ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
 23ޖުލައި ( 2019އަންގާރަ)

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ
އެޖެންޑާ

 .1ކޮމިޓީއިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި ގުޅޭ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ
ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުން.
 .2އަޙްމަދު ރިޝްވާން ޢަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން
އިޙްމާލުވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މައްސަލަ.
 .3އެހެނިހެން

ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

9:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

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

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ
ދިރާސާކުރުން.
ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

10:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

އެޖެންޑާ

 .1އިދާރީ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެމައްސަލައަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުން.

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

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައި

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން
ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

ކޮމިޓީން މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވި ސިޓީތަކަށް ލިބިފައިފާ ޖަވާބުތައް ދިރާސާ ކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ގަޑި

11:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

 15 .1ޖުލައި  2019ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަކިވަކި މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ،އެ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ ސީނިއަރ އެޓަރނީ އާ ބައްދަލުކުރުން.
 .2އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު އިވެލުއޭޓްކޮށް ،ކޮމިޓީ
ރިޕޯޓް ނިންމުން.
ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

11:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

އެޖެންޑާ

" .1ބޭރުގެ މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އާ
ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
 .2އެހެނިހެން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވ ާ
ބޭފުޅުން:
ނަން

މަޤާމް

 .1އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދު

މިނިސްޓަރ

 .2އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒިޔާދު
ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

12:30

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވުން.

ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

13:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

5

އެޖެންޑާ

ކޮމި ޓީގެ އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ތެރެއިން ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާ

ޢާންމު ކޮމިޓީ

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ
ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ވަޒީފާ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
 .1އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް

 .2އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް
 .3އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 .4އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 .5އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 .6އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިބްރާހީމް ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
 .7އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ރިޝްފާ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

1

އެޖެންޑާ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ،ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި ،މާލީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތާއި

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
ގުޅިގެން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން:
މަޤާމް

ނަން
 .1އަލްފާޟިލް އާދަމް މުޙައްމަދު

މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ

 .2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މަނިކު

ޗެއަރމަން

 .3އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނަޖުވާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ

 .4އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިޤުބާލު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – ފިނޭންސް

 .5އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާފިޢު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް

 .6އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢުބެއިދު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ – ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މަރކެޓިންގ

ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

3

އެޖެންޑާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އަރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ގެ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ
ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.
ތާރީޚް

 23ޖުލައި 2019

ގަޑި

14:00

ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި

2

