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 ސާޖަލް ވަނަ 17ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ސް(އަންގާރަ ދުވަ) 2015 ނޮވެންބަރު 17 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 5 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:02ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  9:12 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ގައި  00:11 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  12:34 ގަޑި: ދެވަނަ ހުސްަވގުތުކޮޅު

 ަގއި  13:06 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  15:02 ގަޑި: ތިންވަނަ ހުސްވަގުުތކޮޅު

 ަގއި  15:30 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  18:07 ަގިޑ: ހުސްވަގުުތކޮޅު ހަތަރުވަނަ

 ަގއި  18:40 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  19:55 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 32އިރާއި ގަޑި  7 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 މެންބަރުން 79 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:
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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 :ު2015/3/17/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ްދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުނ 

 

  ުކޮމިޓީސުލޫކ 

 2016 ީވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓ 

 

  އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

o 2016  ަަބހުސްކުރިއަށްގެންދެވުން ގެ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްވަނ 

 ަމެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛  45ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  ޖެޓްގެބ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .1

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .2

 އަޙްމަދު ސަލީމްއޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު .4

 ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .5
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 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .6

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .7

 މަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް .8

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .9

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .10

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް .11

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .12

 އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .13

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .14

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .15

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .16

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  .17

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .18

 ލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ބި .19

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .20

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ .21

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް .22

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .23

 ޙުސައިން މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު  .24

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން .25

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .26

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ .27

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .28

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު .29

 އަޙްމަދުهللا ދާއިރާގެ  މެންބަުރ ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު  .30

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .31
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 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝުޖާޢު .32

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .33

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގު  .34

 ރިފާޢުهللا ދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބް .35

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .36

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .37

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .38

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  .39

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު .40

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ .41

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .42

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .43

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު .44

 ުުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރ .45
 

 2016  ްގައި ވާހަކަދެއްެކވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ ތެރެއިންލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްވަނަ އަހަރަށ 

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަުރން ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުމުން،ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ 

 

 


