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 ަޖލްސާ  ވަނަ 9ވަަނ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަަހރުގެ  2020 ޖަލްސާ: 

 ދުވަސް  ހޯމަ  ،2020 ޖޫން 22 ތާރީޚު: 

 1441 ޛުލްޤަޢިދާ 1 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ގައި    9:03 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން   10:24 ހުސްވަގުތު:  

 ގަިއ   11:06 ފެށި ގަޑި: 

 13:00 ން   12:34 ހުސްވަގުތު:  

 ގަިއ   13:08 ފެށި ގަޑި: 

 ގައި  14:00މެންދުރު  ޑި:        ގަ  ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 41 ގަޑިއިާރއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން  74 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 މަުދ ނަޝީދުމުޙައްހުެގ ަރއީސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاއީާވ ޢަބްދު ރައީސް   ނައިބުލީހުގެ ޖިމަ ރައްޔިތުންގެ   

   

 

 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން އި  ޖަލްސާގަ   ދުގެ އަ މި 

ލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަ   
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 ޢާ ދު   (1)

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

 -މަޖިލިސް ފެށުނީ -
 

 

 އިއްވުން   ރީޒި ހާ  ޖަލްސާގެ  (2)

 

 މެންބަރުން  34ވީ އްބެރު ތި ވިއި މިއަދުގެ ޖަލްާސ ފެއްޓެ ▪
 

 

 

 ން އިޢުލާންކުރު ޑާ އެޖެން  ދުވަހުގެ  (3)

 (2020/2/9/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން  އެޖެންޑާ 3.1

 

 ސުވާލު  (5)

އިސްލާމިކް އެފެއާްޒ  އޮފް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ަޚއިތަމް، ރާގެ މެންަބރުދާއި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  5.1

 ؛ވާ ުސވާލުަރއްކު  ޒާިހރުއާ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު

މަާރމާތު ކުރުމަށް ބަންދު ުކރެވުނުތާ ކިާހ މާފަންނު ކޯރުކެނޑި މަގުަގއި ހުންނަ ާމވެޔޮ މިސްކިްތ 

ރަމަޟާން މަްސ އައުމަްށ ؟ އަދި މިްސކިތް ނިިމ އަލުްނ ހުޅުވޭީނ ކިހާތާކުތޯ؟ ދުވަހެްއ ވެއްޖެތޯ

މި ރައްޔިތުންނަްށ މަސައްކަތް ނި ން މިސްިކތުގެމިހާގާތްވެފައިވާތީ، ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ުކރި

 ؟ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެތޯ

 ން މެންބަރު އިތުރު ސުވާލު ކުރެއްވި  

 
 އަޙްމަދު ޚައިތަމް  ދާިއރާެގ މެންބަރުމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  .1

 މުަޙއްމަދު ރާޢީ  ދާއިރާެގ މެންބަރުމަކުނުދޫ  .2

 ދު މުޙައްމަުދ ނިހާ ދާއިރާެގ މެންބަރުފޭދޫ  .3

 އަޙްމަުދ ސަލީްމ  ރުދާިއރާެގ މެންބަހޯރަފުށި  .4

 މުޙައްމަދު ވިސާމް  ދާއިާރގެ މެންބަރު ގަމު  .5

 ވަޙީދު هللا ޢަބްދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ދިއްދޫ  .6
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 އިްބރާހީމް ނަސީްމ  ދާިއރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ  .7

 ޢަލީ ރިޟާ  ދާއިާރގެ މެންބަރު ންދޫ ލަމި .8

 ޙަސަްނ ޢަފީފު  ދާިއރާެގ މެންބަރުވިލުފުށި  .9

  ޢަީލ ނުސްޔޫ ދާއިރާެގ މެންބަރުހޮޅުދޫ  .10

 ޙުސައިްނ ފިރުޝާން  ދާއިާރގެ މެންބަރު މަޑަވެލި  .11

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ދާިއރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ އުތުުރ  .12

 ޢަީލ ނިޔާޒް ދާއިާރގެ މެންބަރު ލެ ހުޅުމާ .13

  އިްބރާހީްމ ޝަރީފް ދާިއރާެގ މެންބަރުކެލާ  .14

 

 ބަހުސް   އިބްތިދާއީ (6)

  ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން  ،ހަޅުއްވާފައިވާ  ހުށަ ރަޝީދު  އަޙްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރުހިތަދޫ މެދު  6.1

ވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ތެރެއިން "ކޮވިޑް  އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައި 
ރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު ހުޅުވާލުމަށް  ޙަ ދީ އިޤްތިޞާ  ، އި ފްރީޒޯން" އެއް ކަނޑައަޅަ 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

 

 ރަޝީދު  އަޙްމަދު އިާރގެ މެންބަރުދާ ހިތަދޫ މެދު ލީހަްށ ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވީ، މަޖި ރާރު ޤަމި  ▪

 

 ން މެންބަރު   އްކެވިފުޅުދެ ވާހަކަ   ލަށްބި 

 
  ަޝރީފް އިްބރާހީމް ދާއިާރގެ މެންބަރު  މަރަދޫ .1

  ޖާބިރު  هللاޢަބްދު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ކާށިދޫ .2

  މޫސާ  ޣަފޫރުޢަބްދުލް ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހަނިމާދޫ .3

  ރިޟާ ޢަލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު  މިލަންދޫ .4

  އަސްލަމް މުޙައްމަދު ދާިއރާގެ މެންބަރު  އުތުރު  ހިތަދޫ .5

  ޢަބްދުއްަލޠީފް ޔާސިރު  ާދއިރާެގ މެންބަރު  އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .6

  ދުނިހާ މުޙައްމަދު  ދާއިރާެގ މެންބަރު ފޭދޫ .7
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  ރަޝީދު އަޙްމަދު ދާިއރާގެ މެންަބރު މެދު ހިތަދޫ .8

  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު ދާިއރާެގ މެންބަރު އުތުރު ފަންނުމާ .9

  ލަބީބު  އިލްޔާސް  ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުޅުދޫ .10

  ޒަރީރު  ޙަސަން  ދާިއރާެގ މެންބަރު މަތިވެރި .11

  ޙުަސއިން ސަޢުދު ދާިއރާގެ މެންަބރު ވިލިނގިލި  .12

  ނާޒިލް އިބްރާހީމް  ދާިއރާެގ މެންބަރު ދެކުނު ހިތަދޫ .13

 (ފުރުސަތު ދެވަނަ ) ޖާބިރު  هللاޢަބްދު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ކާށިދޫ .14

  ޙަސަން އިކްރާމް  އިރާެގ މެންބަރު ދާ  ދިއްގަރު .15

  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  ދާއިރާެގ މެންބަރު މެދު މާފަންނު .16

  ރަޝީދު މުޙައްމަދު ދާިއރާގެ މެންަބރު އުތުރު  މައްޗަންގޮޅި .17

  ަޙލީމް އަޙްމަދު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ބިލެތްދޫ .18

 (ފުރުސަތު ވަނަދެ ) ރިޟާ ޢަލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު  މިލަންދޫ .19

  ޢަފީފު ޙަސަން  ދާިއރާެގ މެންބަރު ވިލުފުށި .20

  މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު ދާއިާރގެ މެންބަރު  ދެކުނު އްފުށިކުޅުދު .21

  هللاޢަބްދު  އަޙްމަދު ދާިއރާގެ މެންބަރު  ބާރަށު .22

  (ަފހުބަސް) ރަޝީދު އަޙްމަދު ދާިއރާގެ މެންަބރު މެދު ހިތަދޫ .23

 

  .ލެއްވިމަވާ ނިންހުސް ބަ  ބިލުގެމި  ▪
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 އެހުން   ވޯޓަށް  ކަމަށްކަން  އެހުމަށްހުރި  ށްޓަ ވޯ  (9)

ކޮރޯނާ   ، ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އަޙްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރުހިތަދޫ މެދު  - ( 6.1)  ޖެންޑާ އެ  9.1

  ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލުމަށް "ނިއު ނޯމަލް" ގެ 

ރަކާތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތަކަށް ޤައުމު  ޙަދީ އިޤްތިޞާ  ، އި އް ކަނޑައަޅަ ތެރެއިން "ކޮވިޑް ފްރީޒޯން" އެ 

  ؛ދު  ބަލައިގަތުމާ ހުންމަޖިލީ   ހުޅުވާލުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

 ނަތީޖާ   ވޯޓު

 މެންބަރުން   63 ޢަދަދު: ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ  

 ބަރުން މެން   62 ދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ބަރުން މެން   62 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ  އިވެރިވިބަ   ވޯޓުގައި

 ން މެންބަރު   32 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި ފާ 
 

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި އިޤްތިޞާދީމަްށ ުކރެއްވުދިރާސާ ރު ޤަރާމި  ▪
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