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 ޖަލްސާ ވަނަ  11އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ހޯމަ ދުވަސް  ،2017އ ޕްރީލް  10 ތާރީޚު:

 1438ރަޖަބު  13 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  11:00ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  12:09 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 :ފ ށި ގަޑި

 ަގއި  13:39 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނ ޓް 18ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 81 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 
 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  57މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/1/11އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 

 

 

 
 

  ރިޔާސަތުން އަންގަ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އިޢުލާންކުރ އްވުން. ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިާވގޮތް         
 ތަން  ގަޑި ކޮމިޓީ 
 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:30 ޤަވާއިދު ކޮމިޓީ  .1

 
 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 .ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގ މަތިން އިޢުލާންުކރަން 128މަޖިލީހުގ  ގަާވއިދުގ   ،ކޮމިޓީގ  ސުްނގަޑި

 

 

 

 

 

 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގ 

 ސުންގަޑި  ބިލު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ސަރުކާރުގ  ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .1
 ބިލު  ތަޢުލީމުގ 

 2017އޮގަސްޓް  31
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  އ  އިޞްލާުޙކުރ އްވުމަށާިއ،( ށ) އާއި( ހ) މާއްާދގ  ވަނަ 175 ގަާވިއދުގ  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ 

 ކޮމިޓީން  ޢާންމު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އ ދި އިތުރުކުރ ްއވުމަށް ައކުރ އް ގޮުތގައި  ގ  ( އ) މާއްދާގ 
 ރިޕޯޓު  ނިންމ ިވގޮުތގ  ދިރާސާކުރަްއވައި

  ަކ ލާ ދާއިރާގ  ޢިއްޒަތްތ ރި ، ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރު ޢާންމު  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީރިޕޯޓު މ

 މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 

   ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުންރިޕޯޓުގ 

 ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  (1)

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  (2)

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން (3)

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް (4)

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  (5)

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަުރ މޫސާ މަނިކު (6)

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  (7)

 ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު (8)

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު (9)

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް (10)

 މ ދުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  (11)

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު (12)

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  (13)

  ުއ ރުވުމަށްފަހު ބަހުސް ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވުމަށް އ ދިވަަޑއިގ ންނ ވި މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތ

 ނިންމާލ އްވި.

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/aanmu-committee-reports/Gavaid%20175%20(H)_(Sh)%20Islaah_Anmu%20Comity%20Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/aanmu-committee-reports/Gavaid%20175%20(H)_(Sh)%20Islaah_Anmu%20Comity%20Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/aanmu-committee-reports/Gavaid%20175%20(H)_(Sh)%20Islaah_Anmu%20Comity%20Report(2).pdf
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 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ( 6) 

   އ  އިޞްލާޙުކުރ އްވުމަށާިއ،( ށ) އާއި ( ހ) މާއްދާގ   ވަނަ  175 ގަާވިއދުގ  މަޖިލީހުގ  ރައްޔިތުންގ 

 ކޮމިޓީން  ޢާންމު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އ ދި އިތުރުކުރ ްއވުމަށް ައކުރ އް ގޮތުަގއި ގ ( އ) މާއްދާގ 

  ؛ވޯަޓށް އ އްސ ވުން ްއވުމާމ ދުފާސްކުރ ކޮމިޓީން ނިންމ ވި ގޮތަށް  ރިޕޯޓު ނިންމ ިވގޮުތގ  ދިރާސާކުރަްއވައި

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ިއ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  47 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  46 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 - ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

 މ ންބަރުން  46 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/aanmu-committee-reports/Gavaid%20175%20(H)_(Sh)%20Islaah_Anmu%20Comity%20Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/aanmu-committee-reports/Gavaid%20175%20(H)_(Sh)%20Islaah_Anmu%20Comity%20Report(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/aanmu-committee-reports/Gavaid%20175%20(H)_(Sh)%20Islaah_Anmu%20Comity%20Report(2).pdf

