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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 4102/2/3/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ   ވަނަ  3ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  4102 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް  އަންގ ރަ  ،4102 ޖޫން  01  :ތ ރީޚު 

 0231 ޝަޢުބ ން  01 

 ގައި  1:11 ހެނދުނު  ގަޑި:
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 ދުޢާ .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  .3
 

 (4102/4/3އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އިޢުލ ންކުރުންއެޖެންޑ   3.0
 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން 3.4

 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .2
 

 

 ސުވ ލު  .1
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ އި ޤަރ ރު  .1
 

ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔ ލު هللا ފަރ ތުން، ނިލަންޫދ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަބްދު ގެސަރުކ ރު 1.0

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ގެދުމުގެ ޢ ންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ިބލުހޯ

 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔ ލު ހޯދުމުގެ ޢ ންމު ވޯޓު ނެގުމުގެ ބިލު 

 

 11/6ރު އަޙްމަދު ޠ ރިޤް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު ފަރ ތުން، މަހިބަދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަ ގެސަރުކ ރު 1.4

ނޑައެޅޭ އަގެއްދޭ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް ބޭނުންވ  ބައެއް އެއްޗެހި ނެުގމ ބެހޭ ޤ ނޫުނ(  )ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކަ

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ގެބިލުއުވ ލުމުގެ 

ކަނޑައެޅޭ އަގެއްދޭ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް ބޭނުންވ  ބައެއް )ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް  11/6ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 އެއްޗެހި ނެގުމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އުވ ލުމުގެ ބިލު 
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ފަރ ތުން، ވިލުފުިށ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރިޔ ޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ބަެއއް ޤ ނޫނުތަްއ  ގެސަރުކ ރު 1.3

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ  4102އިޞްލ ޙުކުރުމުގެ ބިލު 

 4102ބައެއް ޤ ނޫނުތައް އިޞްލ ޙުކުރުމުގެ ބިލު 

 
 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ދ އޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދ އިރ ގެ އުނގޫފ ރު ފަރ ތުން ގެސަރުކ ރު 1.2

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު ައށް( ޤ ނޫނު ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިޔުމަން) 4116/6

 ގެނައުމުގެ ބިލު  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު ކޮމިޝަނުގެ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން ) 4116/6 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 

 ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އިބްރ ހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ތުލުސްދޫ ފަރ ތުން ސަރުކ ރު 1.1

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު އަށް( ޤ ޫނނު އޮޑިޓް) 4111/2 ނަންބަރު

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު އޮޑިޓް ) 4111/2 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 

 ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދ އިރ ގެ މަޑުއްވަރި ފަރ ތުން ގެސަރުކ ރު 1.6

ފުރަތަމަ ކިޔުން  ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު އަށް( ޤ ނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 4111/1 ނަންބަރު

 އިއްވުން

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި ) 4111/1 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 
 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  ރަޝީދު އަސްމ   މެންބަރު ދ އިރ ގެ މެދު މ ފަންނު ފަރ ތުން ގެސަރުކ ރު 1.1

ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލ ޙު އަށް ( ޤ ނޫނު މަނ ކުރުމުގެ ހުއްޓުވުމ އި ކޮރަޕްޝަން) 4111/4

 އިއްވުން

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު  މަނ ކުރުމުގެ  ހުއްޓުވުމ އި  ކޮރަޕްޝަން ) 4111/4 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 

 ޤ ނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  ދޮންމަނިކު ޙުސައިްނމަނިކު މެންބަރު ދ އިރ ގެ ގުރަިއދޫ. ތ ފަރ ތުން ގެސަރުކ ރު 1.7

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ގެބިލު ގެނައުުމގެ އިޞްލ ޙު އަށް( ޤ ނޫނު ފުލުުހންގެ) 4117/1 ނަންބަރު

 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލ ޙު  އަށް ( ޤ ނޫނު  ފުލުހުންގެ ) 4117/1 ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 

 

 

 ކުށެއް އިޞްލ ޙުކުރުން  ބިލެއްގެ ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ   .7
 

  އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .1
 

 އައްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރޮޒައިނ  އ ދަމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ސިއްޙީ ފަރުވ  ދިނުމުގައި އިހުމ ލުވުމުގެ ބިލު  1.0

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Sikhee%20Faruvaadhinumugai%20Ihmaaluvumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Sikhee%20Faruvaadhinumugai%20Ihmaaluvumuge%20Bill.pdf
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އްވ ފައިވ ، ސްޕެޝަލް ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ވިލިމ ލެ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހ ން ޙުސަންމަނިކު ހުށަހަޅު 1.4

 އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު

 
)ނުކުޅެދުންތެރިކަން  4101/7ޢީމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު މަކުނުދޫ ދ އިރ ގެ  މެންބަރު އަނ ރ  ނަ 1.3

ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކ ތެރިކުރުމ އި މ ލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިމުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިްޞލ ހުގެނައުމުެގ 

 ބިލު 

 
 ހޮޅުދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއ  ބެހޭ ބިލު 1.2

 
 11/1ރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ދ ންދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢައްސަދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ަނންބަރު ސަ 1.1

ނޑައެޅުމުގެ   )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނަބރުންނ އި ރައްޔިތުންގެ ޚ އްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސ ަރ ކަ

 ޤ ނޫނު( އުވ ލުމުގެ ިބލު 

 
ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގުރައިދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ރިޟ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަުރ  1.6

 ރ އްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު)ދިވެހި 4111/0

 
ފަރ ތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝ ހް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ  1.1

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 16/6  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކަ

 
 10/1 ޤ ނޫނު ނަންބަރު، ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގެމަނަފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމ ން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  1.7

 ( އަށް އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކ ތެރިކުރުމ ބެހޭ ޤ ނޫނު

 
ރިފ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންަބުރ هللا ޢަބްދު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން މ ފަންނު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު 1.1

)ސަރުކ ރުގެ މަދަރުސ ތަކުގައި ކިޔަވ  ކުދިންނ އި، ސަރުކ ރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސ ތަކުގައި  16/41

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

 ޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލުއި

 
އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ފަލ ޙް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން އިނގުރައިދޫ ދ  1.01

 )ލަނގުވ  ތަކެއްޗ އި ހޮވ  ތަކެއްޗ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 16/7

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Special%20Economic%20Zone%20Bill(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Special%20Economic%20Zone%20Bill(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Nukulhedhuntherikan%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Nukulhedhuntherikan%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Nukulhedhuntherikan%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Nukulhedhuntherikan%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Medical%20Devices%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Medical%20Devices%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Immigration%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Immigration%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kanduge%20Sarakhadhu%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Kanduge%20Sarakhadhu%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/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
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
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ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގައްދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ  1.00

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

 
 17/1ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ަނންބަރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ބ ރަށު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝުޖ ޢު  1.04

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ  1)

 ޤ ނޫނު( އުވ ލުމުގެ ިބލު 

 
 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .01
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .00
 
 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .04
 

 
 

 ހިސ ަބށް ޮގސްފައިވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން މ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 04.0

 

  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .03
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 

 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gst%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Gst%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/7%20dhuvas%20meehun%20bandhukurumugai...%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/7%20dhuvas%20meehun%20bandhukurumugai...%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/7%20dhuvas%20meehun%20bandhukurumugai...%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/7%20dhuvas%20meehun%20bandhukurumugai...%20Islaah%20Bill.pdf

