ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 22ޖުލައި ( 2019ހޯމަ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސަލަންސީ އެލައިނާ ޓެޕްލިޓްޒާ އާއި
އެމެރިކާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓްގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ބައްދަލު ކުރައްވައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭގޮތުން
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރގެ ކަމާގުޅޭ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންޞޫރު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 .2މޭޖަރ އިބްރާހިމް ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

9:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް އާ މެދު ގޮތެއް

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1
ނިންމެވުން.
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

9:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

ލޯކަލް ގަވަންމެންޓް އޮތޯރިޓީން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ
ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
ނަން
 .1އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މަޤާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް – އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑުގެ ރައީސް

 .2އަލްފާޟިލާ މިންނާ ރަޝީދު

ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައީސް

 .3އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް މަޙްމޫދު

ބޯޑު މެންބަރު (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ)

 .4އަލްފާޟިލް ޢާމިރު ޢަލީ

ބޯޑު މެންބަރު

 .5އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން

ބޯޑު މެންބަރު

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭ ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ
އަދި ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެއްވޭނެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމީޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރުން.
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3
ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

4

އެޖެންޑާ

 .1އިދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެމައްސަލައަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
 .2މަޝްރޫޢުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.
 .3އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

 .1ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެޑްވޮކޭޓިންގ
ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ

ފައުންޑިންގ މެންބަރ

 .2އާމިނަތު ޖަލާ ޒުހުރީ

ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

 .3އާމިނަތު ޝަރީފު

ހެޑް އޮފް ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ

 .2ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނާ
ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1މުޙައްމަދު ބަޝީރު

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް

 .2މުޙައްމަދު ދާއޫދޫ

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް
ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް

 .3ޙަސަން ޙަނީފު
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ،ލޭބަރ

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
ނަން

މަޤާމް

 .1މުޙައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން

ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން

 .2އިބްރާހީމް އަޝްރަފް

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން

 .3މުޙައްމަދު ޝިފާން

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
ނަން
 .1އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޛީރު

މަޤާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް

 .1މުޙައްމަދު ދާޢޫދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1މަރިޔަމް ނާޒިމާ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

 .2ޔޫސުފް ރިޟާ

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަޙްމަދު ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް

 .2އިބްރާހީމް އަޝްރަފް

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  128ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން "ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" ގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވައި
ޤަރާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
ބޭފުޅުން

މަޤާމް

ނަން
 .1އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނީޝާ މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 .2އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އަފްރާ

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް މާކެޓިންގ އޮފިސަރ (މާކެޓިންގ)

 .3އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އާސިމް

ޑިރެކްޓަރ (އެޗް.އާރު އެންޑް އެޑްމިން)

.4

ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮކިއުމަންޓް)

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަހީލް

 .5އަލްފާޟިލް ލީނާ އާޒިމް

ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް)

 .6އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

 .1ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް ފައިނަލް ކުރެއްވުން.

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
 .2އެހެނިހެން.
ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

 .1ކޮމިޓީގެ އިޙްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޢައްސަސާ ތަކުގެ ތެރެއިން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާ
ބައްދަލުކުރެއްވުން.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
ނަން
 .1އާއިޝަތު ބިޝާމް

މަޤާމް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 .2މަޙްމޫދު ސަލީމް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 .3ޖިހާދާ އަނީސް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 .4ޙުސައިން ނާޝިދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 .2ކޮމިޓީ އަށް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން.
 .3އެހެނިހެން.

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

16:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

މގައި މޯލްޑިވްސް
ދކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރު ު
ސ ޔުނިޓުން މިނިވަންކަމާއެކު އަ ާ
ނޓެލިޖެން ް
ފައިނޭންޝިއަލް އި ް
މ
ޤބޫލުކުރެވޭތީި ،
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ އަޙްމަދު ނަސީރު ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ަ
ހ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ޢަބްދުﷲ
ނގެ މަޖިލީހުން އަޅުއްވަންޖެ ޭ
މައްސަލަ ބައްލަވައި ރައްޔިތު ް
އަޝްރަފް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ
ބައްދަލުކުރެއްވުން.
 16:00ގައި ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
 17:00ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ތާރީޚް

 22ޖުލައި 2019

ގަޑި

16:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

4

