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 ޖަލްސާ ވަނަ  10ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 9 ހެއި) ދުވަސް ހޯމަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 26 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 9 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:04 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:33 ހުސްވަގުތު:  

    ަގއި 11:08 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   11: 38   : ތު ގު ސްވަ ހު 

 ަގއި    13:02 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:16މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 13 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 81 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަދު ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاވާ ޢަބްދުއީ ހުެގ ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ 

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ 

   

 

 

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)

 

 (10/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ   (4)

ދާ 4.1 ކިނބިދޫ  ފަރާތުން،  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ،  އިރާެގ  ސަރުކާރުެގ  ނާޝިޒު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (5)

 

ަގާވއިދުެގ   5.1 މަޖިލީހުެގ  ފޮނުވާފަިއވާ    153ރައްޔިތުންެގ  ކޮމިޓީތަކުން  ދަށުން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

 ސުންަގޑި ޢިއުލާންކުރުން
   

 ތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީސަލާމަ ޤައުމީ

 ޑި ސުންގަ  ބިލު 

ނަންަބރު   .1 އެ  2013/1ޤާނޫނު  މިނިވަންކަމުގެ )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު  އްވެއުޅުމުގެ 
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 

 2020އޮކްޓޫަބރު  31

ނަންަބރު   .2 އަށް    2007/1ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިމިގްރޭޝަންގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލުއިޞް

 2020ނޮވެންަބރު  15
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 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

 ޑި ސުންގަ  ބިލު 

 2020ނޮވެންަބރު  15 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ިބލު .1
 

 ސުވާލު  (6)

ދާއިރާެގ 6.1 ޕްލޭނިންގ،    ވިލިނިގލި  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޙުސައިން،  ސަޢުދު  މެންބަރު 

 ؛ކުރައްވާ ސުާވލުޙައްަމދު އަސްލަމްއާ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މު

  ލަސްވަނީ  ނުފެށި  މަސައްކަތް  މަލީޢަ   ެގޢުމަޝްރޫ  ތަރައްޤީކުރުމުެގ  ބަނދަރު  ެގކޮލަމާފުށީ. ގއ

 ؟ތޯއްކިހިނެ ނިންމާފައިވަނީ ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް ޢުމަޝްރޫ މި އަދި ؟ެވެގންތޯއްކިހިނެ

 

 ން ބަރު ން މެ   ވާލުކުރެއްވި ސު 
 

   ންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންމެވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  .1

   މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ  .2

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ  .3

   ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ  .4

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .5

   ނަސީމް މެންބަރު ިއބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  .6

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .7

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .8

  هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  .9

  ބިރުޖާهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .10

  މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  .11

  هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ ދާއިރާެގ .12

   މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  .13

  ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ  .14

  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ  .15
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  މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ  .16

  ދު ސަޢީދުމުޙައްމަ މެންބަރުމާވަށު ދާއިރާެގ  .17

  މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ  .18

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   7.1 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޮގތުެގމަތިން   154ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކޯޓުެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއު  މެޖިސްޓްރޭޓް  މަޤާމުން    އަޙްމަދުސްތާޛު  ގއ.މާމެންދޫ  ޝުކޫރު 

 ވާފަިއވާ މައްސަލަ ޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުުގޅޭ ވަކިކުރުމާ  

 

ަގާވިއދުެގ    ެގރައްޔިތުން ▪ ޮގތުެގމަތިން    208މަޖިލީހުެގ  ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި ވަނަ 

 ވި. އް ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނު މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ   (8)

ދާއިރާގެ ފުވަ 8.1 އުތުރު  އިފްލާސްވުމާއި    އްމުލަކު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 އިފްލާސްކުރުމުެގ ބިލު 

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .1

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .2

 هللا ޢަބްދުރު އީވާމެންބަ  ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ .3

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .4

 

 ދުކަނޑުްއވާލެއްވި މެ ބަހުސް ބިލުެގ ▪
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 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (9)

ދާއިރާެގ   9.1 ދެކުނު  ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  ނާޒިލް  ސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  ާވފައިވާ،  ހުށަހަޅުއް މެންބަރު 

ނަންބަރު   ނެ  2010/3ޤާނޫނު  ޤާނޫުގމާބެ)ޓެކްސް  އިދާރީ  ެގނައުމުެގ  ހޭ  އިޞްލާޙު  އަށް  ނު( 

 ުވންެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެބިލު

 

 ނިންމަވާލެއްވި.  ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

ދާއިރާެގ   9.2 ދިއްދޫ  ފަރާތުން  ޢަބްދުމެންބަސަރުކާރުެގ  ޕޭމަންޓް هللا ރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ވަޙީދު 

 ންދެވުން އަށް ެގހުސްކުރިބަެގ އި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލުސިސްޓަމާ

 

 . ނިންމަވާލެއްވިެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (10)

 ޓު ތަޢުލީމުެގ ބިލު، ޤައުމީ ތަރަްއޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯ 10.1

 

 މެންބަރު ބާރަށު ދާއިރާެގ  ، ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު،  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ ▪

 هللاމަދު ޢަބްދުއަޙް

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .1

  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ  .2

  މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާންމަޑަވެލި ދާއިރާެގ  .3

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދުއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  .4

  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުބަރު  މެންކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  .5

 

 ބިލުެގ ތިންވަނަ ކިޔުން އިްއެވވި.  ▪
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 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަން  (11)

  އިބްރާހީމް   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ދެކުނު   ހިތަދޫ   ، ފަރާތުން   ސަރުކާރުގެ   –  9.1  އެޖެންޑާ ނަންބަރު  11.1

  އަށް (  ޤާނޫނު   އިދާރީ   ނެގުމާބެހޭ   ޓެކްސް )   3/ 2010  ނަންބަރު   ޤާނޫނު   ، ހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަ   ނާޒިލް 

 ؛މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު   ، ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   57 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   55 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

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

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

 ރުން ބަ މެން   55  : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   28 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

 

 . ވި އް ފޮނު   އަށް ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ   ށް މަ ކުރު ދިރާސާ   ލު ބި   ▪

 

ނަންބަރު އެޖެން   ވަޙީދު  هللاޢަބްދު   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ދިއްދޫ   ފަރާތުން   ސަރުކާރުގެ   –  9.2  ޑާ 

މަޖިލީހުން    ، ބިލު  ޚިދުމަތްތަކުގެ   ޕޭމަންޓް   ސިސްޓަމާއި  ޕޭމަންޓް   ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   57 ދަދު: ޢަ ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   55 ދު: އްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ޓުދެ 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 

 ރުން ބަ މެން   55 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 
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 ން ންބަރު މެ   28 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

  

 . ވި އް ފޮނު އަށް  ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު   މަށް ރު ދިރާސާކު  ލު ބި  ▪

 

ނަންބަރު    މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ދެކުނު   ފުވައްމުލަކު   ، ފަރާތުން   ސަރުކާރުގެ   –  10.1  އެޖެންޑާ 

  ކޮމިޓީން ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ    ، ބިލު   ތަޢުލީމުގެ   ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   މުމްތާޒް   މުޙައްމަދު

  ފާސްކުރެއްވުމާމެދު    ގޮތަށް ނިންމި   ދިރާސާކޮށް 

    

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   57 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   55 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 

 ރުން ބަ މެން   55 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   28 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

 

_______________________ 


