
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  އަންގާރަ() 2019 ންަބރުނ ވެ 12                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ މިނިވަން 
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  12 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  12 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ ލާމަރުކަޒީ  

  އަށް( ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 
ބިލާ ގުޅޭގ ތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އ ފީސް، މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިނޭންސް، މިނިސްޓްރީ އ ފް   އިސްލާޙުގެނައުމުގެ

އޭޝަންގެ  ނެޝަނަލް ްޕލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އ ފް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވި
 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

 2019ނ ވެންބަރު  12 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 ކުރެއްވުންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު   އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  12 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

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

 ކ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.   ސްއިލެކްޝަންބިލާ ގުޅޭގ ތުން   އިސްލާޙުގެނައުމުގެ
 2019 ންބަރުނ ވެ  12 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 



 

 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ 
ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލު  އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  2020ކ މިޓީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކަށް  .1 އެޖެންޑާ 

 ހިއްސާކުރެއްވުން. 
 ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން.  .2

 2019ނ ވެމްބަރު  12 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓީން  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ 6 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 

  އަށް( ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 
ލާ ގުޅޭގ ތުން މިނިސްޓްރީ އ ފް ހޯމް އެފެއާޒް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕ ލިސް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނާ  ބި  އިސްލާޙުގެނައުމުގެ
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ނ ވެންބަރު  12 ތާރީޚް 
 15:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ސަބް އެކުލަވާލެއްވި ކުރެއްވުމަށް  މަސައްކަތް ބިލުގެ ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ޤާނޫނަށް  ފުލުހުންގެ

)ފުލުހުންގެ    2008/5ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކ މިޓީ އަދި ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީގެ މެންބަރުންނަށް "ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ވާފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް. ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ" ގުޅޭ ގ ތުން މިހާތަނަށް ކުރައް 

 2019ނ ވެންބަރު  12 ތާރީޚް 
 16:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 

  އަށް( ޤާނޫނު   ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  7/ 2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 
 ލާ ގުޅޭގ ތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އ ތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. ބި  އިސްލާޙުގެނައުމުގެ

 2019ނ ވެންބަރު  12 ތާރީޚް 
 20:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


