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 ޖަލްސާ ވަނަ  10އުރުގ  ދ ވަނަ ދަ ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017އޮގަސްޓު  23 ތާރީޚު:

 1438ޛުލްޙިއްޖާ   1 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 9:08ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 9:26ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 މިނ ޓު 18 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 67 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  40މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

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

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ  
 2017/2/10އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:         

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

   ހިމަނުއްވާނ ކަމުަގިއ ޔައުމިއްާޔގަިއ ޖަލްސާގ  ތިރީގަިއވާ ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތައް މަޖިލީހުގ
 އިޢުލާންކުރ ްއވި 

 ބަދަލު( 1މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގ  ަކންތައްތަކާ ބ ހޭ ކޮމިޓީ ) .1

 ަބދަލު( 1ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ ) .2

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ެރު ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
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ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ފްގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ފޮނުއްވާފައިވާ، މ.ކޮތަންމާގެ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީ

 ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ުގުރައިދޫ ދާއިާރގ   މުޤައްރިރު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީގ  ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވާީނ، މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ

 ޢިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

   ަވގުތުަގއި އ ްއވ ސް ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން ވާހަކަދ ްއކ ވުމަށް ފުރުޞަތަށް އ ދިަވޑަިއގ ންފައ އް ުނވޭ ބަހުސްގ 

 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 "ްޤައުމީ މައްސަލަ ބައިވ ރިވުުމގ  ދިވ ހިރާއްޖ އިން ގައި( އަޔޯރާ" )އ ސޯސިއޭޝަން ރިމް އޯޝަން އިންޑިއަނ 

 ރިޕޯޓް ނިންމ ވިގޮތުގ  ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ސަލާމަތުގ 

 ުގުރައިދޫ ދާއިާރގ   މުޤައްރިރު، ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީގ  ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވާީނ، މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓ

 ޢިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

 ރިޕޯޓުގ  ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުން 

 (ގ  ފަރާތުން)ޕީ.ޕީ.އ މް ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން .1

 

 

 

 

 އ ހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އ ހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (6)

  ް6.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 ބޭރު  ގޮތުގ މަތިން ގަިއވާ ( ދ) މާއްދާގ  ވަނަ 115 ގާނޫނުއަސާސީގ  ޖުމްހޫރިއްޔާގ   ދިވ ހިރާއްޖޭގ 

ނަޑއ ޅުމަށް ަސފީރުން ރާއްޖ އިން ޤައުމުތަކަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް ސޯޝަލިސްޓު  ޑިމޮކްރ ޓިކް  ޓަަކއި  ކަ

 ޙުސައިން  މުޙައްމަދު ފާޟިލްއަލް/ ކޮތަންމާގޭ.މ ކަމަށް ސަފީރު ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ހުންނަވާ ސްރީލަންކާަގއި

  ؛އ އްސ ވުން ވޯޓަށް ޢައްޔަންކުރ ްއވުމާމ ދު ޝަރީފް
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  ް6.2އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 ސޮއިކުރުމަށް  ފަރާުތން ސަރުކާުރގ  ދިވ ހި ގައި (އަޔޯރާ" )އ ސޯިސއޭޝަން ރިމް އޯޝަން  އިންިޑއަން"

 ފާސްކުރ އްވުމާ ނިންމ ވިގޮތަށް ކޮމިޓީން ،ނިންމަވާފައިވާތީ  ކޮމިޓީން ފ ންނަކަމަށް ރުހުންދިނުމަށް މަޖިލީހުން 

  ؛އ އްސ ވުން ވޯޓަށް މ ދު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ްޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި.އ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުނ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .2

 މ ންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  28 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  28 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  15 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ  .3

 މ ންބަރުން  53 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  27 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  27 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  14 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


