ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 17ޖުލައި ( 2019ބުދަ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

 .1ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް،
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
ނަން

މަޤާމް

 .1އަޙްމަދު މިޒްޙަތު ނަޢީމް

ޑިރެކްޓަރ

 .2ޢަލީ ޝަރީފް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 .3އާމިނަތު ޖަމީލާ

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

 .4މަރްޔަމް މުޙައްމަދު ދީދީ

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އޮފިސަރ

 .5މަރްޔަމް ނުހާ

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަންސް އޮފިސަރ

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

މަޤާމް

 .1އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޛީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒް

 .2އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަބީލާ އިބްރާހިމް ނަޞީރު

އެސޯސިއޭޓް ލީގަލް ކައުންސެލް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1މުޙައްމަދު ދާޢޫދު

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް

 .2ޖަވީދު މޫސާ

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް

" .2ސާކް ވިޝަން  "2030މި ކަރުދާހަށް ކޮމިޓީއިން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ފޮރިން
ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

10:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 5އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

 .1ސަބް ކޮމިޓީ  Cއަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.
 .2އެހެނިހެން.

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

10:15

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ
ދިރާސާކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

10:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޘަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

 .1އިދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

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

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެޑްވޮކޭޓިންގް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަންގެ ފަރާތުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ
ޖަމިއްޔާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން.
އެޑްވޮކޭޓިންގް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖަލާ ޒުހުރީ

ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް

 .2އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރީފް

ހެޑް އޮފް ޕޮލިސީ

 .3އަލްފާޟިލާ ނަޒްޙަތު ޙަލީމް

ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ

 .4އަލްއުސްތާޛު ފަރުޙަތު ޙަބީބު

ލީގަލް އޮފިސަރ

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކުރެއްވުން

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 4އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

 .1އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
ނަން

މަޤާމް

 .5އަލްފާޟިލާ ރިމްނާ ޙަސަން

އެކްޓިންގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 .6އަލްފާޟިލާ ޒާރާ ނިޒާރު

ސަރުކާރު ޙިއްޞާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރ

 .7އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މިޒްނާ ޢަލީ

ސަރުކާރު ޙިއްޞާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރ

 .8އަލްފާޟިލް މޫސާ ޞޯލިހް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީގެ ޙިއްސާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރ

 .9އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން

ކާސާ ހޯލްޑިންގްސްގެ ޙިއްސާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރ

މެނޭޖަރ ،ކޯޕަރޭޓް ހެޑް އޮފީސް

 .10އަލްފާޟިލާ ކައުޘަރު ޙުސައިން

 .2ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2013ދައުލަތުގެ ވިޔަޕާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޓްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކަލަވާލެވިފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ރިވިއުކޮށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް
ނިންމެވުން.
ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 5އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

 .1ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން
ނަން
 .1އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން

ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

 .2އަލްއުސްތާޛު ޙައްސާން ޙަމީދު

ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް

 .3އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީން

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

 .4އަލްފާޟިލާ ބަދުރިއްޔާ މޫސާ

ޑިރެކްޓަރ

 .5އަލްއުސްތާޛާ އަސްމާ ހަސަން

ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޓަރ

 .2އެހެނިހެން
ތާރީޚް

މަޤާމް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

( 4އައު ޢިމާރާތު  6ވަނަ ފަންފިލާ)

އެޖެންޑާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްސެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ތާރީޚް

 17ޖުލައި 2019

ގަޑި

16:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

