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 ޖަލްސާ ވަނަ  8ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 3 ހެއި) ދުވަސް އަންާގރަ  ،2020 އޮކްޓޫބަރު 20 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 3 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:04 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:34 ހުސްވަގުތު:  

    ަގއި 11:30 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12: 28   : ތު ގު ހުސްވަ 

 ަގއި    13:24 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:39މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 43 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 78 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަދު ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاވާ ޢަބްދުއީ ހުެގ ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ 

   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  30ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލް ޖަދުެގއަމި ▪
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (8/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ   (4)

ދާއިރާެގ 4.1 ނައިފަރުއަޙްމަދު  މެންބަރު    ނައިފަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ،   ެގނަރުދަމާފެނާ    ެގޝިޔާމް 

މަސައްކަތް ނުނިމި އެ މަސަްއކަތް ހުއްޓިފައިވުުމެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން  އިޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގވާލަ 

 

 އެންގުން   ރިޔާސަތުން އަންގާ  (5)

  ޞިއްޙަތަށް   ޢާންމު  މަސައްކަތެއްކަމުން،  ޅުންހުރިގު   ވަރަށް  ޞިއްޙަތާ  ޢާންމު  ކަސްރަތަކީ ▪

 ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ   މީހުންނަށް  ޢުމުރުގެ   ދޮށީ  ޚާއްޞަކޮށް  މިންވަރު،  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ

 ިއ،ފެނިވަޑަިއަގންނަވާތީއާ  އޮތްކަމަށް  ުގޅުމެއް   ބޮޑު  މިންވަރާ  ހިންާގ  ކަސްރަތު  މިންވަރާއި

  ފަޚުރުވެރި  ޤައުމަށްޓަކައި  ކާމިޔާބުވުުމަގއި   ބިނާކުރުމުގައި  ޤައުމިްއޔަތު  އާެއކުހަމައެ

  ވާކަމަށް  ހިއްސާެއއް  ބޮޑު  ކަސްރަތުެގ  ޤައުމުަގއި  އުފެއްދުމަށް  ޒުވާނުން

 ފަރާތްތަކާ  އެންމެހައި  މިކަމާުގޅޭ  ކޮމިޓީން  އިޖްތިމާޢީ  މަޖިލީހުެގ  ވަޑަިއަގންނަވާތީ،ދެކި
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އެ  މަްއސަލަ    އެ  ފޮނުއްަވއިދެްއވުމަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ކޮމިޓީގެ   ްއަވއިމަޝްވަރާކޮށްދެ

 ްއވި. ފޮނުކޮމިޓީއަށް 

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (6)

ދާއިރާެގ   6.1 ދެކުނު  ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  ނާޒިލް  ސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ،  މެންބަރު 

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

 ުވންެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެބިލު

 

 ދުކަނޑުްއވާލެއްވި މެ ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

ދާއިރާެގ   6.2 ދިއްދޫ  ފަރާތުން  ޢަބްދުސަރުކާރުެގ  ޕޭމަންޓް هللا މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ވަޙީދު 

 ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން ެގ އި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުސިސްޓަމާ

 

ންޓް ޙާޝިމް، އެސިސްޓަަގވަރނަރ ޢަލީ    ލޫމާތު ދެއްވުމަށް،ޢުމަ  ެގ ފަރާތުންމް.އެމް.އޭ އެ ▪

ދީދީ އަދި  ޙުސައި  މަރްޔަމް  ަގވަރނަރ އެއެން  ހަްއވާ   ްގޒެކެޓިވްސިސްޓަންޓް  ޑިރެކްޓަރ 

 ވަޑަިއެގންނެވި.  ލަތީފް

 

 ން ބަރު ން މެ   ވާލުކުރެއްވި ސު 
 

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .1

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .2

   ހީމް ނަސީމް ިއބްރާމެންބަރުތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  .3

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .4

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ  .5

  ޝަފީޤްهللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާެގ  .6

 

 ލެއްވި. މެދުކަނޑުްއވާެގ ބަހުސް ބިލު ▪
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ދާއިރާެގ   6.1 ދެކުނު  ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  ނާޒިލް  ސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ،  މެންބަރު 

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

 ުވންެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެބިލު

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

  މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ  .1

 (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  .2

  މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  .3

  ޝަފީޤްهللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާެގ  .4

 (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) ރާހީމް ރަޝީދުމެންބަރު އިބްމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .5

 

 . އްވިމެދުކަނޑުްއވާލެ ެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

ދާއިރާެގ   6.2 ދިއްދޫ  ފަރާތުން  ޢަބްދުސަރުކާރުެގ  ޕޭމަންޓް هللا މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ވަޙީދު 

 ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން ެގ އި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުސިސްޓަމާ

 

 ން ބަރު ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

 (ރުޞަތުވަނަ ފުތިން) މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .1

  މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  .2

 ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ  .3

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  .4

 

 . އްވިޑުްއވާލެ މެދުކަނެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކު  (7)

އޭިވއޭޝަ 7.1 އޯންޑް  އައިލެންޑް  ސްޓޭޓް  މައްސަލަތައް  ުގޅުންހުރި  ލިމިޓެޑާ  ސަރވިސަސް  ން 

 ސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ސަޕްރައިއެންޓަ
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މެންބަރު އިރާެގ  ހުޅުދޫ ދާކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު،    ، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ ▪

 އިލްޔާސް ލަބީބު 

 

 ން މެންބަރު   ކެވި ވާހަކަފުޅުދެއް 
 

  މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .1

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .2

  މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު ފުވައްމުލަކު .3

   ވަޙީދު هللاދުޢަބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްދޫ .4

  ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދިއްަގރު .5

   ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ .6

   ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ .7

 (ތުޞަފުރު ދެވަނަ) މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު ފުވައްމުލަކު .8

 (ތުޞަފުރު ދެވަނަ) ރަޝީދު ރާހީމްއިބް މެންބަރު ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .9

 

 ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއިވ. ▪

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަން  (8)

ނަންބަރު  8.1 ގުޅުންހުރި    –  7.1  އެޖެންޑާ  ލިމިޓެޑާ  ސަރވިސަސް  އޭވިއޭޝަން  އައިލެންޑް 

އެންޓަ  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  ދިރާސާކޮށް ސަޕްރައި މައްސަލަތައް  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު   ސް    ނިންމިގޮތުގެ 

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   56 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   54 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ދެއްވި މެ ވޯޓު މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 
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 ރުން ބަ މެން   54 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   28 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 
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