
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ހޯމަ) 2020 ރީވަފެުބރު 17                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހ އްވެވި ސަބް ކ މިޓީ ހުން ޓްރެފިކް މީ
 " ދިރާސާކުރެއްވުން. މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު " އެޖެންޑާ 

 2020ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ ޓަރި ކ މިޓީކުރާ  
 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކ މިޓީ 
މުޢާހަދާ އަށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ކ ށްފައިވާ އިއުތިރާޒުތައް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  CEDAW .1 އެޖެންޑާ 

ހޯއްދެވުމަށް ފ ނުއްވާފައިވާ މަްއސަލަ އާއި ގުޅޭ ގ ތުން މިނިސްޓަރ އ ފް އިސްލާމިކް އާއި އިސްލާމީ 
 ޢިލްމުވެރިންނާ ަބއްދަލުކުރެއްވުން.

 .އެހެނިހެން  .2
 2020ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ ކ މިޝަނަށް މެންބަރަކު   6)ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/16 .1 އެޖެންޑާ 

 ކަނަޑައެޅުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ފ ނުވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ސުންގަޑި  
 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޚުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން  2007/7 .2
 އެހެނިހެން  .3

 2020ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ 
 ގުޅޭގ ތުން  މައްސަލައާ ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ  ޓަރމިނަލް   ސީްޕލޭން ލިމިޓެޑްގެ   ކ މްެޕނީ  އެއަރޯޕޓްސް މޯލްޑިވްސް .1 އެޖެންޑާ 

 .ބައްދަލުކުރެއްވުން  ބޭފުންނާއި އެއާގެ  މަންޓާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް
 2020 ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 



 އިޖްތިމާޢީ ކ މިޓީ 
 ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން. ކ މިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ   .1 އެޖެންޑާ 

 އެހެނިހެން  .2
 2020 ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 

 ކ މިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި ގ ތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ 
 2020 ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ޢާންމު ކ މިޓީގެ ސަބް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޯަޕން ޑޭ ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގ ތުން ސްޓިއަރިންގ ކ މިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2020 ފެބުރުވަރީ  17 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެންޓަރްޕރައިސަސް ކ މިޓީ ސްޓޭޓް އޯންޑް 

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޯޕޓްގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށް ކ މިޓީގެ މެންބަރުން އައްޑޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރާގުޅޭގ ތުން   .1 އެޖެންޑާ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުން. 

 ދިރާސާކުރެއްވުން. ސްޓެލްކޯއާ ގުޅޭގ ތުން ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް  .2
 އެހެނިހެން.  .3

 2020ފެބުރުއަރީ  17 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މިޓީ 

އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެ ކުންފުނީގެ  އީކޯ ޔުނިކް ްޕރ ޑަކްޓްސް ޕވޓ.ލޓޑ އިން ކ މިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  .1 އެޖެންޑާ 
 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.  .2
 އެހެނިހެން  .3

 2020ފެބުރުއަރީ  17 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ޖ އިންޓް ސަބް ކ މިޓީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ އަދި ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީގެ 
 ކ މިޓީން ދިރާސާ ކުރައްވަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން  -1 އެޖެންޑާ 

 އެހެނިހެން  -2
 2020ފެބުރުއަރީ  17 ތާރީޚް 
 14:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 



 

 އިޤްތިޞާދީ ކ މިޓީ 
އަޙްމަދު ޠާރިޤް ފ ނުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .1 އެޖެންޑާ 

ބާނާ މަހަށް "ހަމައަގު" ލިބިގެންދާނެކަމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދިފައި ނުވާތީ، މިހާރު މަހުގެ އަގު ހުރި މިންވަރު  
އިވާ ސިޓީއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިޝަރީޒްގެ  ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުން ސާފުކ ށްދިނުމަށް އެދި ފ ނުވާފަ

 ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޚިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން.  .2

 2020ފެބުރުއަރީ  17 ތާރީޚް 

 16:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ  

  މޯލްޑިވްސް   ގުޅޭގ ތުން  މައްސަލައާ  ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ  ޓަރމިނަލް  ސީްޕލޭން  ލިމިޓެޑްގެ  ކ މްެޕނީ  އެއަރޯޕޓްސް  މޯލްޑިވްސް .1 އެޖެންޑާ 
 . ބައްދަލުކުރެއްވުން  ބޭފުންނާއި ކ މްެޕނީގެ އެއަރޯޕޓްސް

 2020ފެބުރުއަރީ  17 ތާރީޚް 

 16:00 ގަޑި 
 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ކ މިޓީ   ެޕޓިޝަން
 . ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ެޕޓިޝަންތައް ދިރާސާކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުއަރީ  17 ތާރީޚް 
 16:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


