
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (އަންގާރަ) 2020 ރީވަފެުބރު 25                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހ އްވެވި ސަބް ކ މިޓީ މީހުން ޓްރެފިކް 
 ން. މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވު  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން 

 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 
 00:10 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ެޕޓިޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ ެޕޓިޝަން އެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަ ނުވާ   އެޖެންޑާ 
 ެޕޓިޝަންތަކާ ގުޅޭގ ތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގ ތަކާއި ގުޅޭ ގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

 2020ފެބުރުއަރީ  25 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ލާމަރުކަޒީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ   2010/7ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުގައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި    2002/1ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 އަދި މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އ ތޯރިޓީވާއިދުތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތަކާ ގުޅޭގ ތުން އޭގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަ 

 ބައްދަލުކުރެއްވުން.  ބޭފުޅުންނާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އ ތޯރިޓީގެ
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 
 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 
 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 

 އެހެނިހެން  .2
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 
 00:11 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 



 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ 
 އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ  .1 އެޖެންޑާ 

 މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިނޭންސްއިން ފ ނުއްވާފައިވާ ލޯނުތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރުން.  .2
 އެހެނިހެން.  .3

 2020 ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ

 ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު   ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 5/ 2009 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 
 

 2020ފެބުރުއަރީ  25 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން ާބނާ މަަހށް "ހަމައަގު" ލިިބގެންދާނެކަމަށް ވެފައިވާ ވަޢުުދ  އެޖެންޑާ 
ކ މިޓީއަށް މަހިަބދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި   އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެފުއްދިފައި ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި  

އަދި އެންސިސް   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކ މްޕެނީގުޅިގެން  ނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާފ  މެންަބރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ޭބފުޅުންނާއި ަބއްދަލުކުރައްވައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން.

 2020ފެބުރުއަރީ  25 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ މިނިވަން 

 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން  .2

 2020ފެބުރުއަރީ  25 ތާރީޚް 

 30:12 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ގަވާއިދު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދިފައިނުވާތީ،   2019/14ނަންބަރު ޤާނޫނު  އެޖެންޑާ 
އެކަމާ ގުޅޭގ ތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރެސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ  

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 
 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީ  
 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން .1 އެޖެންޑާ 

 އެހެނިހެން  .2
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 
 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 



 

 އިޖްތިމާޢީ ކ މިޓީ 
ދެމެދުގައި ވަޒީފާ ދޫކ ށްލަންޖެހޭ މުއައްޒަފުންނާއި، އަދި އެ ޢުމުރުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ  އަހަރާ    65އަހަރާއި    55ޢުމުރުން   އެޖެންޑާ 

  މުއައްޒަފުންނަށް މާލީ އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ ގ ތްތަކެއް ހޯދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ކ މިޓީ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ
 މޯލްޑިވްސް ބ ރޯޑްކާސްޓިންގ ކ މިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރެއްވުން.  .1 އެޖެންޑާ 

 އެހެނިހެން  .2
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ކ މިޓީ  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް 
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސްގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ބ ޑުކ ށްފައިވާތީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ   .1 އެޖެންޑާ 

 މައްސަލައާ މެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން. 
 އެހެނިހެން.  .2

 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް އެކުލަވާލެއްވި ސަބް ކ މިޓީ 
 ބިލާގުޅޭ ގ ތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ފ ނުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން.  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  25 ތާރީޚް 

 16:00 ގަޑި 
 5 ކ ޓަރި ކ މިޓީކުރާ  


