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 ޖަލްސާ ވަނަ  3ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 4 ހިތަ) ދުވަސް ބުދަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 7 ތާރީޚު:

 1442 ޞަފަރު 20 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:02 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:30 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    11:04 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   11:59   ތު: ހުސްވަގު 

 ަގއި    13:07 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:21މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 37 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 76 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ނަޝީޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاބްދުވާ ޢައީ ރައީސް  ނައިބު  ހުެގންެގ މަޖިލީޔިތުރައް

   

 

 

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  36ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްދުެގ ޖައަމި ▪
 
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

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

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  (4)

 އްޔާ(  ޔައުމި ޖަލްސާެގ  7) 2/34/ 2020ން އި 28/ 2020/2ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  4.1

 

 ބިލު    ޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ށް ތަ ހަ މަޖިލީ  (5)

 

ދިއްދޫ   5.1 ފަރާތުން  މެންބަރުސަރުކާރުެގ  ޕޭމަންޓް هللا ޢަބްދު  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ވަޙީދު 

 ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 

 

   ސުވާލު  (7)

އިބްރާހީމް    ލްއަލްފާޟިފިނޭންސް    ޮއފް  މިނިސްޓަރރު،  ޖާބިهللا ޢަބްދު  ދާއިރާެގ މެންބަރުކާށިދޫ   7.1

 ؛ކުރައްވާ ސުވާލު އާއަމީރު

މަސްވެރި    19-ކޮވިޑް  ލޮޅުމުަގއި  ކުއްލި  މިއައި  އިޤްތިޞާދަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަބަބުން  ެގ 

ެގއްލުންތަ ބޮޑެތި  ފޫނުބެއްދޭވަރުެގ  ބިކަވެފަިއވާއި  އްޢާއިލާތަކަށް  ޢާއިލާތައް  ަމސްވެރި  ރު،  ލިބި 
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ހަ ދެމެދު  ޗައިނާާއ  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި އިދާފަދިވެހި  ދަށުން  ެއްގރިމެންޓްެގ  ޓްރޭޑް  ފްރީ  ވާ 

ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށްވެފަިއވާ    މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާތައް ހިފަހައްޓައި އަދި މި

ދަ ދައުލަތުެގ  ނުފުއްދައި  އެލަވައުދުތައް  ދަުއލަތުން  ބޮޑުކޮށް،  ހައްޤުާވ  ދިންސްވަރަނިތައް  ނުން 

ދަނޑު މަސްވެރިންނާއި  ނުދެއްވަނީދިވެހި  އެލަވަންސް  ޢާއިލާތަކަށް  އަދި ؟ ކީްއވެތޯ  ވެރި 

 ؟އެފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދެްއވާނީ ކޮންއިރަކުތޯ

 

 ން މެންބަރު   ސުވާލުކުރެއްވި އިތުރު   

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ދާއިރާެގ މެންބަރުމާފަންނު ހުޅަނުގ  .1

 ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ބަރުދާއިރާެގ މެންކާށިދޫ  .2

  އިބްރާހީމް ނާޒިލް މެންބަރުދާއިރާެގ ހިތަދޫ ދެކުނު  .3

  މުޙައްމަދު ސަޢީދު ދާއިރާެގ މެންބަރުމާވަށު  .4

  ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރުދުވާފަރު  .5

  މުޙައްމަދު ރާޢީ ދާއިރާެގ މެންބަރުމަކުނުދޫ  .6

   އަޙްމަދު ސަލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރުހޯރަފުށި  .7

  އިލްޔާސް ލަބީބު ދާއިރާެގ މެންބަރުހުޅުދޫ  .8

  މޫސާ ސިރާޖު ދާއިރާެގ މެންބަރުފޮނަދޫ  .9

   އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާެގ މެންބަރުމަރަދޫ  .10

  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު  ދާއިރާެގ މެންބަރުކަނޑިތީމު  .11

   އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ދާއިރާެގ މެންބަރުފެލިދޫ  .12

  އާދަމް ޝަރީފް  ންބަރުދާއިރާެގ މެމަޑުއްވަރި  .13

  ައޙްމަދު ޝިޔާމް ންބަރުދާއިރާެގ މެނައިފަރު  .14

 (ޞަތުދެވަނަ ފުރު) ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެންބަރުކާށިދޫ  .15

   އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާެގ މެންބަރުކެލާ  .16
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   އްކަތް ހުރި މަސަ ނުނިމި  (8)

ފޮނަދޫ   8.1 ފަރާތުން،  މެންބަރުސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅު  ދާއިރާެގ  ސިރާޖު  ޤާނޫނު މޫސާ  އްވާފަިއވާ، 

ެގނައުުމެގ  )ދިވެހި  2014/9ނަންބަރު   އިޞްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  ެގ ބިލުރާއްޖޭެގ 

 ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

 ( ފުރުޞަތުދެވަނަ) ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ދާއިރާެގ މެންބަރުކާށިދޫ  .1

  ރީފްއާދަމް ޝަ  ދާއިރާެގ މެންބަރުމަޑުއްވަރި  .2

 މް ނާ އާދަރޮޒައި އިރާެގ މެންބަރުދާ އަްއޑޫމީދޫ .3

  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ  .4

 (ވަނަ ފުރުޞަތުތިން) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .5

   މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  .6

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ  .7

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުއިރާެގ ވިލުފުށި ދާ .8

 

 ވާލެއްވި. ނޑުއް މެދުކަެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު   ދާއިރާެގ މެންބަރުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފުނަދޫ   8.2

ކޮމިޝަ-)އެންޓި   2008/13ނަންބަރު   ެގނައުމުގެ  ކޮރަޕްޝަން  އިޞްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނު(  ނުެގ 

 ެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެުވންބިލު

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  .1

  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާެގ  .2
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 ވި. މެދުކަނޑުްއވާލެއްެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

ވިލުފުށި   8.3 ފަރާތުން،  މެންބަރުދާއިރާސަރުކާރުެގ  ބިނާވެށި   ެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢަފީފު  ޙަސަން 

 ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން 

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުމުލަކު ދާއިރާެގ  .1

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންއިރާެގ ތޮއްޑޫ ދާ .2

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ  .3

 

 މެދުކަނޑުްއވާލެއްވި. ެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

_______________________ 


