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 ޖަލްސާ ވަނަ  1ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 2ހިތަ ) ދުވަސް ހޯމަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 5 ތާރީޚު:

 1442 ޞަފަރު 18 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:01 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:30 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    11:05 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   11:58 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    13:06 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:08މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 24 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 75 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 هللاބްދުވާ ޢައީ ރައީސް  ނައިބު  ހުެގރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

   ެމންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުދާއިރާެގ  އިރާެގދާ ށިވިލުފު 

   

 

 

ލްސާގެ ޚުލާޞާ 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 ސްލިމަޖި -
 

 

 އިއްވުން  ރީ ޒި ހާ   ޖަލްސާގެ  (2)

 

 މެންބަރުން  34ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްމިއަދުެގ ޖަ ▪
 
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (1/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

   ސުވާލު  (5)

  ޕްލޭނިންގ،   ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރމުޙައްމަދު ސަޢީދު،    މެންބަރުދާއިރާެގ  މާވަށު ދާއިރާެގ   5.1

 ؛ކުރައްވާ ސުާވލު އާއަސްލަމް މުޙައްަމދު އަލްފާޟިލް ރާސްޓްރަކްޗަރފްއިން އެންޑް ހައުސިންގ 

 ބޮޑަށް  އެންމެ   އަރާ  އުދަ  ގައިވިްއސާރާ  ކުރި  ސަރަޙައްދުތަކަށް  އެކި  ރާއްޖޭެގ  ދާދިފަހުން

 ސަރަޙައްދު  އުދައަރާ  މާވަށަށް.ލ  އެހެންކަމުން.  ހިމެނޭ  މާވަށް.ލ  ތެރޭަގިއ،  ރަށްތަކުެގ  ެގއްލުންވި

  ކިހާ   ނިންމާލެވޭނީ  މަސައްކަތް  މި   ައދި ؟ހިސާބެއްަގއިތޯ  ކިހާ  ފެށޭނީ  މަސައްކަތް  މުެގޙިމާޔަތްކުރު

  ނިމި   ސަރވޭ  ކުރަންޖެހޭ  ހިއްކުމަށްޓަކައި  ބިން  މާވަށުެގ  އެހެންމެ  އަދި  ތެރޭަގއިތޯ  މުއްދަތެއްެގ

  ތް މަސައްކަ  ހިއްކުމުެގ  ބިން  މާަވށުެގ  ލިބިފައިވާތީ  ރުހުންވެސް  ކައުންސިލުެގ  ކުރެހުންތަކަށް

 ؟ކޮބައިތޯ ތާރީޚަކީ ފެށޭނެ

 

 ން މެންބަރު   އްވި އިތުރު ސުވާލުކުރެ 
 

    މުޙައްމަދު ސަޢީދުމެންބަރު ދާއިރާެގ މާވަށު ދާއިރާެގ  .1

 އަޙްމަދު ޒާހިރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ ދާއިރާެގ  .2
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 އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މެންބަރުދާއިރާެގ މަރަދޫ ދާއިރާެގ  .3

 ޖާބިރު هللا ބްދުޢަމެންބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .4

 އިބްރާހީމް ނަސީމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  .5

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .6

 ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް هللا ޢަބްދުމެންބަރު ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  .7

 ޢު  މުޙައްމަދު ޝިފާ މެންބަރުދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  .8

 މުޙައްމަދު ވިސާމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ަގމު ދާއިރާެގ  .9

 އަޙްމަދު ހާރޫން   މެންބަރުދާއިރާެގ މަނަދޫ ދާއިރާެގ  .10

 ސަނީފް هللا ޢަބްދު މެންބަރުދާއިރާެގ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .11

 މިރު  އަޙްމަދު ޢާ ެމންބަރުދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ .12

 މުޙައްމަދު ރާޢީ  މެންބަރުދާއިރާެގ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .13

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

އުފައްދާފައިވާ  )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން    2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   6.1

ގައި    2020ޖުލައި    22  ،ެމންބަރެއް  "ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ 

ވަކިކުރަްއވާފަިއާވތީ،   މެންބަރުކަމުން  ކޮމިޝަނުެގ  މަޤާމައެ  ކު ެމންބަރަ  ށްއެ 

އްޔާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން    5ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ެއ ޤާނޫނުެގ  

ކޮިމޓީއަށް   ދާއިމީ  މައްސަލަާއުގޅޭ  ެއ  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މަްއސަލަ  ފޮނުއްވާފަިއވާ 

 ފޮނުވުން

 އްވި. އަށް ފޮނުއިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ހިއުމަން ރަމި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް   ▪

 

 މެންބަރަކު މަޤާމަށް ހުސްެވފައިވާ ކޮމިޝަންެގ އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް 6.2

 ކޮިމޝަންެގ އިންޓެްގރިޓީ ނޭޝަނަލް) 2015/27 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ރެއްވުމަށްޓަކައިޢައްޔަންކު
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 ނަންފުޅު  ފޮނުްއވާފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮގތުެގމަތިން މާއްދާަގިއވާ ވަނަ 11 ެގ( ޤާނޫނު

 ން ފޮނުވު ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލަާއުގޅޭ އެ މަށްނިންމު ޮގތެއް ށްދިރާސާކޮ

 އްވި. އަށް ފޮނު ކޮމިޓީމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ  ސާކުރުމަށް  މި މައްސަލަ ދިރާ  ▪

 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ދ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  115  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ވެހިރާއްޖޭެގދި 6.3

ކަނޑައެޅުްއވުަމށްޓަކައި  ،  ޮގތުެގމަތިން ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

ޕަރމަނަންޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން   އޮފީހުެގ  ޖެނީވާ  މިޝަންެގ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އަށް  އ.ދ 

އޯަގނައިޒޭޝަނަށް  ޓްރޭޑް  ވަރލްޑް  އަޙްމަދު،  ޢާޞިމް  ޑޮކްޓަރ  ގ.ފަރުކަނި،   ރެޕްރެޒެންޓެޓިްވ، 

ކަނޑައަދިވެ މަޤާމަށްހިރާއްޖެއިން  މަންދޫބުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޅާ    ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް 

  ކޮިމޓީއަށް  ދާއިމީ  މައްސަލަާއުގޅޭ  އެ   ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މަްއސަލަ  ިއވާފޮނުއްވާފަ

 ފޮނުވުން

 . އްވި އަށް ފޮނު ކޮމިޓީންތަކުގެ  ޅު ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގު މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް   ▪

 

   އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (7)

ފޮނަދޫ   7.1 ފަރާތުން،  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ،  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ސަރުކާރުެގ   ސިރާޖު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .1

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މެންބަރުދާިއރާެގ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  .2

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް ެމންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު ދާއިރާެގ  .3

 އަޙްމަދު ޠާރިޤް   ެމންބަރުދާއިރާެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ  .4
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