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 ޖަލްސާ ވަނަ  14ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 (4 ހާއި) ދުވަސް  ބުދަ ،2020 ނޮވެންބަރު 4 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއަްއވަލް 18 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:01 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:30 ހުސްވަގުތު:  

    އިގަ  11:03 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:30   : ތު ގު ސްވަ ހު 

 ަގއި    13:07 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:57މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 46 ަގޑިއިރާއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 76 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަ ދުމަޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاވާ ޢަބްދުއީ ެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް ތުންރައްޔި 

   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  31ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްޖަ ދުެގއަމި ▪
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (14/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  (4)

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން  4.1

 ޖަލްސާެގ ޔައުިމއްޔާ(  3) އަށް  11/ 2020/3ން އި 9/ 0202/3ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު 

 

 ސުވާލު  (6)

މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ   6.1

 ؛ކުރަްއވާ ސުވާލުއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ 

  ަވުގތެއްަގއި   ފައިވާޖައްސާލާ  މަޑު  ސޮިއކުރުން  ަގއިތަކުޕްރޮޖެކްޓު  ސަބަބުން  ެގ  19-ކޮވިޑް 

  ހިމެނިފައިނުވާ   ަގއިބަޖެޓު  ިއސްކަމެއްދީެގން  ކުރާޮގތަށް  ރަދުޚަ  ރުފިޔާ  ދިވެހި  37,871,786.00

ކޮބައިތޯ ސަބަބަކީ  ސޮިއކުރަންޖެހުނު  ހިމެނިފައިނުާވ  ؟ ޕްރޮޖެކްޓެއްަގއި  ބަޖެޓުަގއި 

 ؟ކުރަމުން އަންނަ ޮގތާއި އެކަންކުރާ އުސޫލަކީ ކޮބަިއތޯޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި ސޮިއކުރުމުަގއި ޢަމަލު
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 ން ރު ބަ ން މެ   އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި 
 

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  .1

   މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  .2

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .3

   ފުމެންބަރު ޙަސަން ޢަފީވިލުފުށި ދާއިރާެގ  .4

  މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .5

  هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ  .6

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ .7

  މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރުމަތިވެރި ދާއިރާެގ  .8

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .9

   ޢާޡިމްމެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ  .10

  هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ  .11

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .12

 

މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ   6.2

 ؛ކުރަްއވާ ސުވާލުއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ 

"  2  ފޭސް-ހެދުން  މަުގ  ފޮނަދޫ.ލ"  ބަޖެޓުަގއި   ދައުލަތުެގ  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ  2020

  އަޅުަގނޑު  އެކިފަހަރުމަތިން  ދިނުމަށް  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓު  މި  ހިމަނާފައިވާއިރު،

  އަހަރުގެ   ވަނަ  2020  ޮއވެ  ސޮއިނުކުރެވި  ޕްރޮޖެކްޓުގައި  މި  ނަމަވެސް، .  އެދިފައިވާނެެއވެ

 މަުގ  ދުވާފަރު.ރ"  ކުޑަ  މާބޮޑުތަނުން  ޮގތުން  ބިމުެގ  ހިމެނިފައިނުވާ،  ބަޖެޓުގައި  އުލަތުެގދަ

  ަގއި  2020  ސެޕްޓެންބަރު  9  ރުފިޔާއަށް  37,871,786.00  ޕްރޮޖެކްޓު "  2  ފޭސް-ހެދުން

 ؟އުސޫލަކުންތޯ  ކޮން ކުރީސޮއި

 

 ން ރު ބަ ން މެ   އިތުރު ސުވާލުކުރެއްވި 
 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ .1
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   މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދުެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ  .2

   ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ  .3

  މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާެގ  .4

   މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  .5

  ރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްމެންބަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .6

   މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  .7

   ބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްމެންބަރު ޢަކުރެންދޫ ދާއިރާެގ  .8

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ  .9

   މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފްހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  .10

  މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމްަގމު ދާއިރާެގ  .11

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (7)

ދާއިރާެގ   7.1 ކިނބިދޫ  ފަރާތުން،  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ،  ސަރުކާރުެގ  ނާޝިޒު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

 ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ  .1

 ޙަސަން ޢަފީފު   މެންބަރުވިލުފުށި ދާއިރާެގ  .2

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ ދާއިރާެގ .3

 ޖާބިރު هللا މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ .4

 މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .5

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ .6

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ .7

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ރާެގކެލާ ދާއި .8

 މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަސީމް   ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ .9
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 ތު(ޞަޖާބިރު )ދެވަނަ ފުރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ .10

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ   .11

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ކެންދޫ ދާއިރާެގ .12

 ވަޙީދު  هللا ރު ޢަބްދުމެންބަ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ .13

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  .14

 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ  .15

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް   ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ .16

 ތު(ޞަ)ދެވަނަ ފުރު މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ .17

 

 . ްއވާލެއްވިޑުމެދުކަނ ބަހުސް ެގބިލު ▪

_______________________ 


