
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 ( އަންގާރަ) 2019 ނޮވެމްަބރ 05                                           ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ މިނިވަން 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 

 2019ނޮވެމްބަރ  05 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ ސަބް ކޮމިޓީ  ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު

 ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 

 2019 ނޮވެމްބަރު  5 ތާރީޚް 

 10:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ  އެޖެންޑާ 

 2019ނޮވެމްބަރ  05 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 

 2019ނޮވެންބަރު  5 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  ޢާންމު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2020ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން،  108ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   -1 އެޖެންޑާ 
ބަޖެޓްގެ ބަހުސް މަރުހަލާ އަދި ކޮމިޓީ ރިޯޕޓް މަރުހަލާގައި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަ ދައްކަންދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން  

 ކަނޑައެޅުން. 
 އެހެނިހެން  -2

 2019ނޮވެންބަރު  5 ޚް ތާރީ 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 

 2019ނޮވެމްބަރ  05 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 

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

 2019ނޮވެމްބަރ  05 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކު ކޮމިޓީ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމުގައި ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހާމަ    2019އޮކްޓޫބަރު    21 .1 އެޖެންޑާ 
 ކުރައްވާފައިވާ ސިއްރު މައުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. ސުލޫކު   .2

 2019 ނޮވެމްބަރު  5 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް.)ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު   9/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  -1 އެޖެންޑާ 

 މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  -2
 ކްރީގްލަރ، ގެ ރިޯޕތު ދިރާސާކުރުމަށް.  ޔޮހާން  ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަރޑް  އެފްރިކާގެ ސައުތު -3
މުރާޖާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު  -4

 ކޮމިޝަން އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ އާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. 
 އެހެނިހެން  -5

 2019ނޮވެމްބަރު  5 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 

 2019ނޮވެމްބަރ  05 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 



 

 

ގެ ސަބް  ކޮމިޓީ   މުޅި މަޖިލީހުގެ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވިދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    ޗ× ޢޤާޗޗ
 ކޮމިޓީ 

ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ   އެޖެންޑާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. އޮފީހާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ 

 2019ނޮވެންބަރު  5 ތާރީޚް 

 18:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 


