ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 05އޮގަސްޓް ( 2019ހޯމަ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީއިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަދި
ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް ކޮމާންޑްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

9:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ކުރެއްވުން
ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

10:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ
 .2އެހެނިހެން
ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

10:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

 .1އިދާރީ މައްސަލައެއް ވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
 .2މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
 .3އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ބޭފުޅުންނާ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ނަން

މަޤާމް

 .1އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

މިނިސްޓަރ

 .2އަސްހަދު އަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް

 .3އަޙްމަދު އިބްރާހިމް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

 .4އަޙްމަދު އިރާޟް

ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ

 .5ޢަލީ ޒަކީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ،

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ދޮރިން އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަޙްމަދު މިޒްޙަތު ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ

 .2މަރްޔަމް ސާޙަތު

ލީގަލް އޮފިސަރ

 .3މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަޙުމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް

 .2ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މުޙައްމަދު

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1މަރިޔަމް ނާޒިމާ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

 .2ޔޫސުފް ރިޟާ

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

 -1މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،އާންމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ
ބައެއް މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް.
 -2އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 5އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

12:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 05އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޔުނިސެފްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
Dr. M.Munir A.Safiledin .1

ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް

Ms. Yosi Echeverry Burchardt .2

ޑެޕިއުޓީ ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް

 .3އަލްފާޟިލް މަޒީނާ ޖަމީލް

ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

 .4އައިޝަތު ޝަހުލާ އަޙުމަދު

ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

 .5އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

ތާރީޚް

 05އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

 .1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.

ޢާންމު ކޮމިޓީ
 .2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ ކަންކަން ދިރާސާކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 05އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

14:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

4

އެޖެންޑާ

 .1އިދާރީ މައްސަލައެއް ވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
 .2މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ސަބްސިޑަރީސް
ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 05އޯގަސްޓް 2019

ގަޑި

16:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

