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 ޖަލްސާ ވަނަ  7ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 2 ހެއި) ދުވަސް ހޯމަ ،2020 އޮކްޓޫބަރު 19 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއައްވަލް 2 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:04 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:33 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި    13:07 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:53މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ލްސާ ނިމުނު ޖަ 

 މިނެޓް 15 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 76 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ 

   

 

 

ޞާ ލްސާގެ ޚުލާ 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  27ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލް ޖަދުެގއަމި ▪
 

 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (7/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (5)

ދާއިރާެގ   5.1 ދިއްދޫ  ފަރާތުން  ޢަބްސަރުކާރުެގ  ޕޭމަންޓް ވަޙީދު  هللا ދުމެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، 

 ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލު 

 

 ން ބަރު ން މެ   ކެވި ވާހަކަފުޅުދެއް 
 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .1

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ  .2

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .3

 هللاމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއިރާެގ ބާރަށު ދާ .4

 މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ދިއްަގރު ދާއިރާެގ .5

 ރުޖާބިهللا ބްދުމެންބަރު ޢަކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .6

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ  .7

  މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ  .8
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 (ތުވަނަ ފުރުޞަދެ) މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .9

  މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .10

 

 ލެއްވި. މެދުކަނޑުްއވާެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

   ތް އްކަ ހުރި މަސަ މި ނުނި  (6)

ފަރާތުސަރުކާރުެގ 6.1 ވިލުފުށި    މެންބަރުދާއިރާން،  ބިނާވެށި   ޙަސަން   ެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ޢަފީފު 

 ދެވުން ެގން  އަށްޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލުެގ ބަހުސްކުރި

 

 . ންމަވާލެއްވިނިެގ ބަހުސް ބިލު ▪

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

އިންޓެްގރި 7.1 ހުސްވެފައިވާ  ކޮމިޓީ  ނޭޝަނަލް  މީހުން    3ޝަނުން  މަޤާމަށް  މެންބަރުކަމުެގ 

އެދިވަޑައިެގން   މަޝްވަރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މަްއސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

ރިޕޯޓު  ▪ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަ   މި  މުޤައްރިރު،  ،  ށް  ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީގެ  އައްޑޫމީދޫ 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 

 ން މެންބަރު   ކެވި ވާހަކަފުޅުދެއް 
 

  މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .1

 

 ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއިވ. ▪

 

މެ 7.3 ހުސްވެފަިއާވ  ކޮމިޝަނުން  އިންޓެްގރިޓީ  މީހަކު ނޭޝަނަލް  މަޤާމަށް  ންބަރުކަމުެގ 

އެދިވަޑައިެގން  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަ މަޝްވަރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ށްޓަކައި 
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މަްއސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

ހުށަހަޅުއްވައި  ▪ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މުޤައްރިރު،  ،  ވީ އް ދެމި  ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީގެ  އައްޑޫމީދޫ 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 

 ން މެންބަރު   ކެވި ވާހަކަފުޅުދެއް 
 

  ންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދުމެއިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ  .1

 މް ންބަރު ރޮޒައިނާ އާދައަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެ .2

 

 ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއިވ. ▪

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން މަ ކަ ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަން  (8)

  ޢަފީފު   ޙަސަން   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ވިލުފުށި   ފަރާތުން،   ސަރުކާރުގެ   –  6.1  އެޖެންޑާ ނަންބަރު  10.1

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު   މަޖިލީހުން   ލު ބި   ހިންގުމުގެ   ޕްލޭންކުރުމާއި   ބިނާވެށި   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ން ރު ބަ ން މެ   51 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   50 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   50 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   26 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

   

 އެންވަޔަރަންމަންޓް  ،ކޮމިޓީއާއި   ތަރިކަިއެގ  ތަރައްޤީާއއި  ޤައުމީ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު  މި ▪

 . ްއވިފޮނު ށްކޮމިޓީއަ ޖޮއިންޓް ޓީެގކޮމި ލާމަރުކަޒީ އަދި ކޮމިޓީ ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެންޑް
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ނަންބަރު  އިންޓެގްރި ނޭޝަނަ   –  7.1  އެޖެންޑާ  ކޮމިޝަން ލް  ލާ  އަލްފާޟި   މެންބަރުކަމަށް   ގެ ޓީ 

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު   ، މ.ޕިސްތާގެ   ، ޔާ އާމިނަތު ޝާދި

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   52 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   50 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ބަ ން ވި މެ އް ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   50 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   26 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

   

ނަންބަރު  އިންޓެގްރި   –  7.1  އެޖެންޑާ  ކޮމި ނޭޝަނަލް    އަލްއުސްތާޛާ   މެންބަރުކަމަށް  ގެ ޝަން ޓީ 

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު   ، ދޫރެސްވިލާ ގ.   ، ޝިއުނާ ޢާޝިޔަތު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   52 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   50 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - : ދަދު ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   50 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   26 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

 

ނަންބަރު  އިންޓެގްރި   –  7.1  އެޖެންޑާ  ކޮމިޝަން ނޭޝަނަލް  ލް  އަލްފާޟި   މަށް މެންބަރުކަ   ގެ ޓީ 

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު   ، 1851ރސ    ބަރު މަނިކު، ދަފްތަރު ނަން   ޢަލީ މުޙައްމަދު 
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 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   52 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   2 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 ން ބަރު މެން   14 : ދަދު ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ނުފެންނަކަމަށް ވޯ 

 ން ބަރު މެން   8 ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ ން މެ   16 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   9 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 ނުވި. ހެއް ފާ 

 

އަލްއުސްތާޛު    މެންބަރުކަމަށް   ގެ ޓީ ކޮމިޝަން ރި ނޭޝަނަލް އިންޓެގް   –  7.1  އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު   ، 1188ބަރު ރސ  ، ދަފްތަރު ނަން ން އިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާ ޝުޢަ

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   53 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 

 ން ބަރު މެން   51 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ  ވޯ ނުފެންނަކަމަށް 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   51 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   26 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 ވި. ސް ފާ 

 

ނަންބަރު  އި   –  7.3  އެޖެންޑާ  ކޮމިޝަން ންޓެގްރި ނޭޝަނަލް  އަލްފާޟިލް    މެންބަރުކަމަށް   ގެ ޓީ 

 ؛ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު   ، ޅ.ނައިފަރު   /   ކަގަސްދަށުގެ ނި،  ކަރީމް ޤާސިމް ޢަބްދުލް 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ބަރުން ން މެ   53 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ހާޒިރުވި މެންބަ 
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 ން ބަރު މެން   51 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ށް ވޯ ނުފެންނަކަމަ 

 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 ރުން ބަ މެން   51 : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   26 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 ވި. ސް ފާ 

 

 

_______________________ 


