
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

  (ުބދަ) 2019 އޮކްޓޯަބރު 9                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

  2008/5ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 އެޖެންޑާ 
)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން  

 މަޝްވަރާކުރުން.  
 އެހެނިހެން  .2

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އި

  ދިރާސާކުރުން ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލުދަ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 9:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ މިނިވަން 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ނަން   .1 އެޖެންޑާ 
 ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލާގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން. 

 ދުވަހާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅުންއެމް ބީ ސީ ގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރާ ފަރާތާ އިންޓަވިއު ކުރާނެ  .2
 އެހެނިހެން  .3

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 



 އްވުން. ކުރެ ޑްރާފްޓް ބިލު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ  ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް   ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 

 އްވުން. ކުރެ  ޑްރާފްޓް ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. ވި އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 12:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

 އެޖެންޑާ 
އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ސީގެ ހާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޯޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، ގުޅުންހުރި   .1

 އިދާރާތަކުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާސާ ރިޯޕޓާއި ދިރާސާކުރެއްވުން. 
 ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ކަންކަމާއި .2

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހުގައިވާ  
 ން. ދިރާސާކުރެއްވު  ކަންކަން ހިމަނުއްވައި އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޯޕޓު

 އެހެނިހެން.  .3

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް ހޮ މިނިމަމް ވޭޖް



 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ހޮއްވެވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 14:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

  މިނިސްޓްރީގެ  އެ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ްޕލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ އެޖެންޑާ 
 . ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭފުޅުންނާއި

 2019އޮކްޓޯބަރު  9 ތާރީޚް 

 14:45 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 


