ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
ޖަލްސާ:

 2017ވަނަ އަހަރުގ ދވަނަ ދައުރުގ  1ވަނަ ޖަލްސާ

ތާރީޚު:

 5ޖޫން  ،2017ހޯމަ ދުވަސް
 10ރަމަޟާން 1438

ތަން:

ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ ގ

ފށި ގަޑި:

ހނދުނު  10:30ގައި

ވގުތު:
ޖަލްސާ މދު ކަނޑާލި ަ

އ
ގ ި
ަ 10:42

ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 52މިނޓް

މންބަރުންގ ހާޒިރީ:

 45މންބަރުން

ރިޔާސަތު ބލހއްޓވީ:

ސ ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދު
ރއީ ް
ރައްޔިތުންގ މަޖިލީހުގ ަ

1

.

މިއަދުގ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްގންދވި ކަންކަން
( )1ދުޢާ


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

( )2ޖަލްސާގ ހާޒިރީ އިއްވުން
 މިއަދުގ ޖަލްސާ ފއްޓވިއިރު ތިއްބވީ  25މންބަރުން

( )3ދުވަހުގ އޖންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.


އޖންޑާ އައިޓަމް 3.1

ނ
ދުވަހުގ އޖންޑާ އިޢުލާންކުރއްވު ް
އޖންޑާ ނަންބަރު :އޖ1/2/2017/

( )4ރިޔާސަތުން އަންގާ އންގުން


އޖންޑާ އައިޓަމް 4.1
އވުން.
ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރ ް
ބަދަލު

.1

ކޮމިޓީ

ޕާޓީ

އސް.އމް.އސް
ކުރި ތާރީޚް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގ
ބަދަލުގައި އ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު

ސުލޫކު ކޮމިޓީ

އމް.ޑީ.ޕީ

24.4.2017

މުޙައްމަދު ނާޡިމް
.2

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގ
ބަދަލުގައި އ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގ މންބަރު

ޤައުމީ ތަރައްޤީގ ކޮމިޓީ

އމް.ޑީ.ޕީ

24.4.2017

މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިދއްވުން
.3

ކުރންދޫ

ދާއިރާގ

މންބަރު

ޢަބްދުލްބާރީ

ޢަބްދުﷲގ

ބަދަލުގައި އ ކޮމިޓީއަށް ހންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގ މންބަރު

ޕޓިޝަން ކޮމިޓީ

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަމަޖައްސަވައިދއްވުން

2

އމް.ޑީ.ޕީ

24.4.2017

.4

ހިތަދޫ މދު ދާއިރާގ މންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގ
އ

ބަދަލުގައި

ކޮމިޓީއަށް

މާފަންނު

ސަލާމަތީ

ހުޅަނގު ދާއިރާގ

ޚިދުމަތްތަކާބހޭ ކޮމިޓީ

މންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް
.5

ހިތަދޫ މދު ދާއިރާގ މންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގ
އ

ބަދަލުގައި

ކޮމިޓީއަށް

މާފަންނު

ޤައުމީ ސަލާމަތުގ

ހުޅަނގު ދާއިރާގ

ކޮމިޓީ

މންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަވައިދއްވުން
.6

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ މންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގ

ސަލާމަތީ

ބަދަލުގައި އ ކޮމިޓީއަށް ގަމު ދާއިރާގ މންބަރު ފައްޔާޟް

ޚިދުމަތްތަކާބހޭ ކޮމިޓީ

އިސްމާޢީލް ހަމަޖައްސަވައިދއްވުން

2.5.2017

އމް.ޑީ.ޕީ

2.5.2017

އމް.ޑީ.ޕީ

2.5.2017

އމް.ޑީ.ޕީ

( )5މަޖިލީހުގ ރައީސްގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
 އޖންޑާ އައިޓަމް 5.1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  115ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ބޭރު
ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ކިންގްޑަމް އޮފް ތައިލެންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން
ކަނޑައަޅާ

ސަފީރުކަމަށް

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފޮނުއްވާފައިވާ،

ހ.ފޮއްދޫގެ،

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވވި



އޖންޑާ އައިޓަމް 5.2


ތކުގ
ހރާއްޖއިން ވާ މުޢާހަދާތަކާ އއްބަސްވުން ަ
ޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއކު ދިވ ި
އ ބައިނަލްއަ ް
ބޭރު ޤައުމުތަކާ ި
ތރއިން

ރައްޔިތުން

އއްވސް

އިލްތިޒާމއް

އުފުލަންޖހޭ

ބާވަތުގ

އ
މުޢާހަދާތަކާ ި

އނޫންވސް

އޔިތުންގ މަޖިލީހުގ ރުހުން ބޭނުންވާނކަމަށް ދިވހިރާއްޖޭގ
ރމުގައި ،ރަ ް
ސއިކު ު
ޮ
ކގައި
ސވުންތަ ު
އއްބަ ް
ޖުމްހޫރިއްޔާގ ޤާނޫނުއަސާސީގ  115ވަނަ މާއްދާގ (ފ) ގ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ޓ
ޑ އރބް އމިރޭޓްސް އންޑް ދަ ގަވަރމން ް
ނއިޓ ް
ގވަރމންޓް އޮފް ދަ ޔު ަ
ޓވީން ދަ ަ
"އގްރީމަންޓް ބި ް
އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އންޑް ރސިޕްރޯކަލް ޕްރޮޓކްޝަން އޮފް
އ
ވއި ގޮތ ް
ކރައް ަ
މއްސަލަ ދިރާސާ ު
ގއި ދިވހި ސަރުކާރުގ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުގ ަ
އިންވސްޓްމަންޓްސް" ަ
ޅ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގ މައްސަލަ
އގު ޭ
ނިންމވުމަށް އ މައްސަލަ ާ
 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވވި
3



އޖންޑާ އައިޓަމް 5.3
ނ
 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގ މންބަރުކަމުގ މަޤާމު ހުސްވފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2006ހިއުމަ ް
ވ
އ ާ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގނައުމުގ ޤާނޫނުގ  5ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގަ ި
ވ ނަންފުޅު
ފއި ާ
ނއްވާ ަ
އ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮ ު
ނކުރުމަށްޓަކަ ި
ބފުޅަކު ޢައްޔަ ް
ގޮތުގމަތިން އ މަޤާމަށް ޭ
އސަލަ
ދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގ މަ ް
އގުޅޭ ާ
އވައި ގޮތއް ނިންމވުމަށް އ މައްސަލަ ާ
ދިރާސާކުރަ ް
 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގ ކަންތައްތަކާބހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވވި



އޖންޑާ އައިޓަމް 5.4
ށ
ތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގ ޤާނޫނު) އަ ް
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވހިރާއްޖޭގ އިދާރީ ދާއިރާ ަ
ނއުމުގ ޤާނޫނުގ  62ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށުން ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގ
 7ވަނަ އިޞްލާޙު ގ ަ
ބޯޑު

ކއި
އކުލަވާލުމަށްޓަ ަ

ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ަ

ފއިވާ
އވާ ަ
ފޮނު ް

ތއް
ނަންފުޅު ަ

ވއި
ކރައް ަ
ދިރާސާ ު

ޅ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގ މައްސަލަ
އގު ޭ
ނިންމވުމަށް އ މައްސަލަ ާ
 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވވި
ސއްކަތއް ނތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލއްވި.
ގއި އިތުރު މަ ަ
 އޖންޑާ ަ
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އ
ގޮތ ް

