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 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީހުގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ( 1ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ) އްވިދައުރުން ބޭރުގައި ބޭ  ވަނަ އަހަރު 2021

 ދުވަސް( ުބދަ) 2021 ޖަނަވަރީ 13

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .له وصحبه ومن واالهعلى 

 .ފެށުނީ

 

 ވުން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި    7  ތިއްބެވީ  ސަލާމުގައި  . ބަރުންތެރި މެންއިްއޒަތް  51  ތިއްބެވީ  ވަޑައިެގންހާޒިރުވެ   ށްސާއަޖަލްމި ވަުގތު  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު   މެންބަރަކު. ރަސްމީ ދަރުރުފުޅެއްަގއި ެއްއވެސްތްތެރި  ކޮރަންޓީނުަގއި ެއއް އިްއޒަ  ން.މެންބަރު

 .ނެތް

 

 ން ރު ކުން ޢުލާ އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހު ވަ ދު  .3

 

 ން:ވުކެ އް ދެކަހަވާ ސަތުންޔާރި

   .1/ ޚޞ/2021/ޖއ  ކީބަރަނަން އެޖެންޑާމިއަދުެގ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު   .4

 

 ން:ވުކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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މެންބަރު ޚާއްޞަ  ؛ ންއިްއޒަތްތެރި  ބާްއވާ  ބޭރުަގއި  ދައުރުން  ައޅުަގނޑުމެން  ޖަލްސާއަކީ  މި  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ، 

މި ޖަލްސާ  މި  ބޭރުން    ޖަލްސާ.  ދައުރުން  ބޭްއވުމަށް،  ޖަލްސާ  މި  ޖަލްސާބާއްވަނީ  ބޭއްވުމަށްޓަކަިއ  ޚާއްބަ  އެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ    45ޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ، މަރައްަވއި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީކުން ސޮއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  29މަޖިލީހުެގ  

، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނައިފަރު ދާއިރާެގ  ،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު)ރ(ެގ ދަށުން ބޭއްވޭ ޖަލްސާެއއް. ނައިފަރު ދާއިރާެގ  

؛ ށް ެގންދިއުމަށް ޖާަގދެްއވުން އެދެން ކުރިއަެއކީ  ވަޑައިަގންނަވާ! މި ޖަލްސާ ސުލްޙަވެރިކަމާއަޙްމަދު ޝިޔާމް އިށީނދެ 

ދާއިރާެގ   މެންބަރުމަހިބަދޫ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އިްއޒަތްތެރި  މި    .  ބާްއވަނީއަޅުަގނޑުމެން  މި   ޖަލްސާ 

ރައްކާތެރިއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ،   އާންމު ޞިއްއާންުމ ޞިއްޙަތުެގ  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ދަށުން،  ާގނޫނުެގ  ޙަތުެގ  ކަުމެގ 

ނުރައްކަލު ކުއްލި ކޮމިޝަނުން    ިއލެކްޝަންސް  އިޢުލާންކުރުމާއެކު،  ހާލަތު  ބާއްވަން ަގއި    2020ެގ 

ލޯކަލް އަން  އިޢުލާންކުރަްއވާފަިއވާ  އަދި  އިންތިޚާބު،  ކޮމިޓީެގ  ކައުންސިލުެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީައށް  ހެނުންެގ 

ލަސްވަމުން ޓަކައިއިންތިޚާބު  ލަސްިވޔަނުދިނުމަށް  އިތުރަށް  ބަލައި،    ދާތީ،  ާގނޫނީ  ާގނޫނު  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ާގނޫނަށް 

ލޯކަލް   ށް ބޭއްވޭނޭ ޮގތެއް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައިިއންތިޚާބު އަޅުަގނޑުމެންނަ  އްތާލައި، އެސްތައް ނަހުރަ

ނޑުމެން ، އެ ބިލުެގ މަސަްއކަތް ނިމެންދެން އަޅުަގއިޞްލާޙުކޮށް  2020އްޞަ ާގނޫނު  ޚާސިލުތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ  ކައުން

އޮތީ ފުރަތަމަ ކިޔުން. ދެވަނަ ކިޔުން    ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ކުރިއަށްެގންދާނެ. އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ޮގތުަގއި މިއަދު މި

އެީއ އިބު  17ނީ  އޮންނާ އެހެންވީމާ،  ޖަލްސާ.  ދެވަނަ  އެއަށްފަހު،  ބަހުސް. އިބުތިދާއީޖަނަވަރީަގއި.  ބަހުސަށް  ތިދާއީ   

ނިމިެގން  ،ފަހު ަގސްތުކުރަނީ   ؛ބަހުސް  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން   17އަޅުަގނޑު   ހާ ހުރި  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ޖަނަވަރީަގއި 

 ކުރިއަށްެގންދަން. އެައށްފަހު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވައި ނިމެންދެން އެ ޖަލްސާ  ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މަރުޙަލާ   ދީފައި އަޅުަގނޑުނިޮގސް ކޮމިޓީ  ދުވަސް  ހަމައަށް މެމިެގން އަނެއްކާ ތިން  ންނަށް އަލުން އަނބުރާ ވޯޓަކާ 

މަ ކޮމިޓީ  އެހެންވީާމ،  ެގންދެވޭނެ.  ބަހުސްސައްކަބިލު  ިއބުތިދާއީ  މަސައްކަތްތާއި  މިންވަރުން  ެގ   ކުރިއަށްދާ 

ތިދާީއ  ، އިބުއަށް ފަހު ދެން އޮންނަ ޖަލްސާިމ ރެ  ކަމަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ޖަލްސާ ތަރުތީބުކުރަން އެނޭގނީ. އެ

އޮންނާނީ   އެހެންވީމާ  17ބަހުސް  މެންބަރުހުރިހާ    ، ޖަނަަވރީގައި.  ވަޑަިއެގންދެއް  ންއިްއޒަތްތެރި  އެދެން. ވެސް    ވުން 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ބަރު ، ާގނޫނު ނަންވާޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައި   ތްތެރި މެންބަރުިއއްޒަސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ    -4.1

ކައުންސިލުތަކު  2020/3 ާގނޫނު  )ލޯކަލް  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާބުެގ  ބިލުެގ2020ެގ  ިއޞްލާޙުެގނައުުމެގ  ފުރަތަމަ (އަށް   

ނަން  ކިޔުން. ކައުންސިލުތަކު  2020/3ބަރު  ާގނޫނު  ާގނޫނު  )ލޯކަލް  ޚާއްޞަ  އިންތިޚާބުެގ  (އަށް 2020ެގ 

 . އިޞްލާޙުެގނައުމުެގ ބިލު
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 ން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގު .  5

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

   މެއް ނެތް.ރިޔާސަތުން އަންާގ އެންުގ -5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ޓަ . ވޯ 6

 

 ވުން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތު

  . . މިއަދަކު ވޯޓެއް ނެތްއެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  ށްޓަވޯ  -6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
 
 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دملحاو
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