 2019ޖުލައި  30 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


