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 އެޖެންޑ  
 

 1/33/ 2020އޖ/  އެޖެންޑ  ނަންބަރު           
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   33އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ    ވަނަ   2020 : ޖަލްސ  

 ( ވެބް ކޮންފަރަންސް މެދުވެރިކޮށް )  
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 1441  ރަމަޟ ން   12 
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 ޙަމްދު ޞަލަވ ތް  .1
 

 ومن  وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم"

 މަޖިލިސް ފެށުނީ" - وااله

 

 ވުން ޒިރީ އިއް ހ  ޖަލްސ ގެ   .2
 

 ން ކުރު ދުވަހުގެ އެޖެންޑ  އިޢުލ ން  .3
 

 (2020/1/33އޖ/ )އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން  3.1

 

 ބިލު   ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހ    މަޖިލީހަށް  .4
 

  ނަންބަރު ޤ ނޫނުވ ، ހުށަހަޅުއްވ ފައި  މެންބަރު މޫސ  ސިރ ޖުފޮނަދޫ ދ އިރ ެގ ެގ ފަރ ތުން ސަރުކ ރު 4.1

 ތަމަ ކިޔުްނ އިްއުވންފުރަލުެގ  ބި  ެގނައުމުެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް(  ޤ ނޫނު  އިޖުރ އަުތެގ  ޖިނ އީ)  2016/12

 ލު ބި   ގެނައުމުގެ   އިޞްލ ޙު   އަށް (  ޤ ނޫނު   އިޖުރ އަތުގެ  ޖިނ އީ )   12/ 2016  ނަންބަރު   ޤ ނޫނު 
 

 

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .5
 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން   .6
 

 

 

ަސބަބުން އަންނަ ނުރަނަގޅު ބަދަލުތަކުން އަޅ  ފިޔަަވޅުތަުކެގ ރޯގ  ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް  19-ކޮިވޑް  6.1

 ،ތިމ ެވއްޓަށ އި  ،ސަރުކ ރުން ިހންުގމަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މް ތަންފީޒުކުރުމުަގއި  ،އަރަިއަގތުމަށް

ެއ  ،ކުރަމުންެއކަންކަން ފުރިހަމަ އިބަލަމަށް އިއ ދަކުރަިނިވ ހަކަތަ ބ ނުންުކރުމަށް އަދި މިފަދަ ކަންކަ

ްނަވޔަރަންމަންްޓ އެންޑް ޕްރޮްގރ މްތައް ހިންގ ނެ އުސޫުލތަކެްއެގ ލަފ  ސަރުކ ރަށް ދިނުމ ުގޅ ޮގތުން އެ

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ންކްލައިމެޓް ޗ ންޖް ކޮމިޓީ

 
ރޯގ  ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅ  ފިޔަަވޅުތަުކެގ ަސބަބުން އަންނަ ނުރަނަގޅު ބަދަލުތަކުން  19-ކޮިވޑް  6.2

، ސީދ  ޮގތުންނ ިއ އަރަިއަގތުމަށް، ސަރުކ ރުން ިހންުގމަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މް ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ެޕޓިޝަން ނެަގނެ، ނުސީދ ޮގތުން ރަށްރަށުގައި އ މްދަނީ މަދުެވ ެގއްލުން ލިބިފައިވ  ދ އިރ ަތއް ދެ

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ންކޮމިޓީ



 3 

 ިވަޔފ ރިތަކުެގ ޢ އިލ ތަކ އި  ސަބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ  އަޅ  ުނދިނުމަށް ފެތުރުނަ ޯރގ  19-ކޮިވޑް  6.3

 ނިންމ ފައިވ   ހިންުގމަށް ސަރުކ ރުން ،އަރައިަގތުމަށް ބަދަލުތަކުން ނުރަނަގޅު އަންނަ އ މްދަނީއަށް

 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މަޖިލީހަށް  ކަނޑަެއޅުމަށް ދެކ ޮގތް މަޖިލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ޕްރޮްގރ މް

ޤައުމީ ަސލ މަތ އި   މަަސއްކަތް  ޙަވ ލުިވ  ކޮމިޓީއ   ތެރެއިން  ކަންކަމުެގ  ބަޔ ްނކޮށްފަިއވ    ގައިއި މައްސަލަ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން

 

 ،އިޖްތިމ ޢީ ސަބަބުން ބިދ ސީންެގ ކުރަމުްނދ  މަަސއްކަތް ދިެވހިރ ްއޖ ގައި ޚިލ ފަށް ަގވ އިދ  6.4

ޤައުމީ  ަމއްސަލަ  އެ ފ ހަަގކުރެިވެގން ކަންކަން  ވ ފަދަނުރައްކ  ށްސަލ މަތަ ޤައުމީ އަދި އިޤްތިޞ ދީ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިޓީން

 
 ިވަޔފ ރިތަކުެގ އިލ ތަކ އި ޢ  ސަބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ  އަޅ  ުނދިނުމަށް ފެތުރުނަ ޯރގ  19-ކޮިވޑް  6.5

 ނިންމ ފައިވ   ހިންުގމަށް ސަރުކ ރުން އަރައިަގތުމަށް، ބަދަލުތަކުން ނުރަނަގޅު އަންނަ އ މްދަނީއަށް

 ަރއްޔިތުންގެ  ުގޅ ޮގތުން ކަނޑައެޅުމ  ދެކ ޮގތް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ތަންފީޒުކުރުމ މެދު ޕްރޮްގރ މް

 ންކޮމިޓީ މަަސއްކަްތ، ަޙވ ލުިވ ކޮމިޓީއ  އިޤްތިޞ ދީ ުގޅިެގން މައްސަލައ  ހުށަހަޅ ފައިވ  މަޖިލީހަށް

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް

 
 ިވަޔފ ރިތަކުެގ އިލ ތަކ އި ޢ  ސަބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ  އަޅ  ުނދިނުމަށް ފެތުރުނަ ޯރގ  19-ކޮިވޑް  6.6

 ނިންމ ފައިވ   ހިންުގމަށް ސަރުކ ރުން އަރައިަގތުމަށް، ބަދަލުތަކުން ނުރަނަގޅު އަންނަ އ މްދަނީއަށް

 ުގޅ ޮގތުން ކަނޑަެއޅުމ  ދެކ ޮގތް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ތަންފީޒުކުރުމ މެދު ޕްރޮްގރ މް

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މައްސަަލއ ުގިޅެގން ސްޓ ޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިަޒސް ކޮމިޓީއ  ޙަވ ލުިވ 

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށްމަސައްކަތް، އެ ކޮމިޓީން 

 
އ  ުގޅިެގން އަޅ  ިފޔަަވޅުަތކުެގ ސަބަބުން ސަރުކ ރުން ހިންުގމަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މް   19-ކޮިވޑް  6.7

ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކ ޮގތް ކަނަޑއެޅުމ  ުގޅ ޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި  

އްކަްތ ކޮމިޓީން މައްސަލައ  ުގިޅެގން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއ  ަޙވ ލުިވ މަސަ

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
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 ިވަޔފ ރިތަކުގެ  އ އިލ ތަކ އި ސަބަބުން ފިޔަަވޅުތަުކގެ  އަޅ  ނުދިނުމަށް ފެތުރުނަ ޯރގ  19-ކޮިވޑް  6.8

 ނިންމ ފައިވ   ހިންުގމަށް ސަރުކ ރުން ،އަރައިަގތުމަށް ބަދަލުތަކުން ނުރަނަގޅު އަންނަ އ މްދަނީއަށް

 ަރއްޔިތުންގެ  ުގޅ ޮގތުން ކަނޑައެޅުމ  ދެކ ޮގތް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ތަންފީޒުކުރުމ މެދު ޕްރޮްގރ މް

  ހިމެނ   ތެރ ަގއި  ދ އިރ ެގ ކޮމިޓީެގ އިޖްތިމ ޢީ ުގޅިެގން މަްއސަލައ  ހުށަހަޅ ފައިވ  މަޖިލީހަށް

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީން ،މަސައްކަތް

 

އ  ުގޅިެގން އަޅ  ިފޔަަވޅުަތކުެގ ސަބަބުން ސަރުކ ރުން ހިންުގމަށް ނިންމ ފައިވ  ޕްރޮްގރ މް   19-ކޮިވޑް  6.9

ުގޅ ޮގތުން ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލައ   ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދެކ ޮގތް ކަނޑައެުޅމ 

 ކޮމިޓީން ،ލުިވ މަަސއްކަތް މަސްއޫިލއްތު އަދ ކުރ  މިންަވރު ބަލ  ކޮމިޓީއ  ަޙވ  ެގުގިޅެގން ސަރުކ ރު 

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް

 
އ  ުގޅިެގން ައޅ  ފިޔަަވޅުތަުކެގ ސަބަބުްނ ސަރުކ ރުން ހިންުގމަށް ނިންމ ފައިވ   19-ކޮިވޑް  6.10

ރިޒަމް ފޯކ ސްޓެްއ ހެދުމ އި ތްޯތބެލުމަށ އި، ޓޫލެއް އޮކަރައްމަތަށް ނުތަކ  ުގޅިެގން ަޤއުމީ ސަލ ޕްރޮްގރ މް

ތްތަބ ހ  ކޮމިޓީެގ ޚިދުމަ ލުކުރުމ ުގޅ  ސަލ މަތީކަށް ބަދައަދި ރިޒޯެޓއް، އެހެން އ މްަދނީ ލިބ  ތަނަ

 ރިޕޯޓު ދިރ ސ 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7
 

ކުެގ ތަޯރގ  ފެތުރުނަ ުނދިނުމަށް އަޅ  ފިޔަަވޅުތަުކެގ ސަބަބުން ޢ އިލ ތަކ ިއ ިވަޔފ ރި 19-ކޮިވޑް  7.1

ންމ ފައިވ  ނި ސަރުކ ރުން ހިންުގމަށް  ،އ މްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނަގޅު ބަދަލުތަކުން އަަރއިަގތުމަށް 

ޕްރޮްގރ މް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކ ޮގތް ކަނޑައެުޅމ  ުގޅ ޮގތުން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް  

ހުށަހެޅި މައްސަލައ  ުގިޅެގްނ ލ މަރުކަޒީ ކޮމިޓީއ  ޙަވ ުލިވ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ިދރ ސ ކޮށް 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 
ޯރގ  ފެތުރުނަ ުނދިނުމަށް ސަރުކ ރުން އަުޅްއވ ފައިވ  ިފޔަަވޅުތަުކެގ ސަބަބުްނ ކޮމިޓީެގ  19-ކޮިވޑް  7.2

ެގ ތެރ ގައި ހިމެނ  މުއައްސަސ ތަުކެގ މަސަްއކަްތތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިައށްދ ކަން ސްއިޚްތިޞ 

   ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށްޖުީޑޝިއަރީ ކަށަަވރުކުރުުމެގ މައްސަލަ 

 
 



 5 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ޯވޓަށް  މ ދުަވހުެގ މަސަްއކަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިން 7.3

 

 މަސައްކަތް އިތުރު އެހެން   .8
 

 ނިންމުން 
 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   - العالمين رب هلل والحمد"
 


