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 ޖަލްސާ ވަނަ  5ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 (10 ހިތަ) ދުވަސް ާގރަންއަ  ،2020 އޮކްޓޫބަރު 13 ތާރީޚު:

 1442 ޞަފަރު 26 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:05 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:31 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    11:03 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:10   : ތު ގު ހުސްވަ 

 ަގއި    13:00 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:10މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 23 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ނަޝީޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاބްދުވާ ޢައީ ރައީސް  ނައިބު  ހުެގންެގ މަޖިލީޔިތުރައް

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ 

   

 

 

ޞާ ލްސާގެ ޚުލާ 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  30ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލް ޖަދުެގއަމި ▪
 
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (5/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

   ތް އްކަ ހުރި މަސަ މި ނުނި  (5)

ފޮނަދޫ   5.1 ފަރާތުން،  މެންދާއިރާސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅު  ބަރުެގ  ސިރާޖު  ޤާނޫނު ފައި އްވާމޫސާ  ވާ، 

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

 ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

 (ޞަތުދެވަނަ ފުރު) މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  .1

   އަޙްމަދުޙަސަން  މެންބަރު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  .2

 هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  .3

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  .5

 މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ  .6
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 ރު ޙަސަން ލަޠީފް ބަމެންހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  .7

 ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިރާެގ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާ .8

   މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ  .9

 މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުމަތިވެރި ދާއިރާެގ  .10

  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  .11

 މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .12

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  .13

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  .14

 ވަޙީދު  هللا މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ  .15

 ޝަރީފް )ދެވަނަ ފުރުޞަތު(މެންބަރު އާދަމް މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .16

 )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( ޝިޔާމް މެންބަރު ައޙްމަދުނައިފަރު ދާއިރާެގ  .17

 ޖާބިރު )ފަސްވަނަ ފުރުޞަތު(هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .18

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާވަށު ދާއިރާެގ  .19

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ  .20

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  .21

 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާެގ  .22

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .23

 މެންބަރު ައޙްމަދު އުޝާމް ވިލިމާލެ ދާއިރާެގ  .24

 

 ސް އިއްެވވި. ފަހުބަސިރާޖު މެންބަރު މޫސާ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ▪

 

 ލެއްވި. ނިންމަވާެގ ބަހުސް ބިލު ▪
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ނު އްވާފަިއވާ، ޤާނޫމުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅު  ރުމެންބަ  ދާއިރާެގސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފުނަދޫ   5.2

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

 ެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެުވންބިލު

 

 ލެއްވި. ނިންމަވާެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

ފަރާތުސަރުކާރުެގ 5.3 ވިލުފުށި    މެންބަރުދާއިރާން،  ބިނާވެށި   ޙަސަން   ެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢަފީފު 

 ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން 

 

 މެދުކަނޑުްއވާލެއްވި.  ެގ ބަހުސްބިލު ▪

 
 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (6)

ނަންބަރު  6.1 ފަރާ   -  5.1  އެޖެންޑާ  ދާއިރާގެ  ސަރުކާރުގެ  ފޮނަދޫ  މޫސާ  މެ ތުން،  ސިރާޖު  ންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު    9/ 2014ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު   ,ގެނައުމުގެ ބިލު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   55 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   53 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

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

 ރުން ބަ މެން   53 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   27 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 
   

 . ވި އް ފޮނު ކޮމިޓީއަށް    ޖުޑީޝިއަރީ   ކުރެއްވުމަށް ދިރާސާ   ލު ބި  ▪
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މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ    -  5.2  އެޖެންޑާ ނަންބަރު  6.2

ން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް  ކޮރަޕްޝަ -)އެންޓި   13/ 2008ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު   މަޖިލީހުން   ,އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   55 ޢަދަދު: ންގެ  ހާޒިރުވި މެންބަރު 

 ން ބަރު މެން   54 ދު: ށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ފެންނަކަމަ 

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

 ރުން ބަ މެން   54 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   28 ންވާ ޢަދަދު: މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 
 

 ވި އް ފޮނު   ކޮމިޓީއަށް   މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން   ދިރާސާކުރެއްވުމަށް   ބިލު   ▪

_______________________ 


