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އަހަރީ ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
މި ޖަމްޢިއްޔާގެ
ދުވަހުގެ

:

ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

އޭޕްރިލް

ވާ އަންގާރަ

އ
ފއިވާތީވެ ޖަލްސާގަ ި
މށް ހަމަޖެހި ަ
ފންގިފިލާގައި ބޭއްވު ަ
ގ ދެވަނަ ަ
ގައި ،ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ެ
ތން ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ޤަވާޢިދުގެ
ނނަށް އަރުވަމެވެ.
ދަޢުވަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ް
މި ޖަލްސާގައި މަސީގެ

ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ކުރުން

އޮންނާނެއެވެ .ވީމާ ،ޖަމްއިޢްޔާގެ އަސާސީ ޤަވައިދު ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން،

އޭޕްރިލް

ރ
ދ ު
ދުވަހުގެ މެން ު

ގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަސީގެ މެންބަރު ކުންފުނި ތަމްސީލު
ކުރައްވާ މަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުން ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މަގާމް ބަޔާންކޮށް ސިޓީ
އަކުން

މިޖަމްޢިއްޔާ

އަށް

ނ
މެއިލްއަކު ް

ނުވަތަ
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ތ
ނުވަ ަ

 secretariat.maci@gmail.comމެއިލް އަށް އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.
ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަގާމް ތައް
 .ރައީސް
 .ނައިބް ރައީސް (ދޭއް)
 .ޚަޒާންދާރު
 .ޚަޒާންދާރު އެހީތެރިޔާ
 .ބޯރޑް މެންބަރ (އަށެއް)
އަހަރީ އާޢްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
 ތާރީޚް:

އޭޕްރިލް

(އަންގާރަ)

 ގަޑި :
 ތަން  :ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް،

ވަނަ ފްލޯރ

ލސާ ފެށުން
 .1ކީރިތި ގުރުޢާންގެ ބަރަކާތުން ޖަ ް
 .2ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކުރުން

ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

 02 .3މެއި  2022ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި  21ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ކުރުން
 2022 .4ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން

ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

މަސީގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ހުށައެޅުން ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު
ށހެޅުން
 2028 .5ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހު ަ


ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ފސް ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން
 2112ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ާ

ހއި ފާސް ކުރުން
 .6މަސީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދަށް ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމާއި ވޯޓަށް އަ ަ

 .7މަސީ އިން ހުށަހަޅާ އިފޮޕްކާ ގެ  55ވަނަ ކޮންވެންޝަން  2121ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމާއި
ބެހޭ ޤަރާރު ހުށަހެޅުމާއި ފާސް ކުރުން
 .2މަސީގެ  15ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 2112އިން  2112އަށް) އިންތިޚާބު ކުރުން


ގ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރިއަށް
ވަގުތީ އިންތިޚާބީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައި ލުމާއި ،އެކޮމިޓީގެ ބެލުމު ެ
ނ
ގެންދިއު ް



މޕެއިން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން
އވާ މީހުން ތަޢާރަފް ވުމާއި ،ކެ ް
ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ކުރިމަތިލާފަ ި



ނ ކުރުމުން އާ ހިންގާ ކޮމިޓީ
ލ ް
ނތިޚާބު ކޮމިޓީއިން ނަތީޖާ އިޢް ާ
ވޯޓް ނަގާ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް އި ް
ރިޔާސަތާއި ޙަވާލުވުން



އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު މަސީގެ  16ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ވާހަކަ ދެއްކެވުން

 .2މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުން


ނވެގެން  3މިނުޓް ގެ ވަގުތު
ނން ނޯޓް ކުރާ  5ފަރާތަކަށް ގި ަ
ވަގުތު އޮތް ވަރަކުން ފުރަތަމަ ަ
ކޮޅެއް ދިނުން
 15ވަނަ ދައުރުގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލާއު ޢަލީ

 .11ޝުކުރު ދެންނެވުން
ނ
 .11ޖަލްސާ ނިންމާލު ް

ގމެވެ.
މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެން ީ
އޭޕްރިލް
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