
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (ުބދަ ) 2019 ންަބރުނ ވެ 20                                            މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ މަން ހިއު
 ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެކުދިންނާއެކު ބާއްވަވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  20 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކ މިޓީ ސަ

 މަރުގެ މައްސަލައިގެ ރިޯޕޓު ދިރާސާކުރެއްވި ސަބް ކ މިޓީގެ ރިޯޕޓާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން. ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  20 ތާރީޚް 
 9:30 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީ 

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

 2019ނ ވެމްބަރު  20 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ

 ކ މިޓީއަށް ހުށަހަހެޅިފައިވާ ގަރާރުތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން.  .1 އެޖެންޑާ 
 ކ މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.  .2

 2019ނ ވެމްބަރު  20 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކ މިޓީ  ސަރުކާރުގެ

 އެޖެންސީތައް ހޯދުމުގައި މިނިސްޓްރީ އ ފް އެޑިއުކޭޝަން ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ގެނެސްދޭނެ  2020 .1 އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރެއްވުން.  އިން ޢަމަލުކ ށްފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ދެއްވުން  ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބައެއް ފުލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މާފު ކ ށްފައިވާތީ، އެކަން ބައްލަވައި  .2
 ދިރާސާކުރެއްވުން.   އެދި ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ސެންޓަރ އެންޓަްޕރައިސަސް ލިމިޓެޑްއާއި ސްޓެލްކޯއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށްބުނެ،  .3
 އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

މުވައްޒަފަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެކަން ބައްލަވައި ދެއްވުން  6ހއ. ބާރަށު މިސްކިތުގެ  .4
 އެދި ފ ނުއްވާފައި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 



 

 

 2019ނ ވެމްބަރު  20 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޚަވާލުވެފައިވާ ސަބް ކ މިޓީ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މައްސަކަތް ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ބިލާ ގުޅޭގ ތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ފ ނުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019ނ ވެމްބަރު  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ  ހިއުމަން

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގ ތަށް ޖަލު ބަންދުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ތިބުމާ   އެޖެންޑާ 
ގުޅިގެން ޖުޑީޝިއަލް ސަރވިސް ކ މިޝަން، އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އ ފީސް އަދި ްޕރ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އ ފީހުގެ  

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.  
 2019 ންބަރުނ ވެ  20 ޚް ތާރީ 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް

  ބިޑު  އަދި އެންގުމަކާނުލާ ބޯޑަށް ކުންފުނީގެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ބަޔަކާ ހެދުމަށް ތިލަފުށީގައި ގުދަންތައް ކެމިކަލް އެޖެންޑާ 
  މް ސީހޯ  އެމްވީ  އ ތް   ތިލަފުށީގައިއަދި    މައްސަލަ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ކ މިޝަންއަށް   ކ ރަްޕޝަން- އެންޓި   ބަޔާންކ ށް   ކުރުމަކާނުލާކަމަށް

  އުޞޫލުގެ  ނިންމަވަންޖެހޭ ކަންތައް އެފަދަ ގެންގ ސްފައިވަނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ނެގުމުގެ ބޯޓު ކިޔާ ނަމަކަށް ސެފެއަރ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގ ތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް  ބެއްލެވުމަށް  ދަށުންތޯ 

 ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 2019 ންބަރުނ ވެ  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 3 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މިޓީ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް  

 ކ މިޓީއަށް ހުށަހަހެޅިފައިވާ ގަރާރުތަކާމެދު ގ ތެއް ނިންމެވުން.  އެޖެންޑާ 
 2019 ންބަރުނ ވެ  20 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


