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 ަޖލްސާ  ވަނަ 11ވަަނ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަަހރުގެ  2020 ޖަލްސާ: 

 ދުވަސް  ބުދަ ، 2020 ޖޫން 24 ތާރީޚު: 

 1441 ޛުލްޤަޢިދާ 3 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ގައި    9:03 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:15ން   10:17 ހުސްވަގުތު:  

 ގަިއ   11:16 ފެށި ގަޑި: 

 13:15 ން   12:17 ހުސްވަގުތު:  

 ގަިއ   13:16 ފެށި ގަޑި: 

 ގައި  13:42މެންދުރު  ޑި:        ގަ  ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 41 ގަޑިއިާރއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 މަުދ ނަޝީދުމުޙައްހުެގ ަރއީސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 

   

 

 

ލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަ   
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން އި  ޖަލްސާގަ   ދުގެ އަ މި 
 

 ޢާ ދު (1)

 ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم

   وااله

 -މަޖިލިސް ފެށުނީ -
 

 

 އިއްވުން   ރީޒި ހާ  ޖަލްސާގެ  (2)

 

 މެންބަރުން  26ވީ އްބެރު ތި އި ވިލްާސ ފެއްޓެމިއަދުގެ ޖަ ▪
 

 

 

 ން އިޢުލާންކުރު ޑާ އެޖެން  ދުވަހުގެ  (3)

 

 (2020/2/11/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން  އެޖެންޑާ 3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން   (4)

 

 ފާސްކުރުން އްޔާ  ޔައުމި  4.1

 

 (ޖަްލސާގެ ޔައުމިްއޔާ 3) 2020/2/6ްނ އި 2020/2/4 ޔައުމިއްޔާ ނަންަބރު
 

 ސުވާލު  (6)

 

  އައްޝައިޚްހޯމް އެފެއާޒް  އޮފް މިނިސްޓަރ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 6.1

 ؛ސުވާލު ކުރައްވާ    އާهللاޢަބްދު   ޢިމްރާން

 

ފިާޔ މިލިޔަން ރު 17.4ހދ. ނޭކުރަންދޫގައި ަޖލެއް އެޅުމަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުންވަނީ 

އަދި މިކަުމގެ ޢަމަީލ ؟ ފައެވެ. ވީމާ، މިާހރު މަަސއްކަތް ގޮސްފައިާވ ހިސާަބކީ ކޮބައިތޯހިމަނާ

 ؟މަސައްކަތް ފެށޭވަުރވާނީ މިައހަރުެގ ކިާހ ހިސާެބއްގައިތޯ

 

 ން މެންބަރު ކުރެއްވި  އިތުރު ސުވާލު 
 

 މެންބަރު މުަޙއްމަދު ރާީޢ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .1
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 ަޝރީފް ްބރާހީމް މެންބަުރ އިމަރަދޫ ދާއިާރގެ  .2

 މެންބަުރ ޙުސައިން ޒިޔާުދ ވައިކަރަޫދ ދާއިާރގެ  .3

 މެންބަރު އަޙްމަދު ާހރޫން މަނަދޫ ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަުދ އިނގުރައިޫދ ދާއިާރގެ  .5

 هللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫުބ ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ  .6

 މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާްޙ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  .7

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ދެކުނު ދާިއރާެގ  ންގޮޅިމައްޗަ .8

 هللا މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ  .9

 މެންބަރު މޫާސ ސިރާުޖ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  .10

 މެންބަރު މީާކއީުލ އަޙްމަދު ނަސީމް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާިއރާެގ  .11

 މެންބަރު އިްބރާހީްމ ޝަރީފް ކެލާ ދާިއރާެގ  .12

 މެންބަުރ އިކްރާްމ ޙަސަން ރާެގ އިދިއްގަރު ދާ  .13

 މެންަބރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްުދލްޙަކީމް ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ  .14

  މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީމް ހޯރަފުށި ދާިއރާެގ  .15

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

 

ންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައި ބަޔާ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  7.1

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން  ގޮތުގެމަތިން، 

  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ އެ  ނިންމުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ ފޮނުއްވާފައިވާ

 ފޮނުވުން 

 

 ވި އްއަްށ ފޮނުކޮމިޓީ ޤައުމީ ަސލާމަތާއި ާޚރިޖީ ގުޅުްނތަކުގެ  މަށްމި މައްސަލަ ިދރާސާުކރު ▪
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 މައްސަލަ  (8)

 

"އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް   ، މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  8.1

 ގެއްލިފައިވާ  ޓެޑް" އިން ހިންގި ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން )ސިންގަޕޯރ( ޕްރައިވެޓް ލިމި 

ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭރުގެ އެކައުންޓިންގ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން  

ގައި   2012ފެބުރުވަރީ  7ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު  ، ލަވާލެވުނު ރިޕޯޓު އެކު 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވައިގެން   ، ގަތުމަށްފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައި 

  ، އަދުގެ ސަރުކާރުން އެ ރިޕޯޓު އޮތްތަނަކުން ހޯއްދަވައި  ، ފޮރުވާފައިވާތީ  ، ބައްލަވައިގަނެ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްދު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

 

  ،މައްސަލައަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ ( ނ )  މާއްދާގެ ވަނަ 179 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ؛ރެއްވުމާމެދު ބަހުސްކު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު

 މެންބަރުން   41 ޢަދަދު: ންގެ  ހާޒިރުވި މެންބަރު 

 ން ބަރު މެން   38 ދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 މެންބަރު   1 ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ބަރުން މެން   39 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ  އިވެރިވިބަ   ވޯޓުގައި

 ން މެންބަރު   20 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި. ފާ 
 

 ން މެންބަރު   އްކެވި ފުޅުދެ ވާހަކަ   މައްސަލައަށް

 

  ޙް މެންބަުރ މުޙައްމަދު ފަލާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  .1

 هللا މެންަބރު ީއވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ  .2

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާެގ  .3
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 މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީުބ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަރު ޙަސަްނ ޢަފީފު ވިލުފުށި ދާިއރާެގ  .5

 މެންބަރު މުަޙއްމަދު ވަޙީދު އުނގޫފާރު ާދއިރާެގ  .6

 ންބަުރ ޙުސައިން ޒިޔާުދ މެވައިކަރަޫދ ދާއިާރގެ  .7

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .8

 هللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫުބ ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ  .9

 މެންބަުރ އަޙްމަދު އުޝާމް ވިލިމާެލ ދާއިާރގެ  .10

 މެންބަުރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފުވައްމުލަކު އުތުުރ ދާއިާރގެ  .11

  މެންބަރު ޙަސަްނ ޒަރީުރ މަތިވެރި ދާިއރާެގ  .12

 

  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު  މާފަންނު  ، ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 179 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  އްޔިތުންގެރަ

ގަންނަވާ  އެދިވަޑައި  ދެއްކުމަށް ވާހަކަފުޅު  މައްސަލައަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު

  ވަގުތު ހުސްގެބަ އިގެ މައްސަލަ  މި  ން ންދެ ނިމެ  އަރުވައި  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ 

ވިލުފުށި   ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ، އިތުރުކުރުމަށް 

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު   ން ހުށަހެޅު ކުރެއްވި ދުތާއީ   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ދާއިރާގެ  

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު

 މެންބަރުން   43 ޢަދަދު: ންގެ  ހާޒިރުވި މެންބަރު 

 ން ބަރު މެން   41 ދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ  ފެންނަކަމަށް 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ބަރުން މެން   41 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ  އިވެރިވިބަ   ވޯޓުގައި

 ން މެންބަރު   21 : ންވާ ޢަދަދު ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި. ފާ 
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 ން މެންބަރު   އްކެވި ފުޅުދެ ވާހަކަ   މައްސަލައަށް
 

 މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .13

 މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަުދ އިނގުރައިޫދ ދާއިާރގެ  .14

 ާހރޫން މެންބަރު އަޙްމަދު މަނަދޫ ދާއިރާެގ  .15

 މެންބަުރ ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ ދާއިާރގެ  .16

 ވަޙީދު هللا މެންބަުރ ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިާރގެ  .17

 ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީްމ هللا މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  .18

 މެންބަރު ަޙސަން ޝިޔާން ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  .19

 

 އެހުން   ވޯޓަށް  ކަމަށްކަން  އެހުމަށްހުރި  ށްޓަ ވޯ  (9)

  މާފަންނު  ، ދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ 179 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ންގެރައްޔިތު  - ( 8.1)  ޖެންޑާއެ  9.1

ކަމާގުޅޭ  ރާސާކުރުމަށް ދި  މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަލާޙް މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު

ވިލުފުށި   ހުށަހަޅުއްވައި هللاދު މެންބަރު އީވާ ޢަބް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  ، ފޮނުވުމަށް  ކޮމިޓީއަށް

  ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު   ން ހުށަހެޅު ކުރެއްވި ދުތާއީ   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ގެ  ދާއިރާ 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު

 މެންބަރުން   69 ޢަދަދު: ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ  

 ބަރުން މެން   67 ދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ބަރުން މެން   67 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ  ވެރިވިއި ބަ   ވޯޓުގައި

 ން މެންބަރު   34 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި ފާ 
 

 .ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވި އަރީ ޖުޑީޝިމަށް ުކރުިދރާސާ މައްސަލަމި  ▪
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