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 ަޖލްސާ  ވަނަ 10ވަަނ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަަހރުގެ  2020 ޖަލްސާ: 

 ދުވަސް  ، އަންގާރަ 2020 ޖޫން 23 ތާރީޚު: 

 1441 ޛުލްޤަޢިދާ 2 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ގައި    9:06 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:15ން   10:15 ހުސްވަގުތު:  

 ގަިއ   11:17 ފެށި ގަޑި: 

 13:15 ން   12:13 ހުސްވަގުތު:  

 ގަިއ   13:16 ފެށި ގަޑި: 

 ގައި  14:28މެންދުރު  ޑި:        ގަ  ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 17 ގަޑިއިާރއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 މަުދ ނަޝީދުމުޙައްހުެގ ަރއީސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 މެންބަރު ޙަސަްނ ޢަފީފު ދާިއރާގެ  ވިލުފުށި  

 

   

 

 

ލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަ   
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން އި  ޖަލްސާގަ   ދުގެ އަ މި 
 

 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  29ވީ އްބެރު ތި ވިއި ލްާސ ފެއްޓެމިއަދުގެ ޖަ ▪
 

 

 

 ން އިޢުލާންކުރު ޑާ އެޖެން  ދުވަހުގެ  (3)

 (2020/2/10/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން  އެޖެންޑާ 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 އްސަލަ މަ  ކުއްލި  4.1

މެންަބރު  ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ، ށުންދަ ގެ މާއްދާ  ވަނަ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ ަގވާއިދުެގ 

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި ަމއްސަލަ ޖާބިރު هللا ޢަބްދު

 

هللا މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ، ށުން ދަ  ގެމާއްދާ  ވަނަ 170ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ؛މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުމާމެދު   އަށްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ޖާބިރު  

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު

 މެންބަރުން   29 ޢަދަދު: ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ  

 ބަރު މެން   1 ދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 މެންބަރުން   27 ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ބަރުން މެން   28 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ  އިވެރިވިބަ   ވޯޓުގައި

 ން މެންބަރު   15 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ހެއްނުވޭ ފާ 
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 ެހއްނުވޭ.ކުއްިލ މައްސަަލ ބަލަިއގަތުމަށް ފާމި  ▪

 

 ބަހުސް   އިބްތިދާއީ (5)

މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ  5.1
 ހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ބިލު ދިވެ

 

  ެމންބަރު އިްކރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ާދއިރާެގ ީލހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެްއވީ، މަޖިބިލު މި  ▪

 

 ން މެންބަރު   އްކެވިފުޅުދެ ވާހަކަ   ލަށްބި 
 
  ަޝރީފް އިްބރާހީމް ރު މެންބަ ދާއިާރގެ މަރަދޫ .1

  ޖާބިރު  هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ކާށިދޫ .2

  ސަލީމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  ހޯރަފުށި .3

  މުަޙއްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިާރގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު .4

  ޙުަސއިން ސަޢުދު ރުމެންބަ  ދާިއރާގެ ވިލިނގިލި  .5

  ޢަބްދުއްަލޠީފް ޔާސިރު  މެންބަރު  ާދއިރާގެ  ރުއުތު ކުޅުދުއްފުށި .6

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މެދު މާފަންނު .7

  ޢަބްުދލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީ މެންަބރު ދާިއރާގެ ކުރެންދޫ .8

  ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ދިއްދޫ .9

  ރާޢީ މުަޙއްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަކުނުދޫ .10

  ާހރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ .11

  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިާރގެ މިލަންދޫ .12

  ޙަސަން އިކްރާމް  މެންބަރު  ާދއިރާގެ  ދިއްގަރު .13

  ަޙލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިާރގެ ބިލެތްދޫ .14

  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫ  .15

  ޒަރީރު ޙަސަން  މެންބަރު ދާިއރާގެ  މަތިވެރި .16

  ސިރާޖު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ .17
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  ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކެނދިކުޅުދޫ .18

 (ފުރުސަތު ެދވަނަ) ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިާރގެ މިލަންދޫ .19

 (ުފރުަސތު ދެވަނަ) ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  ހޯރަފުށި .20

 
 ޑުްއވާލެްއވި.ނމި ބިލުގެ ަބހުސް މެދުކަ ▪

_______________________ 


