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 ޖަލްސާ ވަނަ 7އުރުގެ ވަނަ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ހޯމަ   ،2016 ނޮވެންބަރު 14 ތާރީޚު:

 1438 ޞަފަރު 14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:03ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  10:33 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:04 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  12:29 :ހުސްވަގުުތކޮޅު

 ަގއި  13:02 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  15:06 :ހުސްވަގުުތކޮޅު

 ަގއި  15:34 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  16:50 :ހުސްވަގުުތކޮޅު

 ަގއި  17:03 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  17:44 :ހުސްވަގުުތކޮޅު

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ަގއި  18:33 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  18:34 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މިނެޓް 59އިރާއި ގަޑި  06 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ަވުގތު:

 މެންބަރުން 70 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .1

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  .2

  ީމެންބަރުން  27މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  .3

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް(2016/03/07/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއ 

 14:30 ު(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ) ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ އިން ފެށިގެން ދައުލަތުެގ ބަޖެޓ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .5

 

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ  
o  ްޤާނޫުނ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހ

އަށް އިޞްލާޙު ( ދިވެހިރައްޔިުތންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 94/6ނަންބަރު 

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިއްވުންގެނައުމުގެ ބިލު

 ުއަށް ( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ ޙިމާޔަތް އެއްބައިވަންތަކަން ދީނީ ދިވެިހރައްޔިތުންގެ) 94/6 ނަންބަރު ޤާނޫނ 

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 

  ް5.2އެޖެންޑާ އައިޓެމ  
o  ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫުނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހ

ފުރަތަމަ ކިޔުން ގެ އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12ނަންބަރު 

 އިއްވުން

  ުއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަށް( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12ޤާނޫނު ނަްނބަރ 
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .6

 

o 2017 ުކުރިއަށް ގެންިދއުން. ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ 

 2017  ްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ހުސްވަގުތަށ

މެދު ވޯޓަށް އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމާ 11.00ވެސް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު މި ރޭ 

 އެއްސެވި؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި މެންބަރުން؛ 

 

 ރިފާޢު هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .1

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން  .3

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް .4

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .5

 އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .6

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .7

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދު .8

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .9

  ާވޯޓު ނަތީޖ 

 މެންބަރުން  41 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  30 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  40 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  21 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި.
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 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .10

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .11

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .12

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .13  ކަ

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .14

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .15

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް .16

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ  .17

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .18

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަުރ އަސްމާ ރަޝީދު  .19

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް .20

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .21

 ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .22

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .23

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .24

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .25

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .26

 ދު މުބީން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ .27

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު .28

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު .29

 
 

 

 ޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.ރި ފާސްކުރި ވަގުތު ހަމަވުމުން 

 


