
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ުބދަ) 2019 ންަބރުނ ވެ 13                                              މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ދިރާސާކުރާ ކ މިޓީ ބަޖެޓް 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އ ތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ  ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް،    ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ  2020 އެޖެންޑާ 

 .ބައްދަލުކުރެއްވުން
 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އ ތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި  

 މަޤާމް                           ނަން 
 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމް          ގަވަރުނަރު  .1
 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމާދު         އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  .2

 2019ނ ވެމްބަރު  13 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ މިނިވަން 

) އެންޓި ކ ރަޕްޝަން ކ މިޝަންގެ ޤާނޫނު (އަށް އިސް ލާޙް ގެންއުމުގެ ބިލު ދިރާސާ 13/2008ޤާނޫނު ނަމްބަރު  އެޖެންޑާ 
 ކުރެއްވުން. 

 2019 ންބަރުނ ވެ  13 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ސަބް ކ މިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ ބިލު 

 ކަރަންޓުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  13 ތާރީޚް 
 11:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގ ތުން   2020 އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  

 ސިވިލް ސަރވިސް ކ މިޝަން  12:00-13:30

 ސިޓީ އ ފް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރ 14:00-15:00

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކ މިޝަން  15:30-16:30

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  16:30-17:30

 2019 ންބަރުނ ވެ  13 ތާރީޚް 



 12:00 ގަޑި 
 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 
  އިސްލާޙުގެނައުމުގެ   އަށް(  ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)   7/ 2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. ހޯްޕ ފ ރ ވިމެން އަދި ޓްރާންސް ޭޕރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބިލާ ގުޅޭގ ތުން 
 2019 ންބަރުނ ވެ  13 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ ހިއުމަން 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .1 އެޖެންޑާ 
 ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމުން.  .2

 2019 ންބަރުނ ވެ  13 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ސަބް ހަވާލުވެފައިވާއެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  ބިލު ގެދަތުރުފަތުރު 

 ން. ޑްރާފްޓްކުރެއްވު ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  13 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ގެ ސަބް ކ މިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ

 ބައްލަމުންދާ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރެއްވުން ސިވިލްސަރވިސް ކ މިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ގުޅޭގ ތުން  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  13 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

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

ލާ ގުޅޭގ ތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ަޕބްލިކް ލިމިޓެޑް އަދި އޫރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ  ބި  އިސްލާޙުގެނައުމުގެ
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ނ ވެންބަރު  13 ތާރީޚް 
 15:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީ 
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ގ ތުން މަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް  ކ މިޓީ އަށް   އެޖެންޑާ 

 ނިންމުމަށް.
 2019ނ ވެންބަރު  13 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 



 

 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް ކ މިޓީ 
ވަކިކ ށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް އިން ވަޒީފާދޭން ހަމަޖެއްސުމުން މުސާރައިގެ  އެމް.އާރ.ޑީ.ސީ އިން  އެޖެންޑާ 

ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ހެޔ  ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  
 ސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. މިނިސްޓްރީ އ ފް ނެޝަނަލް ްޕލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާ

 2019ނ ވެންބަރު  13 ތާރީޚް 
 15:30 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ 

ބޭފުޅުންނާ  އ ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އ ފީހުގެ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް،   ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ  2020 އެޖެންޑާ 
 .ބައްދަލުކުރެއްވުން

 2019ނ ވެންބަރު  13 ތާރީޚް 
 20:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


