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 ސާޖަލް ވަނަ 16ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު ހޯމަ) 2015 ނޮވެންބަރު 16 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 4 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި  27:10 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  00:11 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  12:30 ގަޑި: ހުސްވަގުތުކޮޅު  ދެވަނަ 

 ަގއި  00:13 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  14:56 ގަޑި: ތިންވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ަގއި  16:56 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 52އިރާއި ގަޑި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 71 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o  ީމެންބަރުން 27މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/16/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ްހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުންދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށ 

 

 2016  ާކޮމިޓީވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވ 

 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o 2016  ްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ 

  ެމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛  27ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  ބަޖެޓްގ 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން  .1  ކަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .3

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .4

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .6
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 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .7

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .8

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .9

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .10

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .11

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .12

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .13

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .14

 އަޙްމަދު  އިލްާހމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި .15

 ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .16

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .17

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .18

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .19

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .20

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .21

 ބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެން .22

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .23

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .24

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .25

 އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .26

 ޔާމިންهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާ .27

 
 

 2016 ްގައި ވާހަކަދެއްެކވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.މެންބަރަކު ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ނެތުމާއެކު، 

 

 


