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 ޖަލްސާ ވަނަ  13ވަނަ ދައުރުެގ   3ވަނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ( 2 ހާއި) ދުވަސް  ހޯމަ ،2020 ނޮވެންބަރު 2 ތާރީޚު:

 1442 ރަބީޢުލްއަްއވަލް 16 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ަގއި     9:04 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:34 ހުސްވަގުތު:  

    އިގަ  11:04 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:33   : ތު ގު ސްވަ ހު 

 ަގއި    13:02 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  13:48މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 35 ަގޑިއިރާއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 76 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 ދު ޝީނަ ދުމަޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް މުޙައްރައް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاވާ ޢަބްދުއީ ެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް ތުންރައްޔި 

   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  34ވީ އްބެރު ތިއިވިއްޓެ ފެ ސާލްޖަ ދުެގއަމި ▪
 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 

 (13/ 2020/3/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 މައްސަލަ  (5)

ދާއިރާެގ   5.1 ޢާޡިމްމެދުހެންވޭރު  ޢަލީ  މަޖިލީހުެގރަްއޔިތުންގެ ،  މެންބަރު  ަގވާއިދުެގ    ވަނަ    179 

 ؛މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާމެދު ހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަމާއްދާެގ ދަށުން ހުށަ

 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   37 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ބަ ހާޒިރުވި މެން 

 ން ބަރު މެން   35 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

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

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

 ރުން ބަ މެން   35  : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   18 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 

 ވި. ސް ފާ 
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 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

   މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްދާއިރާެގ މެދުހެންވޭރު  .1

  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ .2

 މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމްަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .3

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއިރާެގ  .4

 ޒައިނާ އާދަމް ރޮދާއިރާެގ މެންބަރު ޑޫމީދޫ އް އަ .5

   ޙަސަންމެންބަރު ިއކްރާމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ  .6

 ޝަހީމް މެންބަރު ޙުސައިންހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .7

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  .8

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލްހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .9

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުމާވަށު ދާއިރާެގ  .10

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .11

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ތްދޫ ދާއިރާެގ ލެބި .12

 

  މެންބަރުން   ހުރިހާ  އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން  މައްސަލައަށް  މި ▪

 ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  އިތުރުކުރުމަށް  ަވުގތު  ެގބަހުސް  ނިމެންދެން  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ

 ސަޢީދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ރާގެ ދާއި  މާވަށު ,  ހުށަހަޅުއްަވއި  ނާޒިލް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު

 ؛ޅުން ފާސްކުރެްއވުމާމެދުހުށަހެ ތާއީދުކުރެްއވި

 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ރުން ބަ ން މެ   27 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ބަ ހާޒިރުވި މެން 

 ން ބަރު މެން   25 ދު: ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ ށް ވޯ ންނަކަމަ ފެ 

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

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

 ރުން ބަ މެން   25  : ޢަދަދު   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   13 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 
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 ވި. ސް ފާ 

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  .13

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ  .14

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ  .15

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .16

 ސައިން މެންބަރު ޙިސާން ޙުތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  .17

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ  .18

 ދުލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ  .19
 

 ވާލެއްވި. މަނިން ސްހުބަ ެގމައްސަލައި  ▪

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (6)

ތަޙްޤީ-އެންޓި 6.1 ުގޅިެގން  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަނާއި  ޤުކުރި ކޮރަޕްޝަން 

ހިންާގފަިއވާކަމަށް   ކޮރަޕްޝަން  ަގތުުމަގއި  ވެންޓިލޭޓަރުތައް  ހެލްތްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ކުރެވޭ މައްސަލައިަގއި، ދައުާވކުރާނެ ހެްއކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް ނެތްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތުހުމަތު

ަމއްސަ އެ  އުފެދިފައިވާތީ،  ޚިލާފު  މައްސަލަިއަގިއ  ެއ  ވިދާޅުެވ،  ިއތުރަޖެނެރަލް  ށް ލަ 

ޖުޑީޝިއަރީ މަްއސަލަ،  ފޮނުއްވާފަިއވާ  މަޖިލީހުެގ ރައީސް  ރައްޔިތުންެގ  އެދި    ބައްލަަވއިދެްއވުން 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ރު،  ، ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ  ▪

   މީ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު 
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 ން ރު ބަ ން މެ   ވި ކެ އް ހަކަފުޅުދެވާ 
 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ  .1

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ރު ދާއިރާެގ މާފަންނު އުތު .2

 މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމްދާއިރާެގ ަގލޮޅު ދެކުނު  .3

 هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  .4

 މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އިރާެގ މަޑުއްވަރި ދާ  .5

 މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .6

 ރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް މެންބަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  .7

 މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ  .8

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ  .9

 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ   .10

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު ދާއިރާގެ   .11

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ   .12

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުދު ދާއިރާެގ މާފަންނު މެ .13

 

 ްއިވ.ނިންމަވާލެ ބަހުސް ެގރިޕޯޓު ▪

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން އެހުމަށްހުރި ކަން ޓަށް  ވޯ  (7)

ނަންބަރު އެޖެ  11.1 ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ  -ޓި އެން   –  6.1  ންޑާ  މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަނާއި  ކޮރަޕްޝަން 

ތަޙްޤީޤުކުރި   ހެލްތްއިން ގުޅިގެން  އޮފް  ކޮރަޕްޝަން    މިނިސްޓްރީ  ގަތުމުގައި  ވެންޓިލޭޓަރުތައް 

ޤަރީނާއެއް   އަދި  ހެއްކެއް  ދައުވާކުރާނެ  މައްސަލައިގައި،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހިންގާފައިވާކަމަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަ  ޖެ ނެތްކަމަށް  އެ  ރ  އުފެދިފައިވާތީ،  ޚިލާފު  މައްސަލައިގައި  އެ  ވިދާޅުވެ،  ނެރަލް 

އިތުރަ  އެދިމައްސަލަ  ބައްލަވައިދެއްވުން  ފޮނުއްވާފައިވާ  ށް  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ   

 ؛ފާސްކުރެއްވުމާމެދު ހުން  މަޖިލީ   ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން    ، ސާކޮށްދިރާ   މައްސަލަ 
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 ނަތީޖާ   ވޯޓު   

 ރުން ބަ ން މެ   51 ޢަދަދު: ންގެ  ރު ބަ މެން ޒިރުވި  ހާ 

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

 - 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   50  : ޢަދަދު   ރުންގެ ބަ މެން   އިވެރިވި ބަ  ޓުގައި ވޯ 

 ން މެންބަރު   26 ވާ ޢަދަދު: ން ބޭނު   މަށް ވު ފާސް 

 ވި. ސް ފާ 

 

_______________________ 


