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 ޖަލްސާ ވަނަ  12ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 11 ހެއި) ދުވަސް  ދަބު ،2020 އޮކްޓޫބަރު 28 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއަްއވަލް 11 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:05 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:03 ހުސްވަގުތު:  

    އިގަ  11:07 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:34   : ތު ގު ސްވަ ހު 

 ަގއި    13:04 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:28މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 49 ަގޑިއިރާއި 2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 81 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަ ދުމަޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވިލުފުށި ދާއިރާެގ 

   

 

 

ޞާ ސާގެ ޚުލާ ލް 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  22ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްޖަ ދުެގއަމި ▪
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (12/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  (4)

 

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން  4.1

 އްޔާ( ޖަލްސާެގ ޔައުމި  3އަށް ) 8/ 2020/3އިން  6/ 2020/3ންބަރު ޔައުމިްއޔާ ނަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު  (5)

ލަޠީފް   5.1 ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ޒުވާނުންނަށް ހެންވޭރު  މާލޭަގއި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ބަްއދަލުކޮށްލައި ެއކުވެރިންނާ  އަޑުއަހާލައި،  މިޔުޒިކް  ބޭރުަގިއ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ހާސްކަމުން   ،

ހީނސަމާ މާހައުލެްއަގއި  ތިބެވޭނެއުފާވެރި  އެްއވެ  މަޖާކޮށްލައި،  މަރުކަޒެްއ  ސާކޮށް  ފަދަ 

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން ހަޅާ ޤަރާރުއިމުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގވާލައި ހުށަޤާ
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 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (6)

ނަ 6.1 އި  2015/27ންބަރު  ޤާނޫނު  ެގންޓެްގރިޓީ  )ނޭޝަނަލް  ޤާނޫނު(  ވަނަ    12  ކޮމިޝަންެގ 

( ދަށުންމާއްދާެގ  ެގ  ކޮިމޝަންެގ    ހ(  އިންޓެްގރިޓީ  ޟިލް އަލްފާ  ރައީސްކަމަށް،ނޭޝަނަލް 

ނިކަގަ ޅ.ނައިފަރު،  ޢަބްދުލްކަރީމްޤާސިމް   ފައިވާކަން  ރަްއވާ ކުޢައްޔަން   ،ސްދަށުެގ، 

   ްއވި.ރެ ޢިއުލާންކު ކަންއެ  އަންަގާވފައިވާތީ، ޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލް

 

އިސްމެޖިސް 6.2 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ޝުކޫރު ގއ.މާމެންދޫ  އަޙްމަދު  ައލްއުސްތާޛު    26  ،ޓްރޭޓް 

މަޤާމުންފަނޑިޔާރުކަމުަގއި    2020އޮކްޓޫބަރު   ޖުޑީޝަލް   ންފައިާވކަތިޢުފާދެއްވާއިސް  ެގ 

   ްއވި.ޢިއުލާންކުރެ  ކަންއެފައިވާތީ،  އަންގާ  ންސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 
 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (7)

ޖުމްހޫރިއް 7.1 ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން،  ވަ   129ޔާެގ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ   22ނަ 

ެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިާވ، އަލްފާޟިލް ހެލްތްމިނިސްޓަރ އޮފް  ަގިއ،    2020އޮކްޓޫބަރު  

ޤާނޫނުައސާސީެގ   ޖުްމހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ.ހިކިފިނިފެންމާެގ،  ނަސީމު،   129އަޙްމަދު 

ަގިއވާ  )ރ(  މާއްދާެގ  ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި    ވަނަ  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތުެގމަތިން 

 ފައިވާ މައްސަލަ ރިއްޔާ ފޮނުްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫ

 

ބަލާ   ▪ މިންވަރު  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ  ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ  މި 

 ްއވި. ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ   (8)

ދާއިރާެގ   8.1 ޢަކާށިދޫ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޖާބިهللا ބްދުމެންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  ރު 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު
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 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ދެހަކަފުޅު ވާ 
 

   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާެގ  .1

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .2

  މް ޝަރީފްބަރު އާދަމެންމަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .3

 

 ނިންމަވާލެއްވި.  ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (9)

ދާއިރާގެ  9.1 އުތުރު  އިފްލާސްވުމާއި    ފުވައްމުލަކު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 ކުރިއަށް ެގންދެވުން ެގ ބަހުސްއިފްލާސްކުރުމުެގ ބިލު 

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

 (ރުޞަތުދެވަނަ ފު) މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާެގމަރަދޫ  .1

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ  .2

 (ތިންވަނަ ފުރުޞަތު) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .3

 

 ވާލެއްވި. މަނިން ބަހުސް ބިލުެގ ▪

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (10)

 ޮގތުން ޤާނޫނީ ޒާހިރު  ޒީނާ އަލްފާޟިލާ މެންބަރު ކޮމިޝަންގެ  ސްޓިންގބްރޯޑްކާ މޯލްޑިވްސް 10.1

 މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން ަމއްސަލަ އިހުމާލުވެފައިވާ އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ސާކޮށްދިރާ ކޮމިޓީން

 

ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ  ▪ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މުޤައްރި މި  ކޮމިޓީގެ  ދާއިރާގެ    މީދު އައްޑޫ ރު،  ، 

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 
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 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

  ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .1

  މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ .2

 (ދެވަނަ ފުރުޞަތު) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .3

   މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  .4

 (ޞަތުތިންވަނަ ފުރު) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .5

 

 ްއިވ.ނިންމަވާލެ ބަހުސް ެގރިޕޯޓު ▪

 

ނަންބަރު   10.2 އަށް    2007/4ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ޤާނޫނުގެ   2)އޮޑިޓް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ަވނަ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ    ދަށުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނީ

ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  މައްސަލަ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ކަމަށް  ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ނަމޫނާއާ 

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

މެންބަރު  ދާންދޫ ދާއިރާގެ  ،  މެންބަރު ، ކޮމިޓީގެ  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ▪

  هللاޢަބްދުޔަޢުޤޫބު  

 

 ްއިވ.ނިންމަވާލެ ބަހުސް ެގރިޕޯޓު ▪

 

އޮފީހުެގ   10.3 ޖެނެރަލްެގ  ބަ  2021އޮޑިޓަރ  އަހަރުެގ  ކޮމިޓީން  ވަނަ  މާލިއްޔަތު  ދިރާސާކޮށް ޖެޓު، 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

މެންބަރު  ދާންދޫ ދާއިރާގެ  ،  މެންބަރު ، ކޮމިޓީގެ  މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ▪

  هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

 

 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

 ޖާބިރު هللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .1
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 ވަޙީދު  هللا މެންބަރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ  .2

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .3

 މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަން ދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު މާވަށު ދާއިރާެގ  .5

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ތްދޫ ދާއިރާެގ ބިލެ .6

 (ނަ ފުރުޞަތުދެވަ) ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ  .7

 

 ްއިވ.ނިންމަވާލެ ބަހުސް ެގރިޕޯޓު ▪

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަން  (11)

ނަންބަރު އެޖެ  11.1 ދާއިރާގެ    –  8.1  ންޑާ  ޢަބްދު ކާށިދޫ  އްވާފައިވާ،  ހުށަހަޅު   ޖާބިރު هللا މެންބަރު 

ބިލު ދިވެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މަޖިލީހުން  ހިރާއްޖޭގެ   ،

 ؛ބަލައިގަތުމާމެދު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   55 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ބަ ހާޒިރުވި މެން 

 ން ބަރު މެން   1 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 މެންބަރުން   51 ދަދު:  ޢަ ންގެ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ންނަކަމަށް ވޯ ނުފެ 

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

 ރުން ބަ މެން   52  : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   27 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 

 ހެއްނުވި. ފާ 
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ނަންބަރު ޖެންއެ  ދާއިރާގެ    –  9.1  ޑާ  އުތުރު  ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 ؛، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   55 ދަދު: ޢަ ންގެ  ރު ންބަ ހާޒިރުވި މެ 

 ން ރު ބަ މެން   53 ދު: އްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ޓުދެ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

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

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

 ރުން ބަ މެން   53 : ދު ޢަދަ   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން ންބަރު މެ   27 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

  

 . ވި އް ފޮނު އަށް  ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ   މަށް ރު ދިރާސާކު  ލު ބި  ▪

 

ނަންބަރު އެޖެ    ވަނަ   2  އަށް (  ޤާނޫނު   އޮޑިޓް )  2007/4  ނަންބަރު   ޤާނޫނު   –  10.2  ންޑާ 

  ތައްޔާރުކުރާނީ   ހިސާބުތައް   މާލީ   ޖެނެރަލްގެ   އޮޑިޓަރ   ، ދަށުން   ޤާނޫނުގެ   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 

  ، ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ   ކަމަށް   ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ   ނަމޫނާއާ   ކަނޑައަޅާ   މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުން    ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   މިޓީން ކޮ   ތުލިއްޔަ މާ   ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަ   އެ

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   56 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ބަ ހާޒިރުވި މެން 

 ން ބަރު މެން   54 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

 - ދަދު:  ޢަ ންގެ ރު ންބަ ވި މެ އް ޓުދެ ންނަކަމަށް ވޯ ފެ ނު 

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

 ރުން ބަ މެން   54  : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   28 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 
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 . ސްވި ފާ 

 

ނަންބަރު ޖެންއެ    ، ބަޖެޓު   އަހަރުގެ   ވަނަ   2021  އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލްގެ   އޮޑިޓަރ  –  10.3  ޑާ 

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު މަޖިލީހުން    ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު   ދިރާސާކޮށް 

  

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   56 ދަދު: ޢަ ންގެ  ރު ންބަ ހާޒިރުވި މެ 

 ން ރު ބަ މެން   54 ދު: އްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ޓުދެ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

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

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

 ރުން ބަ މެން   54 : ދު ޢަދަ   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން ންބަރު މެ   28 ވާ ޢަދަދު: ން މަށް ބޭނު ވު ފާސް 

 . ސްވި ފާ 

  

_______________________ 


