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 ޖަލްސާ ވަނަ  9ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 4 ހެއި) ދުވަސް  ބުދަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 21 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 4 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:05 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:25 ހުސްވަގުތު:  

    ަގއި 11:06 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:01   : ތު ގު ސްވަ ހު 

 ަގއި    14:10 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  14:11މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 16 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަދު  ރައީސް މުޙައްމަޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

   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  28ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލް ޖަދުެގއަމި ▪
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (9/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  (4)

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން  4.1

 ޖަލްސާެގ ޔައުިމއްޔާ(  3)އަށް  5/ 2020/3ން އި 3/ 2020/3ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (5)

 ޙްޤީޤުކުރިތަ  ުގޅިެގން  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  ސްމޯލްޑިވް  ނާއިކޮމިޝަ  ންކޮރަޕްޝަ-އެންޓި 5.1

  ހިންާގފަިއވާކަމަށް   ކޮރަޕްޝަން  ުމަގއިތުަގ  ތައްވެންޓިލޭޓަރު  ންހެލްތްއި  އޮފް  ރީމިނިސްޓް

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ނެތްކަމަށް  އްރީނާއެޤަ  އް އަދިހެްއކެ  ދައުާވކުރާނެ  ، މައްސަލައިަގއިތުހުމަތުކުރެވޭ  

މައްސަލަިއަގއި ވެޅުވިދާ  ލްނެރަޖެ މި  ިއތުރަށް އެ    ފެދިފައިވާތީ،އު  ޚިލާފު  ،   މަްއސަލަ 

 ްއވި. ފޮނު އަށްކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ މަޖިލީހުެގ ދެްއވުމަށްބައްލަަވއި
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 ސުވާލު  (6)

ދާއިރާެގ   6.1 އަްއޝައިޚް  ބަމެންމަކުނުދޫ  އެފެއާޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ރާޢީ،  މުޙައްމަދު  ރު 

 ؛ސުވާލުކުރައްވާ  އާ هللاއިމްރާން ޢަބްދު

      ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް   ފޭސް  ފުރަތަމަ  ޖަލުެގ  ނޭކުރެންދޫ  ވަނީބަޖެޓުަގއި   އަހަރުެގ  ވަނަ  2020

 ކޮން  އަހަރުގެ   މި  ފެށޭނީ  މަސައްކަތް  މަލީޢަ  ޖަލުެގ  މި.  ޖަހާފައެވެ  މިލިއަން  000,174/-

 ފޭސް   ފުރަތަމަ   ޖަލުެގ  ެގންޮގސް  ޮގތަށް   ދަދުަގިއވާޢަ  ބަޖެޓުކުރެވުނު  ،އަދި ؟ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 ؟ކޮބައިތޯ  ތާރީޚަކީ ނިންމާލެވޭނެ

 

 ން ބަރު ން މެ   ވާލުކުރެއްވި ސު 
 

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .1

   މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  .2

  هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާއިރާެގ  ދާންދޫ .3

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .4

   ފަހުމީމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ދާއިރާެގ މާފަންނު އުތުރު .5

  ސަނީފްهللا މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .6

  މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  .7

   ބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމްމެންބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  .8

  މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ  .9

   ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަކެލާ ދާއިރާެގ  .10

   ރު ޙަސަން ޢަފީފުމެންބަވިލުފުށި ދާއިރާެގ  .11

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (7)

ދާއިރާެގ   7.1 ދެކުނު  ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  ނާޒިލް  ސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  ާވފައިވާ،  ހުށަހަޅުއް މެންބަރު 

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

 ުވންެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެބިލު
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 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

 (ތުރުޞަދެވަނަ ފު) މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ  .1

   ބުމެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .2

 (ތިންވަނަ ފުރުޞަތު) މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ  .3

 (ފުރުޞަތު ތިންވަނަ) މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުެގ މާފަންނު މެދު ދާއިރާ .4

 ން ޙުސައިންމެންބަރު ޙިސާތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  .5

 

 ދުކަނޑުްއވާލެއްވި މެ ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

ދާއިރާެގ   7.2 ދިއްދޫ  ފަރާތުން  ޢަބްދުމެންބަސަރުކާރުެގ  ޕޭމަންޓް هللا ރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ވަޙީދު 

 ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން ެގ އި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުސިސްޓަމާ

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

   ޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ .1

   ޢާމިރު ޙްމަދުއަ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ .2

 (ފުރުޞަތު ނަހަތަރުވަ) ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .3

   ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މަނަދޫ .4

   ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ .5

 (ފުރުޞަތު ދެވަނަ) ސަޢީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މާވަށު .6

  ރަޝީދު ފަޟުލް ރާހީމްއިބް ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފެލިދޫ .7

 (ފުރުޞަތު ފަސްވަނަ) ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  މެދު މާފަންނު .8

 

 ލެއްވި. ދުކަނޑުްއވާމެެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

_______________________ 


