
                                                                                                

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 ( ހޯމަ) 2019އޮކްޓޫަބރު  28                ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތް             

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ އަދި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް  5/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ސަރވިސްއިން ދެއްވާ ްޕރެޒެންޓޭޝަން

 
 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  

 މަޤާމް     ނަން 
 ޮޕލިސް  އޮފް ކޮމިޝަނަރ  ޙަމީދު މުޙައްމަދު .1
 ޕޮލިސް  އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ  ޔޫސުފް   މަންނާން ޢަބްދުލް .2
 ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ  އެސިސްޓެންޓް   ރަޝީދު  ޢަލީ .3
 ޕޮލިސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ  އެސިސްޓެންޓް  ރިޔާޟް  މުޙައްމަދު .4
 ޮޕލިސް އޮފް ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް ޗީފް   ސޮބާޙް ޔޫނުސް .5

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް   ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ އެޖެންޑާ 
 ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި  

 
  ބޭފުޅުން: ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ޤާމް މަ      ނަން 

 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ   އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ .1
 ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ    އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ރިޟާ  .2
 ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްެޕނީޒް   އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވިސާމް  .3

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 
 ޤާމް މަ      ނަން 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް  .1
 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް  .2
 



 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ކޮމިޓީ  ސަބް ހޮއްވެވި  ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމަށް ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ

 ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް.  ބިލު  ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 9މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސަބް ކޮމިޓީ 

 އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ އިޯޕޓު ދިރާސާ ކުރެއްވުން.  އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ   4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެޖެންޑާ 
 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: 

 މަޤާމް     ނަން 

 ސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން .1
2.  

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 09:30 ގަޑި 

  5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ގެންނަ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ހެލްތު ްޕރޮފެޝަނަލުން   އެޖެންޑާ 
 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން، ރެކްރޫޓް ކުރައްވާ އެޖެންސީތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.ގެނައުމުގައި ޢަމަލު 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 4  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

 ދިރާސާ ކުރެއްވުން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް   އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 



 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

މޯލްޑިވްސް  ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން  އެޖެންޑާ 
 ޮޕލިސް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 11:00 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް   ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ އެޖެންޑާ 
މޯލްޑިވްސް  ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްސަރވިސް،  
 އިމިގްރޭޝަން 
 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 
 މަޤާމް:      ނަން: 

 ސީނިއަރ ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް   މުފީދު هللا އަލްފާޟިލް ސަޢުދު .1
 ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް   هللاއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .2

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ  ގެ ފަރާތުން  ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން 
 ބޭފުޅުން: 
 މަޤާމް:      ނަން: 

 ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް  .1
 އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  –އައި.ޓީ މެނޭޖަރ   އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު  .2

 
 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ގެ ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 މަޤާމް:      ނަން: 
1.  

 
 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މަޤާމް:      ނަން: 
 ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން    އިބްރާހީމް އަޝްރަފް  .1
 ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ   މުޙައްމަދު ޝިފާން  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 12:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

އިލްތިޒާމްތަކާމެދު ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތައް  ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މާލީ  އެޖެންޑާ 
މުރާޖަޢާކޮށް، ދައުލަތަށް ބުރަނުވާނޭ އުޞޫލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން 

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 



  ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މަޤާމް       ނަން 

1.  

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  .1 އެޖެންޑާ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ބ(ގެ   4)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް  ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމު  2
 މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުއްވުން. 

 ޤަރާރުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވާ، ޤަރާރުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.  3ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައިވާ   .2
 ގޮވާލާ ޤަރާރު  ރަށު އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ރަށު ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ޒަމާނީ ތަރައްޤީ ގެނުވައިދިނުމަށް  -
 ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤަރާރު  -
 އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު  -

 އެހެނިހެން.  .3

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 މުއައްސަސާތަކުންނާއި އާންމުންގެ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  .1 އެޖެންޑާ 
 )ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް 9/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
 އެހެނިހެން  .3

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 12:30 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ 

ގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގަ އެޖެންޑާ 
މޯލްޑިވްސް  ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ   ކޮމިއުނިކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް  ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްސަރވިސް،  
 ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަދި  އިމިގްރޭޝަން 
 

 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
 މަޤާމް     ނަން 
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަން   މުޙައްމަދު ޢަލީ ވަހީދު  .1
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯަޕރޭޓް ބިޒްނަސް   މޫސާ ހަލީމް   .2

 
 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 



 މަޤާމް     ނަން 
 ޗީފް ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޮޕލިސް  މުޙައްމަދު ބަޝީރު  .1
 ޗީފް އިންސްެޕކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް   އިސްމާޢީލް ނަދީމް  .2
 އިންސްެޕކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް    ޖަވީދު މޫސާ  .3

 
 ހުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ 

 މަޤާމް     ނަން 
 ސްޓޭޓް ކައުންސެލް  ސްތާޛާ ސަލްވާ ޙަބީބް އަލްއު .1
 ސްޓޭޓް އެޓަރނީ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާތު  .2

 
 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 މަޤާމް     ނަން 
 ސަޯޕޓް ސަރވިސަސް އެންޑް މޮނިޓަރިންގް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކައުންސިލް    އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު  .1
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ްޕލޭނިންގް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ޝަމްޢޫން އާދަމް  .2

 ގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން: މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 
 މަޤާމް     ނަން 
 ކައުންސެލްޖެނެރަލް  އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ އަޙްމަދު  .1
 އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލާ ހާމިދާ ޝަކީލް  .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 1 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.  –މަޑަވެލި   އެޖެންޑާ 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޓީ 

މަސްވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަމުންދިއުމާއެކު، އެކަންތައްތައް ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭތީ  .1 އެޖެންޑާ 
ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އަދި މިފްކޯ ގެ  

 ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. 
 ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިފްކޯގެ  

 މަޤާމް                                ން ނަ          
 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސައ         އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފައުޒީ  .1
 ޗީފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އޮފިސަރ          އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް   .2
 މެނޭޖަރ         ލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަމީމް  އަ .3
 މެނޭޖަރ         އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ   .4
 

         މި ބައްދަލުވުމުގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
 މަޤާމް                             ން ނަ 



 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ރަޝާދު     މުޙައްމަދު ޢަމްރު  ޙުސައިން އަލްފާޟިލް .1
 

ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނަގަނީ ކެޕާސިޓީ ހުރިވަރަށްތޯ ބެއްލެވުމަށް، ކޮމިޓީން އެ ކުންފުނީގެ   .2
 ޙާލަތު ދިރާސާކުރެއްވުން. 

 ނިންމެވުން. ސްޓެލްކޯއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް  .3
 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ 

) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު (އަށް އިސް ލާޙް ގެންއުމުގެ ބިލު ދިރާސާ 13/2008ޤާނޫނު ނަމްބަރު  .1 އެޖެންޑާ 
 ކުރެއްވުން. 

 . އެހެނިހެން. 2 .2

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 14:00 ގަޑި 

 4 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ 

 ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.  ޔުނިވަރސިޓީގެ އެ ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޖެންޑާ 
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި  

 މަޤާމް                                  ން ނަ 
 ޗާންސެލަރ                       ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު  .1
 ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް                   ވައިސް ޗާންސެލަރ   .2
 ޖިސްޓްރަރ ޢަލީ                     ރެهللا ޑރ. ސަޢުދު .3

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 14:45 ގަޑި 

 5 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ   އެޖެންޑާ 
 ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ބައްދަލުކުރުން.އޮފް 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 00:16 ގަޑި 

 2 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 
 
 



 

 

 

 ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީ 

މުވައްޒަފުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ޓްރާންސްޯޕޓް  ޓްރާންސްޯޕޓް އޮތޯރިޓން ވަކިކުރުމަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާ  އެޖެންޑާ 
 އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން. 

 2019އޮކްޓޫބަރު  28 ތާރީޚް 

 00:16 ގަޑި 

 3 ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރި 


