
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ުބދަ) 2020 ރީވަފެުބރު 19                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ކ މިޓީ   އެންޓަރްޕރައިސަސް ކ މިޓީގެ ސަބްސްޓޭޓް އޯންޑް 
 ކ މިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހ އްވެވުން.  .1 އެޖެންޑާ 

ކ މިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގ ތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި، މަސައްކަތް ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި   .2
 ކަނޑައެޅުއްވުން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  19 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އިޖްތިމާއީ ކ މިޓި

. ބަށި ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އިން ކ މިޓީއަށް ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން  މިނިސްޓްރީ އ ފް ޔޫތް، ސްޯޕޓްސް 1 އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. އެންޑް ކ މިއުނިޓީ އެމްަޕވަރމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ 

 . އެހެނިހެން. 2
 2020 ފެބުރުވަރީ  81 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މައްސަކަތް ޚަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކ މިޓީ މު ންޢާ

 ޚިޔާލުތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން. ބިލާ ގުޅޭގ ތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ފ ނުއްވާފައިވާ  އެޖެންޑާ 
 2020 ފެބުރުވަރީ  19 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކ މިޓީ 

 ސްޓެލްކޯއާ ގުޅޭގ ތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން.  .2

 2020 ފެބުރުވަރީ  19 ތާރީޚް 
 11:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އިޤްތިޞާދީ ކ މިޓީ 

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާޖިށް ނިންމާނެ ސުންގަޑި   .1 އެޖެންޑާ 
 ކަނޑައަޅައި، މަސައްކަތު ތާވަލެއް ކަނޑައެޅުން.

ވެރިކަން އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގ ތުގެ މަސައްކަތު  ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަ  .2
 ތާވަލެއް ކަނޑައެޅުން. 

 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ފ ނުވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ ސިޓީއާއި މެދު ގ ތެއް ނިންމުން.  .3



 

 2020 ފެބުރުވަރީ  19 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 ކ ރަްޕޝަން ކ މިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން   -އެންޓި .1 އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުއަރީ  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީ 

ޓްރައިބިއުނަލް ގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފ ނުއްވާފައިވާ ފަރާތާއި  ޓެކްސް އެީޕލް   -1 އެޖެންޑާ 
 އިންޓަވިއުކުރުން. 

 އެހެނިހެން.  -2
 2020ފެބުރުއަރީ  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޓީ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މި

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން -1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  -2

 2020ފެބުރުއަރީ  19 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  މާލިއްޔަތު

  ގުޅޭގ ތުން  މައްސަލައާ ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ  ޓަރމިނަލް ސީްޕލޭން  ލިމިޓެޑްގެ ކ މްޕެނީ އެއަރޯޕޓްސް . މޯލްޑިވްސް 1 އެޖެންޑާ 
 ފަޒީލްއާ  ޙުސައިން އަލްފާޟިލް ، ކ މާޝަލް ، މެނޭޖަރ ޖެނެރަލް  ލިމިޓެޑްގެ   ކ މްެޕނީ  އެއަރޯޕޓްސް މޯލްޑިވްސް

 .ބައްދަލުކުރެއްވުން
 2020ރީ ވަފެބުރު  19 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


