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 ޖަލްސާ ވަނަ  11ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 10 ހެއި) ދުވަސް އަންާގރަ  ،2020 އޮކްޓޫބަރު 27 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއަްއވަލް 10 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:04 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:28 ހުސްވަގުތު:  

    އިގަ  11:07 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   11:53   : ތު ގު ސްވަ ހު 

 ަގއި    13:00 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:15މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 25 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 82 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަދު މަޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

   

   

 

 

ޞާ ސާގެ ޚުލާ ލް 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  27ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލް ޖަދުެގއަމި ▪
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (11/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

 

ަގވާ  4.1 މަޖިލީހުެގ  ޮގތުެގމަތިން، ކޮމިޓީ   ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(  131ިއދުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަށް ަގއިާވ 
 އައި ބަދަލު އިޢުލާންކުރުން. 

 

 ހިމެނިވަޑައިެގންނެވި   ފަރާތުން  ޕީެގ.ޑީ. އެމް  ކޮމިޓީަގއި  ތަރިކަިއެގ  ތަރައްޤީާއއި  ޤައުމީ ▪

  މަނަދޫ  ،ށްޓީއަކޮމި  އެ  ،ބަދަލުަގއި   ސިރާޖުެގ  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ  ،މެންބަރު

 .ހަމަޖެއްސެވުން ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ   (5)

ދާއިރާެގ   5.1 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މަހިބަދޫ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޠާރިޤް  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ދެހަކަފުޅު ވާ 
 

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .1
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  މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  .2

   މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .3

   މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  .4

 (ނަ ފުރުޞަތުދެވަ) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .5

 

 ނިންމަވާލެއްވި.  ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (6)

ދާއިރާގެ  6.1 އުތުރު  އިފްލާސްވުމާއި    ފުވައްމުލަކު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 ެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން އިފްލާސްކުރުމުެގ ބިލު 

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ .1

  މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .2

   ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ  .3

 (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .4

 

 މެދުކަނޑުްއވާލެއްވި.  ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

 ރިޕޯޓު ކޮމިޓީެގ މަޖިލީހުެގ މުޅި ދެއްކުމާުގޅޭ އަނބުރާ ދަރަނި ތުންއުލަދަ ދިވެހި 7.1

 

ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ ▪ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މުޤައްރިރު،   ކޮމިޓީެގ  މަޖިލީހުެގ  މުޅި  ،މި 

 ދު ނަޝީދު މަ، ރައީސް މުޙައްސް މަޖިލީހުެގ ރައީ ރައްޔިތުންެގ

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ެގވިލުފުށި ދާއިރާ .1
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  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .2

  މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .3

   މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  .4

 

 ނިންމަވާލެްއިވ. ބަހުސް ެގރިޕޯޓު ▪

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަން  (8)

ނަންބަރު ންއެޖެ  8.1 ދާއިރާގެ    –  5.1  ޑާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  މަހިބަދޫ  ޠާރިޤް  އަޙްމަދު  މެންބަރު 

ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މަޖިލީހުން    ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   66 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ބަ ހާޒިރުވި މެން 

 ން ބަރު މެން   13 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 މެންބަރުން   50 ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ންނަކަމަށް ވޯ ނުފެ 

 މެންބަރުން   2 ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ދެއްވި މެ ވޯޓު މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   63  : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   32 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 

 . ހެއްނުވި ސް ފާ 

 

 

ނަންބަރު އެޖެން މަޖިލީހުގެ    –  7.1  ޑާ  މުޅި  ދެއްކުމާގުޅޭ  އަނބުރާ  ދަރަނި  ދައުލަތުން  ދިވެހި 

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ހުން  މަޖިލީ   ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   67 ދަދު: ޢަ ންގެ  ރު ންބަ ހާޒިރުވި މެ 

 ން ބަރު މެން   55 ދު: އްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ޓުދެ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 
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 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 މެންބަރު   1 ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ދެއްވި މެ ވޯޓު މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ން ރު ބަ މެން   55 : ދު ޢަދަ   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން ންބަރު މެ   28 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

  

_______________________ 


