
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  ުބަދ() 2019 ންަބރުނ ވެ 27                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ 
  ޙާޒިރުކުރުމަށް   ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ   މައްސަލައިގައި   ނިންމެވި  ދެއްވުމަށް  ބަދަލު  އަށް   ލިމިޓެޑް  ްޕރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް   ދީބާޖާ އެޖެންޑާ 

 . މަޝްވަރާކުރެއްވުން  މައްސަލައާމެދު  ހުށަހެޅިފައިވާ
 2019ނ ވެމްބަރު  27 ތާރީޚް 
 09:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް ކ މިޓީ 

އާ ގުޅޭ ގ ތުން، ޔޫރ ޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްާޕރޓް،  2019-2023މޯލްޑިވްސް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ްޕލޭން  .1 އެޖެންޑާ 
 ެޕޑްރޯ ގ މޭޒް ެޕރައިރާ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ނ ވެމްބަރު  27 ތާރީޚް 
 1010--/ 110:001 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ

އަދި  هللا ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އ ފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚު އިމްރާން ޢަބްދު  އެޖެންޑާ 
 ބއްދަލުކުރެއްވުން ކ މިޝަނަރ އ ފް ޕ ލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާ 

 2019ނ ވެމްބަރު  26 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ 

  ޖެނެރަލްއާ  އެޓަރނީ މައްސަލައިގައި ނިންމެވި ދެއްވުމަށް  ބަދަލު އަށް ލިމިޓެޑް ްޕރައިވެޓް  އިންވެސްޓްމަންޓް ދީބާޖާ އެޖެންޑާ 
 . ބައްދަލުކުރެއްވުން

 2019ނ ވެންބަރު  27 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ކ މިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާ ތަރިކައިގެ  
 ހުށަހެޅިފައިވާ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޤަރާރުތަކުގެ ރިޯޕޓް ފާސްކުރުން  އެޖެންޑާ 

 2019ނ ވެމްބަރު  27 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 



 ކ މިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ  
 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްަޕރޓް މިސްޓަރ ެޕޑްރޯ ރޯމެސް ެޕޭޕރާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  27 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

ބަނދަރުކުރަމުންދިޔަ ހއ. އުލިގަމު ޔ ޓު ބަނދަރު ކުރުން، ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު ތަކާއި  ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔ ޓު ފަހަރު  އެޖެންޑާ 
އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގ ތުން މިނިސްޓްރީ  

 ޑް ސިވިލްއޭ ވިއޭޝަން ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. އ ފް ޓުއަރިޒަމް އަދި މިނިސްޓްރީ އ ފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެން
 މިނިސްޓްރީ އ ފް ޓޫރިޒަމް: 

 މިނިސްޓަރ އ ފް ޓުއަރިޒަމް އަލްފާޟިލް އަލީ ވަހީދު  .1
 ސީނިޔަރ ފ ލިސީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚުއްސާން .2
 މުޙައްމަދުهللا ސީނިޔަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .3
 އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރައްޒާން  ސީނިޔަރ .4
 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަރްމީލާ  .5
 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިޔާ .6
 ލީގަލް އ ފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު  .7

 
 މިނިސްޓްރީ އ ފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން: 

 އ ފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް  ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓްރީ  .1
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އ ތޯރިޓީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޔާސިރު  .2
 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޒީރު  އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އ ތޯރިޓީ .3
 

 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 12:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ލާމަރުކަޒީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް   7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް ކ މިޓީ   

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކ މްެޕނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( ގެ އެޖެންޑާ 
 

 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު



 

 

ވީ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މެންބަރަކާއި ބައްދަލުކުރަން ކަމަށް ބުނެ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަން    2019ނ ވެންބަރު  25 އެޖެންޑާ 
ޢާންމު މީހެއްގެ ފަރާތުން ޝައްކުވާ ޒާތުގެ އަމަލުތަކުގެ ފެނިފައިވާތީ މިކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް  

 ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 
 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކ މިޓީ 

ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  ވަނަ އިސްލާޙު    1)ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  1/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
އުވާލުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގ ތުން މިނިސްޓްރީ އ ފް ހޯމް އެފެއާޒް، މޯލްޑިވްސް ޕ ލިސް ސަރވިސް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 ކ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 
 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 14:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކ މިޓީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި 

ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު    1)ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް  1/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 އުވާލުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގ ތުން ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 15:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ 

އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކ ށް އެކުއްޖާ ބަލިވެއިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން   13އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު  26 އެޖެންޑާ 
ސަރވިސަސް، މޯލްޑިވްސް ޕ ލިސް ސަރވިސް، ހިއުމަން ރައިޓްސް  މިނިސްޓްރީ އ ފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

 ބައްދަލުކުރެއްވުން.   ގެ ބޭފުޅުންނާކ މިޝަން އ ފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އ ފް އެދިއުކޭޝަން 
 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 20:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެކުލަވާލުމެގެ ބިލު ޙަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކ މިޓީ މިނިމަމް ވޭޖްގެ ބިލު 

 ބިލާ ގުޅޭގ ތުން މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  27 ތާރީޚް 
 20:30 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


