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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 4102/2/7/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ   ވަނަ  7ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  4102 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް  އަންގ ރަ  ،4102 ޖުލައި  1  :ތ ރީޚު 

 0231 ރަމަޟ ން  3 

 ގައި  01:31 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
 

 (4102/4/7އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އިޢުލ ންކުރުންއެޖެންޑ   3.0
 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން 3.4

 
 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .2
 

 

 ސުވ ލު  .1
 

 އެޑިއުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢ އިޝަތު ޝިހ މްއ މިނިސްޓަރ އޮްފ  ،މަރަދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް 1.0

 ކުރައްވ  ސުވ ލު؛

  ެފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަީނ ދަށްވެފައެވެ. އަދި ސްކޫލަްށ ބޭނުންވ   އައްޑުއަތޮޅު، މަރަދޫ ސްކޫލުގ

މުގެ ވަޞީލަތްތަކެއް ނެތެވެ. ވީމ ، މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ނުމިޒަމ ނުގެ ތަޢުލީމު ދި

 އަދި ިހމަނ ފައި ނުވ ނަމަ، އަންނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިކަންކަން ހިމަނަން ؟ބަޖެޓުގައި ހިމެނިންތޯ

 ނިންމ ފައިވޭތޯ؟
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤ މު ހުސްވުމ  ގުޅިގެން އެ މަޤ މަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަްށޓަކައި، ޤ ޫނނު  6.0

ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައިވ   3)ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤ ނޫނު( ގެ  4112/9ނަންބަރު 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤ މަށް  ،ޢ ންމުކޮށް އިޢުލ ނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖ ބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ެތރެއިން

ދިރ ސ ކުރައްވައި ގޮތެއް ިނންމެވުމަށް އެ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ  ނަްނފުޅުތައް 

 އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަމައްސަލައ ގުޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީ
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ވަނަ ނަންބަރުގައިވ  ގޮތުެގމަތިން، ޭބންކް  0ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  42 ގަވ އިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 6.4

މިލިއަން  11ފައިވ  ށްއޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ( އަށް ދޫކޮ

ގައި ދައުލަތުން ދީފައިވ  ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު  4119ސެޕްޓެމްބަރ  0ލިޓީއަށް ރުފިޔ ގެ އޯވަރ ޑްރ ފްޓް ފެސި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ވަޑައިގެން އެދި ގެރެންޓީ އައުކޮށްދިނުމަށް، ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް 4101މ ރިޗް  30

 މައްސަލަފޮނުއްވ ފައިވ  

 

މ ްއދ ގެ )ހ( ގައި ދިެވހި ދައުަލތުގެ ނަމުގައި، ވަނަ  93ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  6.3

ވެރިކަން ހިންގ  ފަރ ތުން ބައިވެރިވ  ބައިނަލްއަޤްވ މީ މުޢ ހަދ ަތކަށް ޢަމަލުކުރަންވ ނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

، ހުށަހަޅައި އެމަޖިލީހުން ފ ސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމ  ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ

"އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕ ރސަންސް 

އެސްޕެޝަލީ ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން" )ސަޕްލިމެންޓިންގ ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންްސ ކޮންވެންޝަްނ 

 އިވެރިވުމުގެ މައްސަލަބައިން އަގެއިންސްޓް ޓްރ ންސްނޭޝަނަްލ އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް( ގައި ދިވެހިރ އްޖެ

 
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެްނބަރަކު އިސްތިއުފ ދެއްވ ފައިވ ތީ، އެ މެންބަރުގެ  6.2

ވަނަ  44)ފުލުހުންގެ ޤ ނޫނު( ގެ  4112/1ބަދަލުގައި މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ޤ ނޫނު ނަންަބރު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވ  ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ  4ްނބަރ އި ވަނަ ނަ  0މ އްދ ގެ )ށ( ގެ 

ދިރ ސ ކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މ.ކުރޮޅި، އަލްފ ޟިލް އ ދަމް ޒ ހިރުގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވ ފައިވ  

 އެ މައްސަލައ ގުޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 
ގައިވ  ގޮތުގެމަިތން، ބޭުރ ޤައުމުތަކަށް  (ދ)ވަނަ މ އްދ ގެ  001ގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭ 6.1

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބްރަސަލްސްގައި ހުންނަ، ބެލްޖިއަމްއަށ އި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް  ރ އްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅ  ސަފީރުކަމަށް، ގ.ސަމަންތ  އަލްފ   ޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢ ން ޢައްަޔންކުރެއްވުމަށ އި، ދިވެހިރ އްޖެއިން ކަ

ނޑައަޅ  ސަފީރަކީ ލަންޑަން ހައިކޮމިޝަންގެ ނޮން  ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް -ބްރަސަލްސްއަށް ކަ

 ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ  ނަްނފުޅު ދިރ ސ ކުރައްވައި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ޓީއަށްކޮމި ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ

 
ގައިވ  ގޮތުގެމަިތން، ބޭުރ ޤައުމުތަކަށް  (ދ)ވަނަ މ އްދ ގެ  001ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  6.6

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝަށް ދިވެހިރ އްޖެއިން  ރ އްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅ  ނޮން ޓް ހައިކޮމިޝަނަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ ، ރެސިޑެން-ކަ

 މައްސަލައ ގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ގ.ވައިޖެހޭގެއ ގެ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢ ޞިމްގެ ނަންފުޅު ދިރ ސ ކުރައްވައި

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ



 4 

 
ގައިވ  ގޮތުގެމަިތން، ބޭުރ ޤައުމުތަކަށް  (ދ)ވަނަ މ އްދ ގެ  001ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  6.7

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޔުނައިޓެޑް އެރެްބ އެމިރޭޓްސްއަށ އި ސްޓޭޓް ޮއފް ކުވައިތަށް  ރ އްޖެއިން ސަފީރުން ކަ

ނޑައަޅ  ނޮން ޑަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ރެސިޑެންޓް އެމްބެސެ-ދިވެހިރ އްޖެއިން ކަ

 ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ޙަމީދުގެ ނަންފުޅު ދިރ ސ ކުރައްވައިهللا ފޮނުއްވ ފައިވ ، މ.ކުރެސްޓްވުޑް އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ

 
ވަނަ އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ  4( އަށް 0920ތޯރިޓީގެ ޤ ޫނނު )މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮ 20/6ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  6.2

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވ  ގޮތުގެމަިތން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ 3ވަނަ މ އްދ ގެ ) 6ޤ ނޫނުގެ 

 ގަވަރުނަރުގެ މަގ މަށް ޢައްޔަްނކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ ، ހ.ސަނޯރ މ  އަލްފ ޟިލ 

 ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް ޢ އިޝަތު ޒ ހިރ ގެ ނަންފުޅު ދިރ ސ ކުރައްވައި

 މައްސަލަ

 
ގައިވ  ގޮތުގެމަިތން، ބޭުރ ޤައުމުތަކަށް  (ދ)ވަނަ މ އްދ ގެ  001ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  6.9

ނޑައެޅުމަ ނޑައަޅ  ނޮންރ އްޖެއިން ސަފީރުން ކަ ރެސިޑެންޓް -ށްޓަކައި، ސިންގަޕޫރަށް ިދވެހިރ އްޖެއިން ކަ

ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ ، މއ. ރެސްޓިންގހައުސް އަލްފ ޟިލ  

 ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ  ނިންމެވުމަށް  ގޮތެއް ފ ޠިމަތު ޢިނ ޔ ގެ ނަންފުޅު ދިރ ސ ކުރައްވައި

 މައްސަލަ

 
ވަަނ މ އްދ ގެ )ރ(  22އްޤުގެ ޤ ނޫނު( ގެ ޢުލޫމ ތު ހޯދުމ އި ލިބިގަތުމުެގ ޙަ)މަ  4102/0ޤ ނޫނު ަނންބަރު  6.01

ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން، އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤ މަްށ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  

 ގޮތެއް  ގެ ނަންފުޅު ދިރ ސ ކުރައްވައިއަބޫބަކުރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމ ލް ،ޒީފޮނުއްވ ފައިވ ، ލ.މ ވަށް / މ  

 މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ މައްސަލައ ގުޅޭ ނިންމެވުމަށް

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ އި ޤަރ ރު  .7
 

 ކުށެއް އިޞްލ ޙުކުރުން  ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ  ބިލެއްގެ  .2
 

  އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .9
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)ނުކުޅެދުންތެރިކަން  4101/2ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަްނބަރު މަކުނުދޫ ދ އިރ ގެ  މެންބަރު އަނ ރ  ނަޢީމް  9.0

 މުގެ ޤ ޫނނު( އަށް އިޞްލ ހުނުހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކ ތެރިކުރުމ އި މ ލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި

 ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 91/7ޢައްސަދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ަނންބަރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ދ ންދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙުމަދު  9.4

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  9.3

 މުގެ ބިލު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައު 4117/0

 
ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝ ހް  9.2

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 96/6  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކަ

 
 90/9 ޤ ނޫނު ނަންބަރު، ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގެމަނަފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމ ން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  9.1

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

 
ރިފ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންަބުރ هللا ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން މ ފަންނު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަބްދު 9.6

)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 

 އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 
ނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން އިނގުރައިދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ފަލ ޙް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫ 9.7

 )ލަނގުވ  ތަކެއްޗ އި ހޮވ  ތަކެއްޗ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 96/2

 
ކ ރުގެ ފަރ ތުން ގައްދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ ސަރު 9.2

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

 
 72/1ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ބ ރަށު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝުޖ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ަނންބަރު  9.9

ކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަ 7)

 ޤ ނޫނު( އުވ ލުމުގެ ިބލު 
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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
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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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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
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 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .01
 

ސްޕެޝަލް ، އިވ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވ ފައިންމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހ ން ޙުސަ  ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ވިލިމ ލެ ދ އިރ ގެ 01.0

 ކުރިއަށްގެންދެވުން  ގެ ބަހުސް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު

 

 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/Special%20Eco%20Zone%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Special%20Eco%20Zone%20Bill.pdf

