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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 4102/2/15/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ   ވަނަ  15ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  4102 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް ހޯމަ ، 4102 ޖުލައި  21  :ތ ރީޚު 

 0241 ރަމަޟ ން  23 

 ގައި  01:41 ހެނދުނު  ގަޑި:
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 ދުޢ   .0
 

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

 މަޖިލިސް ފެށުނީ" - وااله

 

 ވުން ޒިރީ އިއް ހ  ޖަލްސ ގެ  .4
 

 މ އި ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން އެޖެންޑ  އިޢުލ ނުކުރު ދުވަހުގެ  .4
 

 (4102/4/01އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އިޢުލ ންކުރުންއެޖެންޑ   4.0

 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން 4.4

o   (ޔައުމިއްޔ   ޖަލްސ ގެ  4)އަށް  4102/01/04ން  4102/01/00 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔ 
 

 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .2
 

 ސުވ ލު  .1
 

ެއންޑް އެނަރޖީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ އޮފް  ރިޔ ޟް،هللا ކިނބިދޫ ދ އިރ ގެ މެްނބަރު ަޢބްދު 1.0

 ކުރައްވ  ސުވ ލު؛އިބްރ ހީމްއ   އަލްފ ޟިލް ޠ ރިޤް

 ިނޑުދޮށް ޙިމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނ ނޑޫދޫގެ ގޮ ނޑުދޮށް  ،މ ޔަތްކުރުމ އިފަިއވ  ތ. ކަ ތ. ވަންދޫގެ ގޮ

 ނަންތޯ؟ މ ޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ގޮތުގެ ތަްފސީލުދެއްވަފ ޙި

 
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ އި ޤަރ ރު  .7
 

 

 ކުށެއް އިޞްލ ޙުކުރުން  ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ  ބިލެއްގެ  .1
 

 

  އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .9
 

 77/6ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، މަހިބަދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠ ރިޤް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  9.0
ނޑައެޅޭ އަގެއްދޭ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް ބޭނުންވ  ބައެއް އެއްޗެހި ނެުގމ ބެހޭ ޤ ނޫުނ(  )ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

 ބިލު އުވ ލުމުގެ 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/shareeaiyy%20medhuverikoh%20kanda%20elhey%20ageh%20dhey%20gothugai%20sarukaarah%20beynunva%20baeh%20ehchehi%20negumai%20behey%20qanoon%20uvalumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/shareeaiyy%20medhuverikoh%20kanda%20elhey%20ageh%20dhey%20gothugai%20sarukaarah%20beynunva%20baeh%20ehchehi%20negumai%20behey%20qanoon%20uvalumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/shareeaiyy%20medhuverikoh%20kanda%20elhey%20ageh%20dhey%20gothugai%20sarukaarah%20beynunva%20baeh%20ehchehi%20negumai%20behey%20qanoon%20uvalumuge%20bill.pdf
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އިބްރ ހީމް ފަލ ޙް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން އިނގުރައިދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު  9.4
 )ލަނގުވ  ތަކެއްޗ އި ހޮވ  ތަކެއްޗ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 96/1

 
ތަްއ އިވ ، ބަެއއް ޤ ނޫނުފަރ ތުން، ވިލުފުިށ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފަ ގެސަރުކ ރު 9.4

 2014 އިޞްލ ޙުކުރުމުގެ ބިލު

 

 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ދ އޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދ އިރ ގެ އުނގޫފ ރު ފަރ ތުން ސަރުކ ރުގެ 9.2
 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު ައށް( ޤ ނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިޔުމަން) 4116/6

 
 ޤ ނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އިބްރ ހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ  ފަރ ތުން ސަރުކ ރުގެ 9.1

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު އަށް( ޤ ޫނނު އޮޑިޓް) 4117/2 ނަންބަރު

 
 ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރި ފަރ ތުން ސަރުކ ރުގެ 9.6

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު އަށް( ޤ ނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 4117/1 ނަންބަރު

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .01
 

 90/9 ޤ ނޫނު ނަންބަރު، ފަރ ތުން ގެމަނަފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމ ން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ސަރުކ ރުގެ  01.0

ގެ ބަހުސް )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކ ތެރިކުރުމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަްށ އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 ކުރިއަށްގެންދެވުން 

 
ޤ ނޫނު ނަންަބުރ  ރިފ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،هللا ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން މ ފަންނު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަބްދު 01.4

)ސަރުކ ރުގެ މަދަރުސ ތަކުގައި ކިޔަވ  ކުދިންނ އި، ސަރުކ ރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސ ތަކުގައި  76/49

ކިޔަވ  ކުދިންނ އި، ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކ ރަށް ޚިދުމަތްކުރުމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަްށ 

 އަށްގެންދެވުންގެ ބަުހސް ކުރިއިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 
ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގައްދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ  01.4

ބަހުސް ގެ )މުދަލ އި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 4100/01

 ކުރިއަށްގެންދެވުން 

 
 

 

 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Laguvaa%20adhi%20hova%20thakehchaa%20behey%20islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Laguvaa%20adhi%20hova%20thakehchaa%20behey%20islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/baeh%20ganoonthah%20islah%20kurumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/baeh%20ganoonthah%20islah%20kurumuge%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Human%20rights%20commissionge%20ganoon%20ah%20islah%20genaumuge%20bill;.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Human%20rights%20commissionge%20ganoon%20ah%20islah%20genaumuge%20bill;.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Audit%20ganoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Audit%20ganoon%20islah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kudakudhinge%20Haggu%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kudakudhinge%20Haggu%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Madharusa%20ect%20islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Madharusa%20ect%20islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Madharusa%20ect%20islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Madharusa%20ect%20islaah%20Bill.pdf


 4 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .00
 

 
 މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު ޖެނެރަލްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 00.0

 ދިރ ސ ކުރައްވައި  ކޮިމޓީން ކަންތައްތަކ ބެހޭ މުއައްސަސ ތަކުގެ މިނިވަން ނަންފުޅުތައް  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ 

 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ

 

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ގަވަރުނަރުކަމަށް ޑެޕިއުޓީ އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް 00.4

 މިނިވަން  ަނންފުޅު ހުަށހަޅުއްވ ފައިވ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހޯއްދެއްވުމަށް މަޝްވަރ 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ސ ކުރައްވައިދިރ  ކޮމިޓީން ކަންތައްތަކ ބެހޭ  މުއައްސަސ ތަކުގެ

 
 ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭފުޅަކު މަޤ މަށް ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން 00.4

 ިދރ ސ ކުރައްވައި  ކޮިމޓީން ކަންތައްތަކ ބެހޭ މުއައްސަސ ތަކުގެ މިނިވަން ަނންފުޅު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  މަޖިލީހަށް

 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގޮތުގެ

 
ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެމަތިްނ  ވަނަ މ އްދ ގައި  5ޤ ނޫނު( ގެ  )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު 6002/3ޤ ނޫނު ނަންބަރު  00.2

 50ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރައްވ ފައިވ  

މިލިއަން ރުފިޔ ގެ އޯވަރ ޑްރ ފްޓް ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ގެރެންޓީ އައުކޮށްދިނުމަށް އެިދ 

 އްފައިވ  މައްސަލަ މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހުށަހަޅު

 
ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު)ދިވެ 96/6ޤ ނޫނު ނަންބަރު  00.1  ިހރ އްޖޭގެ ކަ

 ޓުއުމީ ސަލ މަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޤަ

 

 ގެ  20 ގެ( ހ) މ އްދ ގެ  ވަނަ 200 ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މ އްދ އ އި ވަނަ 206 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 00.6

ނޑައަޅަންޖެހޭ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ދަށުން ނޑު މުސ ރައިގެ  ކަ  އަލުން  ކޮމިޓީން މ ލިއްޔަތު އޮނިގަ

 އިޞްލ ޙު ހުށަހަޅ  ރިޕޯޓަށް ނިންމެވި ގައި 6026 ޑިސެމްބަރ 65 މުރ ޖަޢ ކުރައްވައި

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .04
 

 

)ނުުކޅެދުންތެރިކަން  4101/1އަނ ރ  ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  މަކުނުދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު 04.0

ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކ ތެރިކުރުމ އި މ ލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު 

 މަޖިލީހުން ބަލަިއގަތުމ މެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން  ގެނައުމުގެ ބިލު

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/kanduge%20Sarahadhu%20report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/kanduge%20Sarahadhu%20report.pdf


 5 

 ހިސ ަބށް ޮގސްފައިވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން މ އްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންދުވަހުގެ މަސަ 04.4

 

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .04
 

 ނިންމުން  

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 
 
 


