
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (އަންގާރަ) 2019 ންަބރުނ ވެ 19                                            މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ ސަބް ކ މިޓީ 
 ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  19 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ެޕޓިޝަން ކ މިޓީ 

 ޙިއްސާކުރެއްވުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް 1 އެޖެންޑާ 
 . ކ މިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން 2

 2019ނ ވެމްބަރު  19 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ، އެކަން މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކ ށްފައިވާތީ ދަނޑުވެރިންނާ  އެޖެންޑާ 
 ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2019ނ ވެމްބަރު  19 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ މިނިވަން 
   ކ ރަްޕޝަން ކ މިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.- )އެންޓި 13/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  19 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ ސަބް  

 ލު ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުން ބި އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  19 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ގަވާއިދު ކ މިޓީ 

 ކ މިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  19 ތާރީޚް 



 

 

 12:30 ގަޑި 
 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 

 ޤްތިޞާދީ ކ މިޓީ އި
އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް  ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކަށް  އެޖެންޑާ 

، އުޘްމާނު ހަފީޡް  ވެސް ލުއިފަސޭހަ ވާނެ ގ ތެއްގެ މަތިން ޓެކްސް ދެއްކޭނެ ގ ތައް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކ ށްދެއްވުން އެދި
 އާ މެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން. ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

 2019 ންބަރުނ ވެ  19 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 

ޤާނޫނު( އަށް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ   7/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2019 ންބަރުނ ވެ  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މިޓީ 

 ބައްދަލު ކުރެއްވުން ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ - މަޑަވެލި އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ހިއުމަންރައުޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ 

 ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ގ ތެއް ނިންމެވުން  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  19 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


