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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 2/30/ 2020އޖ/  އެޖެންޑ  ނަންބަރު           
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   30ދައުރުގެ    ދެވަނަ އަހަރުގެ    ވަނަ   2020 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  : ތަން 

 ( 1  ފުރަ )   ދުވަސް   ހޯމަ   ، 2020  އޮގަސްޓު   24  : ތ ރީޚު 

 1442  މް މުޙައްރަ   5 

 

 ގައި   9:00  ހެނދުނު  : 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 ދުވަހުގެ އެޖެންޑ  އިޢުލ ން  .3
 

 (2020/2/30އޖ/ )އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން  3.1

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .4
 

 ސުވ ލު  .5
 

، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ހެންވޭރު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު 5.1

 ؛ކުރަްއވ  ސުވ ލު   ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ައލްފ ޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއ 

ވަރު  ޅިމަލުކުރަމުންދ  ކުޢަ ލ ފަށް  ޚި  ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ހެދިފައިވ  ަގވ އިދުތަކ   ކުޅިވަރު ޤ ނޫނ އި އަދި

ޖަމް އެހީތެރިކަން ޢިޤައުމީ  ުގޅުންބަދަހިކޮށް  ހައިސިއްޔަތަކުން  އެްއވެސް  އްޔ ތަކ  

ޔ އަކަށް  އްމްޢިއެްއވެސް ކުޅިވަރު ޤައުމީ ޖަކުރ   ލ ފަށް އޮޕަރޭޓުޚި  އަދި ޤ ނޫނ ؟ ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވ ނެތޯ

ވަދައުލަތުެގ   އެހެނިހެން  އަދި  ބިންތަކ ިއ  ބަޖެޓުން ސީކުޅިވަރު  ދައުލަތުެގ  ފޯރުކޮށްދީ،  ލަތްތައް 

 ؟ރަދެއް ކުރެވިފައިވ ނެތޯޚަ އެްއވެސް
 

ސްޕޯޓްސް އެންޑް ،  ހެންވޭރު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު 5.2

 ؛ކުރަްއވ  ސުވ ލު   ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ައލްފ ޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއ 

ިއންތި  2020ޖުލައި    2 އެފް.ޭއ.އެްމެގ  ނިންމ ފައިވ   ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް  ތ ަވލްކޮށް  ބު ޚ ަގއި 

އެހެންކަމަށްވ ނަމަ   . ވިދ ޅުވެފައެވެފަސްކުރުމަށް އެފް.އޭ.އެމް ިއން އެންިގކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ  

އިންތި އެ  އިން  ބޭްއވީޚ  އެފް.އޭ.އެމް  އެ  ެއންުގމ     ބު  ޤަބޫލުކުރަންތޯޚިަވޒީރުންެގ  ؟ ލ ފަށްކަމަށް 

 ؟ބު ޤަބޫލުކުރަންތޯޚ ލ ފަށްނަމަ އެ އިންތިޚިއެންުގމ   ؟ ލ ފަށްކަމަށް ނޫންނަމަ އެއީ ކީްއވެތޯޚިއެންުގމ   
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 އަލްފ ޟިލް   ފިނޭންސް   އޮފް  ނަސީމް، މިނިސްޓަރ  އަޙްމަދު  މީކ އީލު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ދެކުނު  ަގލޮޅު 5.3

 ؛ލިޔުމުން ޖަވ ބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވ ފަިއވ  ސުވ ލުތައް އ އަމީރު އިބްރ ހީމް
 

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ސޮވެރިންގ ެގރެންޓީ ދީެގން ސަން ސިޔ މް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް    2017 

؟ މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ލޯނު ޑިފޯލްޓްެވފައިވޭތޯ  127ލިމިޓެޑަށް ޗައިނ ެގ ެއގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވ   

އްކުުމެގ ިއންތިޒ ުމ އިސްެވ ދެންނެވުނު ލޯނު ޑީފޯލްޓް ވެފަިއވ ނަމަ ދައުލަތުން މި ލޯނަށްވ  ފައިސ  ދެ 

ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ އަދި މި އިންތިޒ މު ހަމަޖެހިފައިވ ނަމަ ފައިސ  ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މުއްދަތަކީ 

 ؟ކޮބައިތޯ

 

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ސޮެވރިންގ ެގރެންޓީ ދީެގން ސަން ސިޔ ްމ   2017ދައުލަތުެގ ފަރ ތުން  

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ    127އިވ   ލިމިޓެޑަށް ޗައިނ ެގ ެއްގޒިމް ބޭންކުން ދޫކޮށްފަރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް  

އ ިއ، އެދިފައިވ ނަމަ މި އެކްސްޓެންޝަން ؟ ލޯނު ދެއްކުމަށް އެކްސްޓެންޝަނަކަށް އެދިފައި ވ ނެތޯ

އަދި، މި ލޯނު ދެއްކުމަށް އެކްސްޓެންޝަނެްއ ؟ ޑެޓް މޮރެޓޯރިއަމްެގ ދަށުންތޯ  20-ހަމަޖައްސަނީ ޖީ

 ؟ށް ކުރ ނެ އަސަރުތަކަކީ ކޮބައިތޯނަމަ މި ކަމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތުެގ މ ލީ އިންތިޒ މަދޭ

  

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

ވަނަ މ ްއދ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ    148ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   6.1

  ، 2302ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  ،  އަލްއުސްތ ޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންފަނޑިޔ ރުކަމުެގ މަޤ މަށް  

އިބްރ ހީމްއ އި   މުޙައްމަދު  ފިނިފެންޖަންބުެގ،  ޑޮކްޓަރ  ކުޅުދުއްފުށި،  ކުރެްއވުމ  ޢައްޔަން   ،ހދ. 

މައްސަލަ  ފޮނުއްވ ފަިއވ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ނިންމު  ށްދިރ ސ ކޮ  ުގޅޭޮގތުން  އެ   މަށްޮގތެއް 

 ންމައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވު

 

ެގ ޤ ނޫނު( ެގ ދަށުން އުފަްއދ ފައިވ   )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  2006/6ޤ ނޫނު ނަންބަރު   6.2

މެންބަރުން އިސްތިޢުފ  ދެއްވ ފައިވ ތީ    3"ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ެގ  

މެންބަރެްއގެ   ،އ އި  ބޯޑުެގ  ނިޔަލަށް   2020ސެޕްޓެންބަރު    12މުއްދަތު  މެންބަރުކަމުެގ    އެ  ެގ 

ވަނަ މ ްއދ ަގިއވ    5މަށްޓަކައި، އެ ޤ ނޫނުެގ ްއވުހަމަވ ތީ، އެ މަޤ މުތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ނިންމު  ށްދިރ ސ ކޮ  މައްސަލަ ފޮނުްއވ ފަިއވ    ޮގތުެގމަތިން  އެ   މަށްޮގތެްއ 

 ންމައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވު



 4 

 
ެގ  ވަނަ މ އްދ   6( ެގ  1981  ވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤ ނޫނުލްޑި)މޯ  81/6  ޤ ނޫނު ނަންބަރު  6.3

ސްވެފަިއވ   ހު   ވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގލްޑި މޯ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޮގތުެގމަތިން،  3)

ބ.އޭމަޤ މަށްަގވަރުނަރުެގ  ޓީ  އުޑެޕި ޢިމ ދު،  އަޙްމަދު  އަލްފ ޟިލް  ދިޔަވަރުދަފުށި،   ،،  

މައްސަލަޢައްޔަން ފޮނުއްވ ފަިއވ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ުގޅޭޮގތުން  ޮގތެއް    ށްދިރ ސ ކޮ  ކުރެއްވުމ  

 ން އެ މައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވު މަށްނިންމު

 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން   .7
 

 

ޤަރ ރު މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީެގ ފަރ ތުން ފ ޅުކުރައްވ ފަިއވ  ކަންބޮޑުވުންތަކ  ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅ    7.1

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއ އި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   7.2 ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ     115ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ަގއި  )ދ(  މ އްދ ެގ  ވަނަ 

ޮގތުެގމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރ އްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔ އަށް 

ުމޙައްމަދު  އަލްފ ޟިލް  ގ.އުތުރުެގއ ެގ،  ސަފީރު،  ހުންނަވ   ކަނޑައަޅުްއވ ފައި  ދިވެހިރ އްޖެއިން 

ދިވެހިރ އް ބަޙްރައިނަށް  ނޮންޙަލީލް،  ހުންނަވ   ކަނޑައަޅ ފައި  ސަފީރުކަމަށް -ޖެއިން  ރެސިޑެންޓް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   އެދިަވޑަިއެގން  މަޝްވަރ އަކަށް  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ    ހަމަޖެއްސެވުމ މެދު، 

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މަްއސަލަ ޤައުމީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  

 ޕޯޓުރި

 

ންސް" އަލުން  "ފްރޭމްވަރކް ެއްގރިމަންޓް ފޮރ އެސްޓަބްލިޝިންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލައަ 7.3

ހޯއްދެވުމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ތަޞްދީޤުކުރުމ މެދު  ދިވެހިރ އްޖެއިން 

ޚ ރިޖީ   ސަލ މަތ އި  ޤައުމީ  މައްސަލަ  ފޮނުއްވ ފައިވ   ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ުގޅުންތަކުެގ 

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޮރ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް ޕަރސަންސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް  7.4

ޑިސްއަޕިއަރެންސް )ސީ.އީ.ޑީ(" ދިވެހިރ އްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރުމ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން  

ލްޖުމްހޫރިްއޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ  މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ  ހޯއްދެވުމަށް ރައީސު

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
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"އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް، ސޯޝަލް އެންޑް  7.5

)ޯއ.ޕީ.އައި.ސީ.އީ.އެސް.ސީ.އ ރް( ރައިޓްސް  ތަޞްދީޤުކުރުމ މެދު  ކަލްޗަރަލް  ދިވެހިރ އްޖެއިން   "

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުްއވ ފަިއވ  ަމއްސަލަ ޤައުމީ 

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

 

ކުރެެވންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކ ރުެގ    "ވ.ފުލިދޫ ިގރެމުންދ  ަމއްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 7.6

ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު" އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން   އިކަމ ބެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ޮގވ ލަ

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

 1ހ( ެގ  ވަނަ މ އްދ ެގ )  56)ޓެކްސް ނެުގމ ބެހޭ އިދ ރީ ޤ ނޫނު( ެގ    2010/3ޤ ނޫނު ނަންބަރު   7.7

ހުސްވެފަިއވ    ޓްރައިބިއުނަލްެގ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ    ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި،  ބޭފުޅަކު  މެންބަރުކަމަށް  ދ އިރ ެގ  ޤ ނޫނީ 

  ރިޕޯޓު ފޮނުއްވ ފަިއވ  މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ

 

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   7.8 ދަށުން ވަޒީރުންެގ   129ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ެގ  މ އްދ ެގ )ހ(  ވަނަ 

ަވނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ    2020އޮަގސްޓު    6މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި،  

ނަهللا މަޤ މަށް ޢައްޔަންކުރައްވ ފަިއވ ، ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު ( އަށް 4336ންބަރު  މަޢުޞޫމް )ދަފްތަރު 

)ރ(    129ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   މ އްދ ެގ  ރުހުން ެގ  ވަނަ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ދަށުން 

މަސްއޫލިްއޔަތު އަދ ކުރ     ެގހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔ  ފޮނުްއވ ފަިއވ  މައްސަލަ ސަރުކ ރު

 މިންވަރު ބަލ  ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

މެންބަރުކަމުެގ  މޯލްޑި 7.9 ހުސްވެފަިއވ   ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  ވްސް 

ބޯޑުެގ   އެ  އެ    3މަޤ މަށ އި، އަދި  ހަމަވެފަިއވ ތީ،  މެންބަރުކަމުެގ މުއްދަތު  މެންބަރުން  )ތިނެއް( 

ރަްއޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި،  ބޭފުޅުން  ަމޖިލީހަށް  މަޤ މުތަކަށް   

 ފޮނުއްވ ފަިއވ  މައްސަލަ އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

 ންޓުންެގ ބިލު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޗ ޓަރޑް ެއކަުއންޓެ 7.10
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8
 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 8.1
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 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .9
 
 

 ނިންމުން 
 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين ربه لله والحمد"
 


