
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ުބދަ) 2019 ޑިސެންަބރު  4                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކ މިޓީ މިނިމަމް ވޭޖް 
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނީ އ ނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގ ތުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޯޕޓް އެންޑް ކ ންޓްރެކްޓިންގް   އެޖެންޑާ 

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކ މްޕެނީ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް ޯޕޓްސް ލިމިޓެޑް،  ،  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ކ މްެޕނީ، 
 ފެނަކަ އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޯޕޓްސް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  

 2019ޑިސެންބަރު  4 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކ މިޓީ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ޤަރާރުތަކުގެ ރިޯޕޓް ފާސްކުރުން  .1 އެޖެންޑާ 
 ކ މިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން  .2

 2019 ޑިސެންބަރު 4 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

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

 ބިލް ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ
 2019ޑިސެންބަރު  4 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ
ހެދުމަށާއި، ގ ޅި ދޫކުރުމުގައި މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ފޫޓްގެ ގ ޅި  9ފޫޓް  9މާރުކޭޓް ގ ޅިތައް އިތުރަށް ކުދިނުކ ށް  އެޖެންޑާ 

މީހުންނަށް އިސްކަންދިނުމަށާއި، ބިދޭސީންނަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށާއި، އެއްވެސް ހާލެއްގައި  
ބްރާހީމް ރަސީދު ހެޕީވިލާ/ތ.ކަނޑޫދޫ  އިމްޯޕޓް މުދާ ނުވިއްކޭގ ތަށް މާރުކޭޓުގައި އިންސާފު ޤާއިމްކ ށްދިނުމަށް އެދި އި

 ފ ނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގ ތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން: 

 މަޤާމް        ނަން   
 މޭޔަރ    އަލްފާޟިލާ ޞިފާ މުޙައްމަދު   .1
 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ    އަލްފާޟިލް ޝަމާޢު ޝަރީފް   .2
 ކައުންސިލަރ     އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް   .3
 ކައުންސިލަރ            އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޔާޒު  .4
 ކައުންސިލަރ     އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަނިކު   .5



 

 ކައުންސިލަރ    އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިޝާވިން ސަލީމް .6
 ކައުންސިލަރ       އަލްފާޟިލް ޝާހީން މަޙްމޫދު .7
 ކައުންސިލަރ     އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޟަމީރު   .8
 ކައުންސިލަރ     އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޒީން   .9

 ކައުންސިލަރ            އަލްފާޟިލާ އަޛްރާ މޫސާ   .10
 ކައުންސިލަރ     އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަރީފް   .11
 ކައުންސިލަރ            އަލްފާޟިލާ ޙަމްނާ ވަޙީދު   .12
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް     އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް   .13
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ          އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީމް އަޙްމަދު ސަޢީދު   .14
 ލީގަލް އ ފިސަރ           އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް  .15

 

 2019 ޑިސެންބަރު 04 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ޢާންމު ކ މިޓީ 
 މެންބަރުންގެ ކ މިޓީ އެލަވަންސް ލިބުމުގެ އުސޫލަށް މާލިއްޔަތު ކ މިޓީއިން ގެނައި އިޞްލާޙާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019ޑިސެންބަރު  4 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ޖ އިންޓް ކ މިޓީ 
 ސަބް ކ މިޓީއިން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019ޑިސެންބަރު  4 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ެޕޓިޝަން ކ މިޓީ 
 ކ މިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019ޑިސެންބަރު  4 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 ދިރާސާކުރެއްވުން. ކ ރަްޕޝަން ކ މިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  -އެންޓި .1 އެޖެންޑާ 
 ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާ ބިލު ތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން  .2
 އެހެނިހެން  .3

 2019ޑިސެންބަރު  4 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


