
 

1 

. 

 

 ޖަލްސާ ވަނަ  3އުރުގ  ތިންވަނަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 އަންގާރަ ދުވަސް  ،2017އޮކްޓޫބަރު  24 ތާރީޚު:

 1439ޞަފަރު  4 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 9:00ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 9:37ހ ނދުނު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 މިނ ޓު 37 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 56 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

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

                          

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގ  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 24މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ން ކުރު އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

o  (2017/3/3އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:) އްވުންދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 

 އ ންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

o  ްއިޢުލާންކުރ އްވުން  ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ 

o 13:00 ަ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ކޮމިޓީ  ޢާންމުއި ގ 

 
 
 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  

 

o  ްކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރުނ 

 

 (ަބދަލު 2) ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީ .1
 (ބަދަލު 2) ސުލޫކު ކޮމިޓީ .2

 (ބަދަލު  2) ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ .3
  (ބަދަލު 5) ސުލޫކު ކޮމިޓީ .4

 (ބަދަލު  1) އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު  .5
 (ބަދަލު 2) ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބ ހޭ ކޮމިޓީ .6
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 މަޖިލީހުގ  ރައީސްގ  މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމ ންޓަރީ ބަޖ ޓު 2017
o 2017 ުމިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް  މަޖިލީހަށް ހުށަހ ޅުއްވީ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމ ންޓަރީ ބަޖ ޓ

 .މުނައްވަރުއ ންޑް ޓްރ ޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

 
 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖ ހޭ ބިލު  (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

o   ފަރާތުން، އުނގޫފާުރ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ާދއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގ  ސަރުކާރުގ
 ގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންބިލު

 
 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

  ާ7.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

o   ވަނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމ ވި ގޮތުގ   2018އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  އޮފީހުގ
 ރިޕޯޓު

o ިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގ  މުަޤއްރިރު، ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ، ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދ އްވީރ
 ޙުސައިން މަނިކު 

 ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްވި މ ންަބރުން

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .1

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .2

 ޚަލީލް هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .3

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .4

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .5

o  ްިރޕުޯޓެގ ަބުހްސ ިންނަމާވެލްއވި ، ދ އްވުމަށްފަހުއ ދިވަޑައިގ ންނ ވި މ ންބަރުންަނށް ފުރުސަތު ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަނ . 
 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Supplementary%20Budget%202017.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Supplementary%20Budget%202017.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maldives%20Media%20Commission%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Maldives%20Media%20Commission%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/welfare_committee/Auditor%20General%20budget%202018%20Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/welfare_committee/Auditor%20General%20budget%202018%20Report.pdf
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 އ ހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އ ހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (8)

  ް8.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

o   ނިންމ ވި ގޮތުގ   ވަނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި 2018އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  އޮފީހުގ

 ވޯަޓށް އ އްސ ވުން. ފާސްކުރ އްވުމާމ ދު ރިޕޯޓު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ްރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވި  އ ޖ ންޑާަގއި އިތުރު މަަސއްކަތ އް ނ ތުމުނ 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  36 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  34 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00 ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:ނުފ ންނަކަމަށް 

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  34 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  18 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/welfare_committee/Auditor%20General%20budget%202018%20Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/welfare_committee/Auditor%20General%20budget%202018%20Report.pdf

