
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ހޯމަ) 2020 ރީވަފެުބރު 24                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

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

 އެހެނިހެން  .2
 2020ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓި  މާލިއްޔަތު

  ހިމަނުއްވައި ތަފްޞީލް  ޢިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  ފެންނަ ހަމަޖެއްސުމަށް  މަޤާމުތަކަށް  އިންތިހާބީ ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް .1 އެޖެންޑާ 
 ކ ށް ގ ތެއް ނިންމުން. މަޝްވަރާ މައްސަލައާމެދު ފ ނުއްވާފައިވާ ކ މިޝަނުން  ޭޕ ނޭޝަނަލް

 . އެހެނިހެން. 2

 2020ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 
 00:10 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ

 ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން.  އެޖެންޑާ 
 2020 ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 
 0010: ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ

 ހުވާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ބައެއް ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރުން. ވަކާލާތުކަމުގެ   .1 އެޖެންޑާ 
 އެހެނިހެން.  .2

 2020 ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 
 :0011 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

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

 2020 ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 



 ކ މިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ
  ދިރާސާ ކުރެއްވުން. ބިލު ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު   ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 5/ 2009 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 

 
 2020ފެބުރުއަރީ  24 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ެޕޓިޝަން

 ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ެޕޓިޝަންތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުއަރީ  24 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   އިޤްތިޞާދީ

މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގެ  ފ ނުއްވާފައިވާ  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  އެޖެންޑާ 
މިނިސްޓްރީ އ ފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް   ގުޅޭގ ތުންސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ 

 ްޕރ ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2020ފެބުރުއަރީ  24 ތާރީޚް 

 12:30 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  24 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 
 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 
 ކ މިޓީ ދު  ގަވާއި 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އ ތޯރިޓީ އިން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކުރާ ޖޫރިމަނާތަކާ ގުޅޭގ ތުން   .1 އެޖެންޑާ 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެ އ ތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 : ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އ ތޯރިޓީގެ  
 ޤާމް މަ      ނަން  

 ފެސިލިޓޭޝަން  އެންޑް ޓެކްނިކަލް ، ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ  ވަޙީދު   ޢަލީ  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް .1
 ސަރވިސް  ރެވެނިއު ، ޖެނެރަލް  ކ މިޝަނަރ  އެސިސްޓަންޓް  ޝަރީފް   އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް .2
 ޑިވިޜަން  ސަރވިސް ލީގަލް  ، އ ފިސަރ ޓެކްސް  ސީނިއަރ  ޔަޝާ   މަރިޔަމް އަލްފާޟިލާ .3

 
 އެހެނިހެން.  .2

 2020ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 
 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 



 

 ކ މިޓީ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ
 ކ މިޓީގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން.  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 
 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ކ މިޓީ  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
  ގުޅޭގ ތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން. ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލާ އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  24 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  24 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ކ މިޓީ  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް 
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ޚާއްޞަ ރިވިއު ރިޯޕޓާ ގުޅޭގ ތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އ ޑިޓަރ   .1 އެޖެންޑާ 

 ޖެނެރަލްގެ އ ފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 އެހެނިހެން.  .2

 2020ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ކ މިޓީ   ޖެންޑަރހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 
 ފެމިލީ ްޕރ ޓެކްޝަން އ ތޯރިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގ ތުން، އެ އ ތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.   އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  24 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 
 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


