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 ޖަލްސާ ވަނަ  6ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 11 ހިތަ) ދުވަސް  ބުދަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 14 ތާރީޚު:

 1442 ޞަފަރު 27 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:05 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:26 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    11:03 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   11: 53   : ތު ގު ހުސްވަ 

 ަގއި    13:01 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:10މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 22 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 73 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ނަޝީޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاބްދުވާ ޢައީ ރައީސް  ނައިބު  ހުެގންެގ މަޖިލީޔިތުއްރަ

   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 ސްލިޖިމަ -
 

 

 އިއްވުން  ރީ ޒި ހާ   ޖަލްސާގެ  (2)

 

 މެންބަރުން  26ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލް ޖަދުެގއަމި ▪
 

 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (6/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  (4)

 

 އްޔާ(  ޔައުމިޖަލްސާެގ 2) 2/ 2020/3ން އި 1/ 2020/3ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  4.1

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  (5)

 

ދާއިރާގެ  5.1 އުތުރު  ރަޝީދު    ފުވައްމުލަކު  މުޙައްމަދު  އިފްލާސްވުމާއި  މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

 އިފްލާސްކުރުމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 

 

ދާއިރާެގ   5.2 ހުށަހަމަހިބަދޫ  ޠާރިޤް  އަޙްމަދު  ދިވެހިރާއްޖޭ ޅުއްވާފައިވާ މެންބަރު  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެގ  ، 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން

 

ދާއިރާެގ 5.3 ޢަބްދު  ކާށިދޫ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  هللا މެންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޖާބިރު 

 ންކިޔުން އިްއވުޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު ފުރަތަމަ 
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 މައްސަލަ  (7)

ދާއިރާެގ 7.1 ަގާވއިދު  ހޯރަފުށި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ސަލީމް،  އަޙްމަދު  ވަނަ   179ެގ  މެންބަރު 

 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާމެދު މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމާއްދާެގ ދަށުން 

 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   31 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   30 ދު: ންބަރުންގެ ޢަދަ ވި މެ ޓުދެއް ށް ވޯ މަ ންނަކަ 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   30 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން ބަރު މެން   16 : ދަދު ވާ ޢަ ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

   މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  .1

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .2

 ޙަސަން ޢަފީފު  މެންބަރުވިލުފުށި ދާއިރާެގ  .3

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ  .5

 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމްކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  .6

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .7

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  .8

 ދު ޒާހިރުމެންބަރު އަޙްމަގައްދޫ ދާއިރާެގ  .9

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްމައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ  .10

 ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ށިދޫކާ .11

 (ފުރުސަތު ދެވަނަ) ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .12
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  ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު .13

 (ފުރުސަތު ދެވަނަ) ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޯރަފުށި .14

 (ފުރުސަތު ތިންވަނަ) ޝީދުރަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .15

  ފިރުޝާން ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މަޑަވެލި .16

 (ފުރުސަތު ދެވަނަ) ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ .17

 

 ލެއްވި. ނިންމަވާެގ ބަހުސް މައްސަލައި  ▪

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (8)

ދާއިރާެގ   8.1 ދެކުނު  ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  ނާޒިލްސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ،    މެންބަރު 

 )ޓެކްސް ނެުގމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ން މެންބަރު   ކެވި ވާހަކަފުޅުދެއް 
 

  ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ .1

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .2

  ޝިޔާން ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ތޮއްޑޫ .3

 ޢަފީފު  ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށި .4

 

 ލެއްވި. މެދުކަނޑުްއވާެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

   ތް އްކަ ހުރި މަސަ މި ނުނި  (9)

ފަރާތުސަރުކާރުެގ 9.1 ވިލުފުށި    މެންބަރުދާއިރާން،  ބިނާވެށި   ޙަސަން   ެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢަފީފު 

 ދެވުން ެގން  ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްކުރިއަށް

 

 ލެއްވި. މެދުކަނޑުްއވާެގ ބަހުސް ބިލު ▪
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (10)

ނަންބަރު  10.1   ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   179  ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ   –  7.1  އެޖެންޑާ 

ދާއިރާގެ    އަށް މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ސަ ހޯރަފުށި  އަޙްމަދު    އްވައި ހުށަހަޅު  ލީމް މެންބަރު 

 ؛މާމެދު ން ފާސްކުރު ހުށަހެޅު   ތާއީދުކުރެއްވި   މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން މަޑަވެލި ދާއިރާގެ  

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   51 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   48 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ އްވި މެ ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   48 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   25 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

   

_______________________ 


