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 ޖަލްސާ  ވަނަ  8އުރުގ  ވަނަ ދަ  3 ވަނަ އަހަރުގ   2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް އަންގާރަ ، 2016 ނޮވ ންބަރު  15 ތާރީޚު:

 1438 ޞަފަރު  15 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  09:06ހ ނދުނު   ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  10:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  11:00 ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  12:24 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ގައި  13:01 ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  14:53 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ގައި  15:30 ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  16:57 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ގައި  17:30 ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  18:50 :ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ގައި  19:30 ފ ށި ގަޑި:

 ގައި  20:25 :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި 

 މިނ ޓް  23އިރާއި ގަޑި  08 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން  72 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ރައީސް ޢަބްދު  ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  .1

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

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   .2

  ީމ ންބަރުން  23މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   .3

  :ް3.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

o  ް(2016/03/08/އޖ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:)އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 
 

  :ް3.2އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

o  ްޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނ 

 (ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގ  5) އަށް 2016/18/50 ން 2016/18/46 ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ
މި . ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ަޔއުމިއްޔާތައް 5ޖަލްސާއިން  ވަނަ 1ދައުރުގ   ވަނަ 3ވަނަ އަހަރުގ   2016އ އީ، 

ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގ  ވ ބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު އ އްވ ސް މ ްނބަރަކު އިޞްލާޙ އް 
ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގ މަތިން، މި ޔައުމިއްޔާތަކަކީ، މަޖިލީހުގ  ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ 

 މ ވިޔައުމިއްޔާތަކ އްކަމަށް ނިން
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  .4

  :ް4.1އ ޖ ންޑާ އައިޓ މ 

o  ްވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާގޮތް މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއ 

 10:00  ި(1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރާބަޖ ޓް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގ  2017ގައ 

 11:00  ީ(2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓ 

 14:00  ި(3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި )ގ  ކޮމިޓީ ޤީއުމީ ތަރައްޤަގައ 
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 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .5

o 2017 ަކުރިއަށް ގ ންިދއުން. ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގ  ބަޖ ޓުވަނަ އަހ 

 2017 ާކުާރ ދައުލަތުގ  ބަޖ ޓުގ  ބަހުސްައށް ވާހަކަ ަދއްަކވަން އ ދިަވަޑއިގ ންފަިއވާ ވަނަ އަހަރަށް ލަފ

 ޖަލްސާގ  ވަގުތު އިތުރުކުރުމާމ ދު ވޯޓަްށ އ އްސ ވި؛ހުރިހާ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމ ންދ ން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މެންބަރުން؛ 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 ހުޅުހ ންވޭރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ މަނިކު .2

 ދަނގ ތި ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިލްާހމް އަޙްމަދު  .3

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .4

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .5

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .6

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .7

 ޝާހިދު هللا ހ ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު ޢަބްދު .8

 ކ ޔޮދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .9

 ކުޅުދުއްފުށި ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު .10

 ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުްއލަޠީފް މުޙައްމަދު .11

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  26 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  25 މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި 

 މ ންބަރުން  00 ނުފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަރުންގ  ޢަދަދު:

 ޯވޓުދ ްއވި މ ންބަރުންގ   ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  00

 މ ންބަރުން  25 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބަިއވ ިރވި ވޯޓުަގއި

 މ ންބަރުން  13 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި.
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 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އީވާ ޢަބްދު .12

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ .13

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .14

  މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މ ންބަރު ދާއިރާގ  ތިމަރަފުށި .15

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  .16

 ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .17

 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު .18

 ދާއިރާގ  މ ްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު ހުޅަނގު .19

 އިސްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް .20

 މުލަކު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު .21

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު .22

 މާމިގިލި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް .23

 އިސްމާޢީލްގަމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައްޔާޟް  .24

 ފަރ ސްމާތޮޑާ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  .25

 މަތިވ ރި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .26

 هللاކުރ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .27

 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް .28

 އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު  .29

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު .30

 ފުވައްމުލަކު މ ދު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު .31

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .32

 ބާރަށު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާީހމް ޝުޖާޢު .33

 މަޑަވ ލި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  .34

 އަޙްމަދުهللا ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދ ކުނު  .35

 މާވަށު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ .36

 ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .73
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ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުމުން  ލިސްޓުގައިވާ މެންބަރުންގެ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ވާހަކަދައްކަން ބަޖެޓަށް

 .ނިންމާލެއްވިޖަލްސާ ރިޔާސަތުން 


