
                                                                                                
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  (އަންގާރަ) 2020 ރީވަފެުބރު 18                                           މިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގ ތް ކ  

 ކ މިޓީ   ބަލާ މިންވަރު އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރުގެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ހިމަނުއްވައި   އެޖެންޑާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  ނޭޝަނަލް ޭޕ ކ މިޝަނުން މާލިއްޔަތު ކ މިޓީއަށް ފ ނުއްވާފައި މައްސަލައިގައި، ސަރުކާރުގެ
 ބަލާ ކ މިޓީގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކ މިޓީ 

މުޢާހަދާ އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކ ށްފައިވާ އިއުތިރާޒުތައް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން   CEDAW .1 އެޖެންޑާ 
 ދިރާސާކުރުން. ހޯއްދެވުމަށް ފ ނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 މަޝްވަރާކުރުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގ ތުން  .2
 އެހެނިހެން.   .3

 2020ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 10:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކ މިޓީ 
 ކ މިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވަ މައްސަލަތައް ނިންމާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން. .1 އެޖެންޑާ 

 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުއާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން.  .2
 އެހެނިހެން. 

 2020ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ކ މިޓީ  ތަރިކައިގެ ތަރައްޤީއާއި ޤައުމީ

  ތިރީގައިވާ ގ ތުން   ގުޅެ  ބިލާ ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު   ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 5/ 2009 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެޖެންޑާ 
 . ބައްދަލުކުރެއްވުން ފަރާތްތަކާއި
 ގެ ފަރާތުން: ސިވިލްއޭވިއޭޝަން   އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް   އ ފް   މިނިސްޓްރީ 

 މަޤާމް:      ނަން: 
 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ    އަލްފާޟިލް ޝިމާޛް ޢަލީ  .1
 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ   އަލްފާޟިލް ހިދާޔާ ނަޟީރު  .2

 



 ގެ ފަރާތުން: އެންވަޔަރަންމަންޓް   އ ފް   މިނިސްޓްރީ 
 މަޤާމް:      ނަން: 

 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ    ނަސީރު هللا ޑރ. ޢަބްދު .1
 އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް   އަލްއުސްތާޛާ ފަޒީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް .2
 

 ގެ ފަރާތުން: ސަރވިސަސް   ޕ ލިސް   މޯލްޑިވްސް 
 މަޤާމް:      ނަން: 

 ސްްޕރިންޓެންޑެންޓް އ ފް ޕ ލިސް   އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސަމީރު  .1
 ޕ ލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްެޕކްޓަރ  ޢަބްދުލް ޙަފީޒް އިބްރާހީމްއަލްފާޟިލް   .2

 
 ގެ ފަރާތުން: އ ތޯރިޓީ   ގަވަރމަންޓް   ލޯކަލް 
 މަޤާމް:      ނަން: 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން އާދަމް  .1
 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އ ފިސަރ   އަލްއުސްތާޛާ ހަމްދާ ޢަބްދުލްރަޙްމާން  .2
 

 ގެ ފަރާތުން: އ ތޯރިޓީ   ޓްރާންސްޕޯޓް   މޯލްޑިވްސް 
 މަޤާމް:      ނަން: 

   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަލީމް  .1
 2020 ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ 

  އަދި  ކަންބ ޑުވުންތަކާއި ހުރި ސެކްޓަރގައި ބޭންކިންގ ގ ންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ  ކުރުމުގައި  ބޭންކްތަކަށް ވިޔަފާރި އެޖެންޑާ 
 . ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭފުޅުންނާއި ބޭންކްތަކުގެ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ގުޅޭގ ތުން ދަތިތަކާއި  ހުރި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި

 2020 ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 11:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އިޤްތިޞާދީ ކ މިޓީ 

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ފ ނުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށްވެފައިވާ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން ބާނާ   އެޖެންޑާ 
މިންވަރު ކަމާގުޅުން ހުރި  މަހަށް "ހަމައަގު" ލިބިގެންދާނެކަމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދިފައި ނުވާތީ، މިހާރު މަހުގެ އަގު ހުރި 

އިދާރާތަކުން ސާފުކ ށްދިނުމަށް އެދި ފ ނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އ ފް ފ ރިން އެފެއާޒްގެ ބޭފުޅުންނާއި  
 ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 2020 ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 1 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ގަވާއިދު ކ މިޓީ 

 ކ މިޓީގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުވަރީ  18 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 



 

 އާންމު ކ މިޓީ 
 ކ މިޓީގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާކ ށް ގ ތެއް ނިންމުން. އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުއަރީ  18 ތާރީޚް 
 12:30 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކ މިޓީ 

 މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން.   4ސިވިލް ސަރވިސް ކ މިޝަނުގެ  .1 އެޖެންޑާ 

 )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޚުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން  7/ 2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 އެހެނިހެން  .3
 2020ފެބުރުއަރީ  18 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 4 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކ މިޓީ 

 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން  އެޖެންޑާ 
 2020ފެބުރުއަރީ  18 ތާރީޚް 
 14:00 ގަޑި 

 5 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކ މޓީ 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރައްރަށުންނާއި ފަޅު ރައްތަކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރައްރަށުން   -1 އެޖެންޑާ 
ގެންދާތީ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާ ގުޅޭގ ތުން މިނިސްޓްރީ  ރުއްގަސް ނަގައިގެން  

އ ފް އެނވަޔަރަންމަންޓް، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ްޕރ ޓެކްޝަން އެޖެންސީ، މިނިސްޓްރީ އ ފް ފިޝަރީޒް، މެރިން  
 ރިޓީ ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އ ތޯ

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން -2
 އެހެނިހެން  -3

 2020ފެބުރުއަރީ  18 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 
 މާލިއްޔަތު ކ މިޓީ އަދި ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިޒަސް ކ މިޓީ 

ރެސްޕ ންސިބިލިޓީ ފްރޭމްވާރކްއާ ގުޅޭގ ތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އައި.އެމް.އެފް ފިސްކަލް   .1 އެޖެންޑާ 
 މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
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 2 ކ މިޓީކުރާ ކ ޓަރި 


