
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 ( ުބދަ ) 2019 ންަބރުނޮވެ 06                                           ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ މިނިވަން 
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނޮވެ 6 ތާރީޚް 
 309: ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނޮވެ 6 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ  އެޖެންޑާ 
 2019ނޮވެންބަރު  6 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ ސަބް ކޮމިޓީ 

 ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު ޑަރާފްޓް ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2019ނޮވެންބަރު  6 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮޓަރި ކޮމިޓީކުރާ  
 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނޮވެ 6 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ 

 ޤާނޫނުއަސާސިއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނޮވެ 6 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 

 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
  އަށް( ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 

 . ދިރާސާކުރެއްވުން  ބިލު އިސްލާޙުގެނައުމުގެ
 2019 ންބަރުނޮވެ 6 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ގައި ބޭއްވުނު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ބައަދލުކުރައްވަން ނިންމެވި ފަރާތާއި   5.11.2019 .1 އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރުމަށް. 

 މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  .2
 )ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް. 9/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3
 އެހެނިހެން.  .4

 2019ނޮވެމްބަރު  6 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނޮވެ 6 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީ 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު ޑްރާފްޑް ކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަސީ އަދި މަޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން މިމިމަމްވޭޖް  އެޖެންޑާ 
 2019ނޮވެންބަރު  6 ތާރީޚް 
 15:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކޮމިޓީ ކަރަންޓުގެ ބިލު 

 ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުން ކަރަންޓްގެ ބިލު  އެޖެންޑާ 
 2019ނޮވެންބަރު  6 ތާރީޚް 
 16:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
  އަށް( ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 

 . ދިރާސާކުރެއްވުން  ބިލު އިސްލާޙުގެނައުމުގެ
 2019ނޮވެންބަރު  6 ތާރީޚް 
 16:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 


