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 ޖަލްސާ ވަނަ  4އުރުގ  ތިންވަނަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ބުދަ ދުވަސް  ،2017އޮކްޓޫބަރު  25 ތާރީޚު:

 1439ޞަފަރު  5 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 09:01ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 10:28ހ ނދުނު              ހުސްވަގުތުކޮޅު:  

 10:59ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 11:07ހ ނދުނު     ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މިނ ޓު 35ގަިޑއިރާއި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 67 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

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

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު                         

                          

 

 

 

 ޖަލްސާގ  ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  .1

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

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   .2

  ީމ ންބަރުން  23މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ން ކުރު އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   .3

 ާ3.1 ައއިޓަމް އ ޖ ންޑ  

o   (2017/3/4އޖ/ ނަންބަރު:އ ޖ ންޑާ ) އްވުން ދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 

 

 ޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން ރި  .4

 ާ1.4 ައއިޓަމް އ ޖ ންޑ 

o ްއިުޢލާންކުރ އްވުން  ކޮމިޓީތަކުގ  ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތ 

o 10:00  ި(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )އުމީ ސަލާމަުތގ  ކޮމިޓީ ޤަަގއ 

o 10:30  (2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި ޕ ޓިޝަން ކޮމިީޓ 

o 10:30   ީ(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި ަގާވއިދު ކޮމިޓ 

o 11:00  ި(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ންމު ކޮމިޓީ ޢާަގއ 

o 11:00  ީ(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ަގއި ބަޖ ޓް ކޮމިޓ 

o 11:15 ް(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ތިމާޢީ ކޮމިީޓ ަގއި އިޖ 
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .5

 ާ1.5 ައއިޓަމް އ ޖ ންޑ 

o 2017 ުގ  ބަހުސް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަޕްލިމ ންޓަރީ ބަޖ ޓ 

o ުސްުކރ އްވި މ ންބަރުންސަޕްލިމ ންޓްރީ ބަޖ ޓަށް ބަހ 

 ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  .1

 ކ ލާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .2

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .3

 މިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .4

 ޚަލީލް هللاނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު .5

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .6

 ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .7

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .8

 މާފަންނު މ ދު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު .9

 އިސްދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .10

 ންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާގ  މ  .11

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .12

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަުރ މޫސާ މަނިކު .13

 މަޑަވ ލި ދާއިާރގ  މ ންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު .14

o  ުަބުހްސ ، ހުދ އްވުމަށްފަސަޕްލިމ ންޓްރީ ބަޖ ޓަްށ ބަުހސްކުރައްވަން އ ދިވަޑައިގ ންނ ވި މ ންބަރުްނނަށް ފުރުސަތ

 .ިންނާމެލްއވި 

 

   ިރާޔަސުތްނ ަޖްލާސ ިންނަމވެާލްއވި ، ތުމުންއ ޖ ންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތ އް ނ 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Supplementary%20Budget%202017.pdf

