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 ޖަލްސާވަނަ  5އުރުގެ ތިންވަަނ ދަ ވަނަ އަހަރުގެ 2017 ޖަލްސާ:

 ބުރާސްފަތި ދުވަސް  ،2017އޮކްޓޫބަރު  26 ތާރީޚު:

 1439ޞަފަރު  6 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 11:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 12:00 މެންދުރު :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި 

 ގަިޑއިރު  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 65 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o  ީމެންބަރުން  28މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

 
  

 ކުރުން އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

o  ާ3.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 (2017/3/5އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:) އްވުން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރެ 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

o  ާ4.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

 އިުޢލާންކުރެއްވުން  ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

 11:00  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި އާންމު ކޮމިޓ 

 11:00  ި(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީަގއ 

 12:00  (2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ 

 13:00  ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި ސުލޫކު ކޮމިޓ 

 14:00  ީ(3 ކޮމިޓީ ކޮޓަރި)ަގއި ަގއުމީ ތަރަްއީގގެ ކޮމިޓ 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

o  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ގައި ިދވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި، ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  93ާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ަބއިވެިރވާ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 
ިކގާލީ "ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފާސްުކރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވާީތ، 

ތަސްދީޤުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ިދވެހިރާްއޖެއިން "ންޑްމަންޓް ޓު ދަ މޮންްޓރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްއެމެ
 ދާއިމީ  މައްސަލަާއގުޅޭ އެ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުަރްއވައި މައްސަލަ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ

 ަމއްސަލަ  ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް
  ިރިޔާސަުތން ނިންމެވި.އުމީ ސަލާމަތީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން މައްސަލަ ޤަމ 
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

o  ާ6.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ  2017
 ހުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު

 

  ިލެ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު، ވިލިމާ، ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީ ރިޕޯޓު މަމ

 ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

  ިން ރިޕޯޓުގެ ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތުމުއެްއވެސް މެންބަރަކު ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަްނ މ

 ބަހުސް ނިންމާލެއްވި.

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (7)

o  ްއްވި ކުރެރިޔާަސތުން އިޢުލާން އައި ބަދަލު ތަކަށްޮކމިޓީވޯޓަށް ެއއްެސވުމުގެ ކުރިނ 
 

  ކޮމިޓީ

 ބަދަލު 2 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 ބަދަލު 2 މު ކޮމިޓީންޢާ

 ބަދަލު 2 ދީ ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާ
 

o  ާ7.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2017

 ހުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްީރ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު
 .ވޯޓަށް ެއްއސެވުން ފާސްކުރެްއވުމާމެދު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  40 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ޯވޓުދޭން ގޮތަކަށް  ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  39 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  20 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/budget_committee/Supplementary%20Budget%202017_Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/budget_committee/Supplementary%20Budget%202017_Report.pdf
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 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި އެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން 

 
 

 

 ފާސްވި * 


