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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 2019/42އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

 ޖަލްސ  ވަނަ  42ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 (4)ފުރަ ނަކަތުން  ވަސް ދު  އަންގ ރަ  ،2019 ޓު ސް އޮގަ  27  :ތ ރީޚު 

 1440 ޙިއްޖ  ޛުލް  26 

 ގައި  9:00 ރޭގަނޑު  ގަޑި:
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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 އިޢުލ ން ދުވަހުގެ އެޖެންޑ   .3
 

 (2019/42އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން 3.1

 

 ޤަރ ރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ  .4
 

ދުވ ފަރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިސްމ ޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫަރ  4.1

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން ކަނޑައެޅުމ  ގުޭޅގޮތުން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

 އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމ  ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު 
 

 

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .5
 

 ހުށަހަޅ  ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން  .6
 

ގައި  2019ޖޫން  30އ އި  2019ޖޫން  25މޯލްޑިވްސް ބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުގެ ދެ މެންބަރަކު  6.1

ުގިޅގެން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދެ މަޤ މެއް ހުސްވެފަިއވ ތީ، ޤ ނޫނު  އިސްތިޢުފ  ހުށަހެޅުއްވުމ 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ަގިއވ  ގޮތުގެމަތިން  6ޤ ނޫނު( ގެ  )ބްޯރްޑކ ސްޓްކުރުމުގެ 2010/16ނަންބަރު 

، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ްސޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަަކއި

ނިންމުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވ ފަިއވ  ނަންފުޅުތައް ދިރ ސ ކޮށް ގޮތެއް 

 އެ މައްސަލައ ގުޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން 

 

 ނަމުގައި، ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މ ްއދ ގެ ވަނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 6.2

 ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ުމޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ަބއިވެިރވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ވެރިކަން

 ކަމަށް ގޮތުގެމަތިން ނިންމ  މަޖިލީހުން އެ ފ ސްކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި ޖިލީހަށްމަ
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" ިމުއނިޝަންސް  ކްލަސްޓަރއޮން ކޮްނވެންަޝން ނޭޝަންސް ޔުނައިެޓޑް" ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީ،

 މައްސަލަ  އްވ ަފިއވ ފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަޞްދީޤުކުުރމ މެދު ދިވެހިރ އްޖެއިން

 ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ އެ ނިންމުމަށް ގޮތެއް ދިރ ސ ކޮށް

 
 ނަމުގައި، ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މ ްއދ ގެ ވަނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 6.3

 ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ުމޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ަބއިވެިރވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ވެރިކަން

 ކަމަށް ގޮތުގެމަތިން ނިންމ  މަޖިލީހުން އެ ފ ސްކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

ިޓުއޓް އޮފް ދަ އޯގަނަިއޒޭޝަން އޮފް އިސްލ މިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.ައއި.ސީ( ސްޓެ" ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީ،

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ަތޞްދީޤުކުރުމ މެދު ދިވެހިރ އްޖެއިން" ން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަަނިއޒޭޝަންވިމެ

 ދ އިމީ  މައްސަަލއ ގުޅޭ  އެ ނިންމުމަށް ޮގތެއް ދިރ ސ ކޮށް  ަމއްސަލަ އްވ ަފއިވ ފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން

 ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް
 

 ނަމުގައި، ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މ ްއދ ގެ ވަނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 6.4

 ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ުމޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ަބއިވެިރވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ވެރިކަން

 ކަމަށް ގޮތުގެމަތިން ނިންމ  މަޖިލީހުން އެ ފ ސްކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

ޗައިލްޑް  ދަ އޮޕްޝަަނލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް" ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީ،

 ތަޞްީދޤުކުރުމ މެދު  ދިވެހިރ އްޖެއިން "އޮން އަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އ ރ.ީސ(

 އެ  ނިންމުމަށް ގޮތެއް ދިރ ސ ކޮށް މައްސަލަ ވ ފަިއވ އްފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ފޮނުވުން ކޮމިީޓައށް ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ
 

 

 ނަމުގައި، ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މ ްއދ ގެ ވަނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 6.5

 ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ުމޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ަބއިވެިރވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ވެރިކަން

 ކަމަށް ގޮތުގެމަތިން ނިންމ  މަޖިލީހުން އެ ފ ސްކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

 ދިވެހިރ އްޖެއިން " ޓީޔުަނިއޓެޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީ" ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީ،

 ދިރ ސ ކޮށް މަްއސަލަ އްވ ފައިވ ފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަޞްދީޤުކުރުމ މެދު

 ފޮނުުވން ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަަލއ ގުޅޭ އެ ނިންމުމަށް ގޮތެއް
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 ނަމުގައި، ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މ ްއދ ގެ ވަނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ 6.6

 ރައްޔިތުންގެ ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ުމޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ަބއިވެިރވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ވެރިކަން

 ކަމަށް ގޮތުގެމަތިން ނިންމ  މަޖިލީހުން އެ ފ ސްކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް

 ިދެވހިރ އްޖެއިން " ން އޮފް ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސްޓްރީީޓ އޮން ޕްރޮހިބިޝަ" ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ތީ،

 ދިރ ސ ކޮށް މަްއސަލަ އްވ ފައިވ ފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަޞްދީޤުކުރުމ މެދު

 ފޮނުުވން ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަަލއ ގުޅޭ އެ ނިންމުމަށް ގޮތެއް

 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައިވ   22)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަނޑިޔ ރުްނގެ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/13ޤ ނޫނު ނަންބަރު  6.7

ދީދީ هللا ނަރަބަލް އަްލއުސްތ ޛު ަޢބްދުއޮގޮތުގެމަތިން ިދވެހިރ އްޖޭެގ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނިޑޔ ރު 

 ފޮނުއްވ ފަިއވ   ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ޖުީޑޝަލް ުގޅޭގޮތުން ަވކިކުރުމ  މަޤ މުންފަނޑިޔ ރުކަމުގެ 

 ލަމައްސަ

 
ޮބުޑވަޒީރު ހިްޒ  ސްރީލަންކ ގެތް ކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ފުރަމ ނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރ ްއޖެއަށް ޒިޔ ރަ 6.8

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔ ރަތްކުރައްަވއި ރައްޔިތުންެގ  ހަގްވިކްރަމަސިންރަނިލް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ 

 ދަޢުވަތު އެުރވުމުގެ މަްއސަލަމަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރެްއުވމަށް 

 
 ނިމިހުރި މަސައްކަތް ނު  .7

 

އިތުރަށް ބޭނުންވ  ފައިސ  މަޖިލީހަށް ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރި ބަޖެޓަށް  2019 7.1

ހުށަހަޅައި ފ ސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފޮނުއްވ ފަިއވ  މައްސަލަ ބަެޖޓް ދިރ ސ ކުރ  

 ބަހުސް ކުިރއަްށގެންދިއުން ގެ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

ޙަސަން ިޝޔ ން ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ދަނުޑވެރިކަމުަގިއ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ތޮްއޑޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު  7.2

 ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދިުއންގެ ބޭނުންކުރ  ޕެސްޓިސައިޑ ބެހޭ ބިލު

 

ޖަޕ ންސް ގްރ ންޓް އެސިސްެޓންސް ފޯރ ގްރ ސްރޫޓް ހިއުަމން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްްސ" ގެ ދަށުން  7.3

ބުރި  2ކްލ ސް ރޫމްގެ  8ިއ ޢިމ ރ ތްކުރި މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމ ލުއްދީން ސްކޫލްގަ

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިގޮތުެގ  2016ޢިމ ރ ތުގެ 

  (M19/ML/2019/15)މ ލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ރިޯޕޓު ނަންބަރު:  ބަހުސް ކުރިއަްށގެންިދއުންގެ ރިޕޯޓު



 5 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .8
 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ސަގ ފީ ތަިރކަިއގެ ބިލު، ަޤއުމީ ތަރައްީޤއ އި ަތރިކަިއގެ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިގޮތުގެ  8.1

 ރިޕޯޓު
 

ވަނަ އަހަުރގެ ޮއިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރ ސ ކޮށް  2014ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނގެ -އެންޓި 8.2

 (M19/ML/2019/17ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު )މ ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 
 

ސ ކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރ  2013މޯލްޑިވްސް މީިޑއ  ަކއުންސިްލގެ  8.3

 (M19/ML/2019/18ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު )މ ލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 
 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9
 

 އެހުންހިސ ބަށް ގޮސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  މ ދުވަހުގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 9.1

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .10
 

 

 ނިންމުން 
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