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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 4102/2/8/އޖ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:            
 

 

  ޖަލްސ   ވަނަ  8ދައުރުގެ  ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  4102 ޖަލްސ :

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ދުވަސް  ބުދަ  ،4102 ޖުލައި  2  :ތ ރީޚު 

 0241 ރަމަޟ ން  4 

 ގައި  01:41 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  .4
 

 (4102/4/8އޖ/ އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އިޢުލ ންކުރުންއެޖެންޑ   4.0
 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން 4.4

 
 

 އަންގ  އެންގުން ރިޔ ސަތުން  .2
 

 

 ސުވ ލު  .1
 

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެްނޑް އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ އޮފް  ،އައްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު ރޮޒައިނ  އ ދަމް 1.0

 ކުރައްވ  ސުވ ލު؛ އަލްފ ޟިލް ޠ ރިޤް އިބްރ ހީމްއ 

  ީތިޔަ މިނިސްޓްރީގެ ފަރ ތުން މިއަހަރު އައްޑޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަކ

ކޮބ ތޯ؟ އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދ އިރ ގައި އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭޯތ؟ އަދި ވ ނަމަ، 

 އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ؟
 

 ކަންކަން  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ   .6
 

ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން  0111އިނ ގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނަގ  ލޯނުން ޢިމ ރ ތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ޗަ 6.0

ގައި ރައްޔިތުންގެ  4104ޑިސެމްބަރ  42ހައުސިން ޔުނިޓް ހުޅުމ ލޭގައި ޢިމ ރ ތްކުރުމ ބެހޭ ގޮތުްނ  412

އެއްފަހަރު މުރ ޖަޢ ކޮށް ދެއްވުން އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   މަޖިލީހުން ނިންމަވ ފައިވ  ިންނމެވުން އަދިވެސް

 ފޮނުވުމުގެ  ކޮމިޓީއަށް ދ އިމީ ނިންމެވުމަށް މައްސަލައ ގުޅޭދިރ ސ ކުރައްވައި ގޮތެއް  ފޮނުއްވ ފައިވ  މައްސަލަ

 މައްސަލަ
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 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ އި ޤަރ ރު  .4
 

ވިލިނގިލި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ކޮމިއުނިކޭޝަން ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން،  4.0

 އޮތޯރިޓީގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިއްވުން

 ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބިލު 

 

ޞިއްޙީ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން، ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  4.4

 ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ބިލު 

 

 ކުށެއް އިޞްލ ޙުކުރުން  ކުރިން ތަޢ ރަފްކުރެވިފައިވ  ބިލެއްގެ  .8
 

  އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .2
 

 21/4ޢައްސަދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ަނންބަރު ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ދ ންދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙުމަދު  2.0

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  2.4

 މުގެ ބިލު)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައު 4114/0

 
ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝ ހް  2.4

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 26/6  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކަ

 
 20/2 ޤ ނޫނު ނަންބަރު، ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގެމަނަފުށި ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމ ން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  2.2

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

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mjls%20and%20Sp%20Mjls%20Salary%20Islaah%20Bill_Uvaalumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mjls%20and%20Sp%20Mjls%20Salary%20Islaah%20Bill_Uvaalumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mjls%20and%20Sp%20Mjls%20Salary%20Islaah%20Bill_Uvaalumuge%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Mjls%20and%20Sp%20Mjls%20Salary%20Islaah%20Bill_Uvaalumuge%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
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ޤ ނޫނު ނަންަބުރ  ރިފ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،هللا ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން މ ފަންނު ދެކުނު ދ އިރ ގެ މެންބަރު ޢަބްދު 2.1

)ސަރުކ ރުގެ މަދަރުސ ތަކުގައި ކިޔަވ  ކުދިންނ އި، ސަރުކ ރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސ ތަކުގައި  46/42

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

 އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 
ށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަުރ ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން އިނގުރައިދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ފަލ ޙް ހު 2.6

 )ލަނގުވ  ތަކެއްޗ އި ހޮވ  ތަކެއްޗ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިްޞލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 26/8

 
ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ގައްދޫ ދ އިރ ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަުރ  2.4

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

 
 48/1ސަރުކ ރުގެ ފަރ ތުން ބ ރަށު ދ އިރ ގެ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝުޖ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ަނންބަރު  2.8

ހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ދުވަ 4)

 ޤ ނޫނު( އުވ ލުމުގެ ިބލު 

 
 

 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

 

)ނުުކޅެދުންތެރިކަން  4101/8މެންބަރު އަނ ރ  ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ދ އިރ ގެކުނުދޫ މަ 01.4

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

 ގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން ގެނައުމުގެ 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
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  އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .04
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 

 

 


