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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 2018/3/19/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ  ވަނަ  19ދައުރުގެ  ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2018 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް  ހޯމަ ، 2018ޑިސެންބަރު  10  ތ ރީޚު:

 1440 އ ޚިރު ރަބީޢުލް  3 

 ގައި  9:00 ހެނދުނު  ގަޑި:
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 ދުޢާ .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
 

 ކުރުމ އި ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން އެޖެންޑ  އިޢުލ ން ދުވަހުގެ  .3
 

 (2018/3/19އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން 3.1

 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން  3.2

 ޖަލްސ ގެ ޔައުިމއްޔ ( 3ައށް ) 2018/18/39ން  2018/18/37ޔައުމިްއޔ  ނަންބަރު 

 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .4
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .5
 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ދ( ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   115ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ  5.1

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ޤައުމުަތކަށް ރ އްޖެއިން ސަފީރުްނ ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ،

ކޮމިޓީއަްށ  ިދރ ސ ކުރަްއވައި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް އެ މަްއސަލައ ގުޅޭ ދ ިއމީ ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވ ފަިއވ 

 ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ 

 

 هللاޢަބްދު އީވ  މެންބަރު ދ އިރ ގެ އުތުރު ގަޮލޅު ފަރ ތުން، ސަރުކ ުރގެ ،ަގއިވ   6.1އެޖެންޑ  ައއިޓަމް  5.2

 ، 6.2އެޖެންޑ  ައއިޓަމް ބިލ ިއ،  ރައްކ ތެިރކުރުމުގެ ފަރ ތްތައް ވިސްލްބްޯލރކުރ  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،

މަރަދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިްބރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު  ،ސަުރކ ރުގެ ފަރ ތުން ގަިއވ 

( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލ އި، )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤ ނޫނު 79/31ނަންބަރު  

ޒ ރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ނި ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ،ަގއިވ   6.3އެޖެންޑ  އައިޓަމް 

( އަށް އިޞްލ ޙު )ދިވެހިރ ްއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު 99/2ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ކުޅުދުއްފުށި ުއތުރު ދ އިރ ެގ  ،ސަުރކ ރުގެ ފަރ ތުން ،ގަިއވ  6.4އެޖެންޑ  އައިޓަމް  ގެނައުުމގެ ބިލ އި،

)ދިވެހިރ އްޖޭެގ  96/10ބަރު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސ  ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ޤ ނޫނު ނަން
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ސަރުކ ުރެގ  ،ަގއިވ   6.5އެޖެންޑ  ައއިޓަމް ( އަށް އިޞްލ ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލ އި، ކުންފުންޏ ބެހޭ ޤ ނޫނު

ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ޤ ނޫުނ  ބަރު މުަޙއްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެން ،ފަރ ތުން

 ( އަށް ިއޞްލ ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލ އި، )ިދވެިހރ އްޖޭގެ ޖަލުތަކ އި ޕެރޯްލގެ ޤ ނޫނު 2013/14ނަންބަރު 

ހިތަދޫ މެދު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް  ،ސަުރކ ރުގެ ފަރ ތުން ،ގަިއވ  6.6އެޖެންޑ  އައިޓަމް 

)ދިވެހިރ އްޭޖގެ ޤައުމީ ބަހަށް  2011/9ނަންބަރު  މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު

ގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުމަށްފަހު އެ އިސްކަންދިނުމުގެ ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ގެނައުމުެގ ބިލު

ގެ އިބްތިދ އީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންިދއުމުގެ ފުރުަޞތު ދިނުމަށްޓަކައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ތަކުބިލު

 މ އްދ ގެ )ނ( ގަިއވ  ގޮުތގެމަތިން ވޯަޓށް އެހުންވަނަ  75ގަވ އިދުގެ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6
 

 ،ހުަށހަޅުއްވ ަފއިވ  هللا ގަޮލޅު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އީވ  ޢަބްދު ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 6.1

 ގެ ފުރަަތމަ ކިޔުން އިްއވުން ވިސްލްބްލޯރކުރ  ފަރ ތްތައް ަރއްކ ތެރިކުރުުމގެ ބިލު

 ވިސްލްބްލޯރކުރ  ފަރ ތްތައް ރައްކ ތެރިކުރުމުގެ ބިލު 

 

ޤ ނޫނު  މަރަޫދ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 6.2

ެގ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  79/31 ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 

ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ  79/31ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

 ބިލު 

 

ހިތަދޫ ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒ ރު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫުނ  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 6.3

ގެ ފުރަތަމަ )ދިވެހިރ ްއޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ުޙ ގެަނއުމުގެ ބިލު 99/2ނަންބަރު 

 ކިޔުން ިއއްވުން 

 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  99/2ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 

ުކޅުދުްއފުށި އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަުރ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސ  ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ،  ،ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން 6.4

ެގ ބިލު )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކުންފުންޏ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ 96/10ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Whistleblow%20kuraa%20faraaiythah%20rakkaatherikurumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Whistleblow%20kuraa%20faraaiythah%20rakkaatherikurumuge%20bill.pdf
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 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކުންފުންޏ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  96/10ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް  ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ،  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 6.5

)ދިވެހިރ އްޭޖގެ ޖަލުތަކ އި ެޕރޯލްގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުުމެގ  2013/14ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވންބިލު

ޕެރޯލްގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖަލުތަކ އި  2013/14ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު 

 

ހިތަދޫ މެދު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ،  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 6.6

)ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ުޙ  2011/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއވުން ގެގެނައުުމގެ ބިލު

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު  2011/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .7
 

 ،ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  هللا ގަޮލޅު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެްނބަރު އީވ  ޢަބްދު ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 7.1

 ވިސްލްބްލޯރކުރ  ފަރ ތްތައް ަރއްކ ތެރިކުރުުމގެ ބިލު

 

މަރަދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 7.2

 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ެއްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު ގެނައުުމގެ ބިލު  79/31

 
ހިތަދޫ ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒ ރު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 7.3

 )ދިވެހިރ އްޭޖގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު  99/2ނަންބަރު 

 
ކުޅުުދއްފުށި އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންަބރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސ  ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 7.4

 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކުންފުންޏ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު 96/10ނު ނަންބަރު ޤ ނޫ
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ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،  ބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންޭވރު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެން ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 7.5

( އަށް އިްޞލ ޙު ގެނައުމުެގ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖަލުތަކ އި ޕެރޯލްގެ ޤ ނޫނު 2013/14ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު

 
ހިތަދޫ މެދު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ިއބްރ ހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ،  ،ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން 7.6

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު  2011/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލު

  

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .8
 

 ހުންހިސ ބަށް ގޮސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ މ ދުވަހުގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 8.1

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .9
 
 

 

 ނިންމުން

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 

 

 


