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 ޖަލްސާ ވަނަ  2ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 (3 ހިތަ) ދުވަސް އަންާގރަ  ،2020 އޮކްޓޫބަރު 6 ތާރީޚު:

 1442 ޞަފަރު 19 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:05 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:27 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    11:02 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:00 ތު:  ހުސްވަގު 

 ަގއި    13:06 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  14:01މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 15 ަގޑިއިރާއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 هللاބްދުވާ ޢައީ ރައީސް  ނައިބު  ހުެގރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

   ޙަސަން ޢަފީފު ދާއިރާެގ މެންބަރު ށިވިލުފު 

   

 

 

ލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަ   
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން އި  ޖަލްސާގަ   ދުގެ އަމި 
 

 ޢާ ދު  (1)

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

 -ފެށުނީ ސްލިމަޖި -
 

 

 އިއްވުން  ރީ ޒި ހާ   ޖަލްސާގެ  (2)

 

 މެންބަރުން  27ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްދުެގ ޖައަމި ▪
 
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ބިލު    ޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ށް ތަ ހަ މަޖިލީ  (4)

 

ދެކުނު   4.1 ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  މެންބަރުސަރުކާރުެގ  ނާޒިއިބްރާ  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުްއާވފަހީމް  އިވާ،  ލް 

ނަން ޤާނޫނު(  2010/3ބަރު  ޤާނޫނު  އިދާރީ  ނެުގމާބެހޭ  ެގނައުމުެގ  އަށް    )ޓެކްސް  އިޞްލާޙު 

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވންބިލު

 

   ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (5)

ނަންބަރު   5.1 އަށް    2007/4ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޤާނޫނު  2)އޮޑިޓް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ގެ ަވނަ 

ތައްޔާރުކުރާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ     މާލީ ހިސާބުތައް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްދަށުން

ބަޔާންކޮށްފަިއާވތީ،  ނަ ކަމަށް  ޮގތުެގަމތިން  ެއއްޮގތްވާ  ޮގތުެގމަތި  އެ މޫނާއާ  ން، މާއްދާަގިއވާ 

ޓީއަށް ޔަތު ކޮމިށް މާލިއްމަނަމޫނާއެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްަވިއ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވު

 އްވި. ސަލަ ފޮނުމި މައް
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ަގާވއިދުެގ   5.2 މަޖިލީހުެގ  ާމއްދާގެ   153ރައްޔިތުންެގ  ފޮނުވާފަިއވާ    ވަނަ  ކޮމިޓީތަކުން  ދަށުން 

 ޑި ޢިއުލާންކުރުންސުންަގ

 

   އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)

ވިލުފުށި   6.1 ފަރާތުން،  މެންބަރުސަރުކާރުެގ  ބިނާވެށި   ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢަފީފު  ޙަސަން 

 ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލު 

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

  ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެންބަރުކާށިދޫ  .1

 ރާހީމް ޝަރީފް ބްއި ދާއިރާެގ މެންބަރުމަރަދޫ  .2

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދާއިރާެގ މެންބަރުމާފަންނު މެދު   .3

 އަޙްމަދު ޢާމިރު އިރާެގ މެންބަރުދާކުޑަހުވަދޫ  .4

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު ދާއިރާެގ މެންބަރުމާވަށު  .5

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ދާއިރާެގ މެންބަރުކެލާ  .6

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  ދާއިރާެގ މެންބަރު އިހަވަންދޫ .7

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު  ދާއިރާެގ މެންބަރުކަނޑިތީމު  .8

 ބީބުއިލްޔާސް ލަ ދާއިރާެގ މެންބަރުހުޅުދޫ  .9

 ޙުސައިން ޤާސިމް ދާއިރާެގ މެންބަރުކެޔޮދޫ  .10

 އަޙްމަދު ޙަލީމް  ދާއިރާެގ މެންބަރުބިލެތްދޫ  .11

 އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ދާއިރާެގ މެންބަރުފެލިދޫ  .12

 ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެންބަރުވެލިދޫ  .13

 ޢަލީ ނިޔާޒް  ދާއިރާެގ މެންބަރުހުޅުމާލެ  .14

 ްއމަދު ވިސާމް މުޙަ ދާއިރާެގ މެންބަރުަގމު  .15

 ވަޙީދު هللا ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެންބަރުދިއްދޫ  .16
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 މުޙައްމަދު ނިހާދު   ދާއިރާެގ މެންބަރުފޭދޫ  .17

 ައޙްމަދު ޝިޔާމް ދާއިރާެގ މެންބަރުނައިފަރު  .18

 ައޙްމަދު ޝިޔާމް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( ދާއިރާެގ މެންބަރުނައިފަރު  .19

 އާދަމް ޝަރީފް   ދާއިރާެގ މެންބަރުމަޑުއްވަރި  .20

 ޙަސަން ޒަރީރު  އިރާެގ މެންބަރުދާމަތިވެރި  .21

 ޔޫނުސް ޢަލީ  ދާއިރާެގ މެންބަރުހޮޅުދޫ  .22

 ޙުސައިން ޒިޔާދު    ދާއިރާެގ މެންބަރުވަިއކަރަދޫ  .23

 އަޙްމަދު ހާރޫން   ދާއިރާެގ މެންބަރުމަނަދޫ  .24

 އަޙްމަދު ޢީސާ ދާއިރާެގ މެންބަރުކެނދިކުޅުދޫ  .25

 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު   ދާއިރާެގ މެންބަރުނިލަންދޫ  .26

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( ދާއިރާެގ މެންބަރުފަންނު މެދު  މާ .27

 )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު  ދާއިރާެގ މެންބަރުކަނޑިތީމު  .28

   މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދާއިރާެގ މެންބަރުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު  .29

 

 މެދުކަނޑުްއވާލެއްވި. ެގ ބަހުސް ބިލު ▪

_______________________ 




