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 ޖަލްސާ ވަނަ  4ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 (9 ހިތަ) ދުވަސް ހޯމަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 12 ތާރީޚު:

 1442 ޞަފަރު 25 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:03 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:25 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    11:04 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:27   : ތު ހުސްވަގު 

 ަގއި    13:32 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:44މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 58 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 79 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ނަޝީޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاބްދުވާ ޢައީ ރައީސް  ނައިބު  ހުެގންެގ މަޖިލީޔިތުރައް

   

 

 

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  33ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްދުެގ ޖައަމި ▪
 
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (4/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

ަގާވއިދުެގ   4.1 މަޖިލީހުެގ  މާއްދާގެ   153ރައްޔިތުންެގ  ފޮނުވާފަިއވާ    ވަނަ  ކޮމިޓީތަކުން  ދަށުން 

 ޑި ޢިއުލާންކުރުންސުންަގ

 

ންޓް ރމަންޓް އޮފް ގަވަސްޓޭޓްމަ،  ފޮނުްއވާފަިއވާލް  ޓަރ ޖެނެރައޮޑި  ަގއި    2020އޮކްޓޫބަރު    7 4.2

 2018ޑެޓްެގ  އި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް   ރިޕޯޓާ ވަނަ ައހަރުެގ އޮޑިޓް  2018ެގރެންޓީސްެގ  

 އްވި. ނުފޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮ  ،ޓު ރިޕޯވަނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް 

 

   ސުވާލު  (5)

ދާއިރާެގ   5.1 ޢަބްދުކާށިދޫ  ރިސޯސަސް هللا މެންބަރު  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޖާބިރު، 

 ؛ކުރަްއވާ ސުވާލުއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދުއާ 
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ދި ދަށުން،  އެްގރިމެންޓްެގ  ޓްރޭޑް  ފްރީ  ހަދާފައިވާ  ދެމެދު  ޗައިނާާއ  ސަރުކާރުން  ވެހި ދިވެހި 

ހިފަވެރިންނަމަސް މަންފާތައް  ލިބެންޖެހޭ  މި ށް  ބަންދުކޮށް،  ދޮރުތައް  މަސްވެރިކަމުެގ  ހައްޓައި، 

ވަ ވެފަިއވާ  މަސްވެރިންނަށް  ނިކަމެތި އުސަރުކާރުން  މަުގމަތިކޮށް  މަސްވެރިން  ނުފުއްދަިއ  ދުތައް 

ދި  އިންނަވައި  އަތްއުރާލަްއަވއިެގން  ވަޒީރު  ޢިއްޒަތްތެރި  މަސްކުރަމުންދާއިރު،    ެވރިންނަށް ވެހި 

 ؟ިއާވ ވައުދުތައް ނުފުއްދަވަނީ ކީްއވެެގންތޯއިތުރުފުޅު ހައްދަަވއި، ވެފަ

 ން މެންބަރު   ސުވާލުކުރެއްވި އިތުރު   

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .1

  މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމްަގމު ދާއިރާެގ  .2

   މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ  .3

   މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ެގ ދާއިރާކުރެންދޫ .4

  މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .5

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .6

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  .7

   މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ  .8

   ސަލީމް މެންބަރު އަޙްމަދުހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  .9

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .10

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .11

  މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .12

  މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  .13

  ންމެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  .14
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   ތް އްކަ ހުރި މަސަ މި ނުނި  (6)

ފޮނަދޫ   6.1 ފަރާތުން،  މެންބަރުސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅު  ދާއިރާެގ  ސިރާޖު  ޤާނޫނު މޫސާ  އްވާފަިއވާ، 

ެގނައުުމެގ  )ދިވެހި  2014/9ނަންބަރު   އިޞްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  ެގ ބިލުރާއްޖޭެގ 

 ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

 ( ފުރުޞަތުވަނަހަތަރު) ޖާބިރުهللا ޢަބްދު އިރާެގ މެންބަރުދާކާށިދޫ  .1

  މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިންތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  .2

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .3

 

 ވާލެއްވި. ނޑުއް މެދުކަެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

ނު އްވާފަިއވާ، ޤާނޫމުޙައްމަދު ޝާހިދު ހުށަހަޅު  ދާއިރާެގ މެންބަރުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފުނަދޫ   6.2

ކޮމިޝަ-)އެންޓި   2008/13ނަންބަރު   ެގނައުމުގެ  ކޮރަޕްޝަން  އިޞްލާޙު  އަށް  ޤާނޫނު(  ނުެގ 

 ެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެުވންބިލު

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ  .1

 

 ވި. މެދުކަނޑުްއވާލެއްެގ ބަހުސް ލުބި ▪

 

ވިލުފުށި  ސަރުކާރުެގ 6.3 ފަރާތުން،  މެންބަރުދާއިރާ  ބިނާވެށި   ެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢަފީފު  ޙަސަން 

 ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްކުރިއަށް ެގންދެވުން 

 

އެންޑް ބިލާުގޅޭޮގތުން،   ▪ ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ވި.އްމަޢުލޫމާތު ދެ ލަމްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސް
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 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

 )ދެވަނަ ފުރުސަތު(ޖާބިރު هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .1

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .2

 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  .3

 ހީމް މުޢިއްޒު މެންބަރު އިބްރާހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  .5

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ތިންވަނަ ފުރުސަތު(މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .6

 ދު ޝިޔާމް )ތިންވަނަ ފުރުޞަތު(މެންބަރު ައޙްމަނައިފަރު ދާއިރާެގ  .7

 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  .8

 

 މެދުކަނޑުްއވާލެއްވި.  ެގ ބަހުސްބިލު ▪

 

   ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

ޢަމަލުކުރަމުންެގންދާ ަގވާއިދުތަކުެގ ދަށުން ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ނަަގމުންދާ  ރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން  ސަ 7.1

ދުތައް ބަލައި އެ ފީތަްއ ނަަގމުންދަނީ ޤާނޫނާ އެއްޮގތަށްތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ކޮމިޓީއަށް ަގާވއި

 ވާ މައްސަލަ ަގާވިއދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައި

 

މަޖިލީހަ  ▪ ރިޕޯޓު  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވމި  މުޤައްރިރު،  Iށް  ކޮމިޓީެގ  ދާއިރާެގ  ،  ކުޑަހުވަދޫ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 

 ން މެންބަރު   ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި 
 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ  .1

 

 ްއިވ.ެގ ބަހުސް ނިންމަވާލެރިޕޯޓު ▪
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ޕަރމަނަންޓް   ދ.އ ރާއްޖެއިންދިވެހި 7.2 އޮފީހުެގ  ޖެނީވާ  މިޝަންެގ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އަށް 

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

ހަމަޖެއް  މަޤާމަށް  މަންދޫބުެގ  ކަނޑަައޅާ  ަމޖިލީހުގެ ސެވުމާމެދު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ރައްޔިތުންެގ 

އުމީ ސަލާމަތާއި މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވަޑައިެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ ޤަ 

 ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ  ▪ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  ޅުދޫ  ކެނދިކުރު،  މުޤައްރިނަިއބު  ކޮމިޓީެގ  ،  މި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާދާއިރާެގ 

 

 ްއިވ.ެގ ބަހުސް ނިންމަވާލެރިޕޯޓު ▪

 
 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (8)

  ދަށުން   ގަވާއިދުތަކުގެ   ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ   އިދާރާތަކުން   ސަރުކާރުގެ   -  7.1  އެޖެންޑާ ނަންބަރު  8.1

  އެއްގޮތަށްތޯ   ޤާނޫނާ   ނަގަމުންދަނީ   ފީތައް  އެ   ބަލައި  ދުތައް ގަވާއި   ނަގަމުންދާ   ޖޫރިމަނާ   އަދި   ފީ 

  ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން   ގަވާއިދު   މައްސަލަ   ހުށަހެޅިފައިވާ   ކޮމިޓީއަށް   އެދި   ބަލައިދިނުމަށް 

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު   ޕޯޓު ރި   ނިންމިގޮތުގެ 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   50 ޢަދަދު: ންގެ  ހާޒިރުވި މެންބަރު 

 ން ބަރު މެން   49 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ފެންނަކަމަ 

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

 ރުން ބަ މެން   49 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   25 ންވާ ޢަދަދު: މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 
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  ޖެނީވާ   މިޝަންގެ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަށް  ދ . އ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  - 7.2 އެޖެންޑާ ނަންބަރު  8.2

  ވަރލްޑް   ، ފަރުކަނި .  ގ   ، އަޙްމަދު  ޢާޞިމް   ޑޮކްޓަރ   ، ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް   ޕަރމަނަންޓް   އޮފީހުގެ 

 ؛މަޖެއްސެވުމާމެދު ހަ   މަޤާމަށް   ބުގެ މަންދޫ   ކަނޑައަޅާ   ދިވެހިރާއްޖެއިން   އޯގަނައިޒޭޝަނަށް   ޓްރޭޑް 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   54 ޢަދަދު: ންގެ  ހާޒިރުވި މެންބަރު 

 ން ބަރު މެން   53 ދު: ށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ފެންނަކަމަ 

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

 ރުން ބަ މެން   53 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   27 ންވާ ޢަދަދު: މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 
 

_______________________ 


