
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (އަންގާރަ) 2019 ޑިސެންަބރު  3                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ މިނިވަން 
ސިވިލް ސަރވިސް ކ މިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ހ އްވެވި ސަބް ކ މިޓީގެ ރިޯޕޓު އެޑ ްޕޓް  .1 އެޖެންޑާ 

 ކުރެއްވުން 
 އެހެނިހެން  .2

 2019 ޑިސެންބަރު 3 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

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

 ން. ބައްދަލުކުރެއްވު ފަރާތްތަކާ 
 މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އ ފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އ ޕަރޭޓަރސް )މަޓާޓޯ(ގެ ފަރާތުން: 

 މަޤާމް                       ނަން     
 ރައީސް   ސުޢޫދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .1

 
 ގެ ފަރާތުން: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އ ފް ޔ ޓް އެޖެންޓްސް 

 މަޤާމް                       ނަން     
 ރައީސް   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  .1
 ނައިބު ރައީސް   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް  .2
 ޓްރެޜަރަރ    އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީރު  .3
 އޯގަނައިޒިންގ ސެކްރެޓަރީ    އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނައުޝާދު  .4
 ސްޯޕކްސްމަން   ޖަލީލް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .5
 ސެކްރެޓަރީ    އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ  .6

 ގެ ފަރާތުން: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އ ފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ )މަޓީ( 

 މަޤާމް                        ނަން   
1.  

 2019 ޑިސެންބަރު 03 ތާރީޚް 
 12:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 
 



 

 

  ކ މިޓީޖ އިންޓް  ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ 
 ދިރާސާކުރެއްވުން.  ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ސަބް ކ މިޓީއިން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފައިވާ  އެޖެންޑާ 
 2019ޑިސެންބަރު  3 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އެންޓަރްޕރައިޒަސް އޯންޑް ސްޓޭޓް

 . ގެންދެވުން ކުރިއަށް   ދިރާސާކުރެއްވުން މައްސަލަތައް ހުރި ގުޅުން  ލިމިޓެޑްއާއި ޒޯން އިންޑަސްޓްރިއަލް  މާލެ ގްރޭޓަރ .1 އެޖެންޑާ
 . އެހެނިހެން. 2

 2019ޑިސެންބަރު  03 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކ މިޓީ މިނިމަމް ވޭޖް 

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ  ޤާނޫނީ އ ނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގ ތުން، މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރާ   އެޖެންޑާ 
 ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

 2019ޑިސެންބަރު  3 ތާރީޚް 
 16:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކ މިޓީ 

ކ މިޝަން، ގެސްޓް  ނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ  ޤާނޫނީ އ ނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގ ތުން، ސިވިލް ސަރވިސް  މި އެޖެންޑާ 
 ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އ ފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ޑިސެންބަރު  3 ތާރީޚް 
 20:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


