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 ޖަލްސާ  ވަނަ  9އުރުގ  ދަ  ދ ވަނަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 އަންގާރަ ދުވަސް  ،2017އޮގަސްޓު  22 ތާރީޚު:

 1438ޛުލްޤަޢިދާ  30 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 9:00ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 9:09ހ ނދުނު  ގަޑި: ނިމުނު 

 މިނ ޓު 9 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 67 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

                          

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم - 
 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  41މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

 

  

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ކުރުމާއި އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ާ3.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  
 އްވުންދުވަހުގ  އ ޖ ންޑާ އިޢުލާންކުރ 

 2017/2/9އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:
 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން  (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ  
 

  ިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބައ އް ބަދަލު އިޢުލާންކުރ އްވ 

 މޫސާ މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހުޅުހ ންވޭރު އިންނ ވި ގޮތުގައި  މ ްނބަރ އްގ  ނިސްބަތްވ ވަޑައިނުގަންނަވާ ޕާޓީއަކަށް ވަކި .1

ގައި ބަޔާންކުާރ ލިޔ ކިއުންތައް ( ނ)ގ   1-29އ މްއާ ގުޅިވަޑައިގ ން މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ  .ޕީ.ޕީ މަނިކު

 ގ  ދަށުން އ ކަން އިުޢލާންުކރ އްވި. (ބ)ނަ މާއްދާގ  ވަ 1-29ދުގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ  މަޖިލީހުގ  ގަވާއި

 ރަޖިސްޓަރީން  ޕާޓީގ   އ  އަރީފް ޙުސައިން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ނޮޅިވަރަމް ހިމ ނިވަޑައިގ ންނ ވި އޭގައި.ޑީ.އ މް .2

 ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ގައި( ށ) ގ  1-29 ގަވާއިދުގ  މަޖިލީހުގ  އަންގަވާ އުނިކުރައްވާފައިވާކަމަށް

 އިޢުާލންކުރ އްވި. އ ކަން ދަށުން ގ ( ބ)ނަ މާއްދާގ  ވަ 1-29 އިދުގ ަގވާ މަޖިލީހުގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ

  ާޖަލްސާގ  ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނާނ  ކަމުގައި މިއަދުގ   ތައްބަދަލުކޮމިޓީތަކަށް އައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

 އިޢުލާންކުރ އްވި. އ އީ؛

 (ބަދަލު  3) ކޮމިޓީޤައުމީ ތަރައްޤީ  .1



 

3 

 (ބަަދލު 3) ތަކުގ  ކަންތައްތަކާ ބ ހޭ ކޮމިޓީމިނިވަން މުއައްސަސާ .2

 (ބަދަލު 3)ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  .3

 (ބަދަލު 3) ޕ ޓިޝަން ކޮމިޓީ .4

 (ބަދަލު  2) އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ .5

 (ބަދަލު 4) މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ .6

 (ބަދަލު 2) ސުލޫކު ކޮމިޓީ .7

 (ބަދަލު 2) ޢާންމު ކޮމިޓީ .8

 (ބަދަލު 3) އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ .9

 (ބަދަލު 1) ޤައުމީ ސަލާމަތުގ  ކޮމިޓީ .11

 

 މަޖިލީހުގ  ރައީސްގ  މޭޒުން ހުށަހަޅުއްވާ ކަންކަން  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ެރު ޤައުމުތަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ، މ.ކޮތަންމާގެ، އަލްފާޟިލް 

ފްގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީ

 ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ިފޮނުއްވުމަށް ނިންމ ވި ތުގ  ކޮމިޓީއަށް ސަލާމަ ޤައުމީ ދިރާސާކުރ އްވުމަށް މައްސަލަ މ 

  ާ5.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ  2( އަށް 1981)މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު  6/81ޤާނޫނު ނަންބަރ

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް 3ވަނަ މާއްދާގެ ) 6

ށި، މުސްތަރީގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރުގެ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ކ.މާފު

 ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ިޮފނުއްވުމަށް ނިންމ ވި ބ ހޭ ކޮމިޓީއަށް ގ  ކަންތައްތަކާއި ވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުދިރާސާކުރ އް މައްސަލަ މ 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Srilanka%20Safeer_Mohamed%20Hussain%20Shareef.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/MMA%20Governor_Ahmed%20Naseer.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/MMA%20Governor_Ahmed%20Naseer.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/MMA%20Governor_Ahmed%20Naseer.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/MMA%20Governor_Ahmed%20Naseer.pdf
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  ާ5.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ެނަމުގައި، ވެރިކަން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި 

އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، "އިންޑިއަން އޯޝަން 

ން" )އަޔޯރާ(" ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ރިމް އެސޯސިއޭޝަ

 އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ިފޮނުއްވުމަށް ނިންމ ވި  ކޮމިޓީއަށްޤައުމީ ސަލާމަތުގ   ދިރާސާކުރ އްވުމަށް މައްސަލަ މ 

 

 މައްސަލަ އިމްތިޔާޒުގ   (6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  4ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގ  ޤާނޫނުގ   މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ރިންދޫ ދާއިރާގ  އިއްޒަތްތ ކ 

ވަނަ މާއްދާގ  ދަށުން  154ވަނަ މާއްދާ އާއި  153ގަވާއިދުގ   ގ ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( އާއި ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހު

 އިމްތިޔާޒުގ  މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

   ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމާނުވާ 2ވަނަ މާއްދާގ  )ރ( ގ  ) 157އ  މާއްސަލައިގައި މަޖިލީހުގ  ގަވާއިދުގ

 ކަމުގައި އިޢުލާންކުރ އްވި.

 

 .ިއ ޖ ންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތ އް ނ ތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލ އްވ 
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