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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 38/ 2019އޖ/  އެޖެންޑ  ނަންބަރު:             
 

 

 ޖަލްސ  ވަނަ    38ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19 ޖަލްސ : 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން: 

 ވަސް ދު   އްތަ އ ދީ  ، 2019  ޓު ސް އޮގަ   25  : ތ ރީޚު 

 1440  ޙިއްޖ  ޛުލް   24 

 ގައި   9:00  ހެނދުނު  ގަޑި: 
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 ދުޢ   .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
 

 ން ކުރު ދުވަހުގެ އެޖެންޑ  އިޢުލ ން  .3
 

 ( 2019/38އޖ/  އެޖެންޑ  ނަންބަރު:) އިޢުލ ންކުރުންއެޖެންޑ   3.1

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .4
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .5
 

ަގިއ   2019ޖޫން    30އ އި    2019ޖޫން    25ެގ ދެ މެންބަރަކު  މޯލްޑިްވސް ބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ ކޮމިޝަން 5.1

ުގިޅެގން، އެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމުެގ ދެ މަޤ މެއް ހުސްެވފައިވ ތީ، ޤ ނޫުނ  ހުށަހެޅުއްުވމ   އިސްތިޢުފ 

( ަގއިވ  ޮގތުެގމަތިން ހަވނަ މ އްދ ެގ ) 6ޤ ނޫނު( ެގ  )ބްޯރްޑކ ސްޓްކުރުމުެގ 2010/16ނަންބަރު 

، މޯލްޑިްވސް ބްރޯްޑކ ސްޓިްނގ ކޮމިޝަނަށް ެދ މެންބަރަކު ޢައްޔަންުކރެއްުވމަށްޓަަކއި 

ދިރ ސ ކޮށް ޮގެތްއ ނިންމުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ، ަރއްޔިުތންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވ ފަިއވ  ނަންފުޅުތައް  

 އެ މައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 
 

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރުުކރުމަށް ބޭނުންވ  ފައިސ  ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރުމަށްޓަކަިއ  5.2

 ވ  މައްސަލަ ފޮނުއްވ ފައި 
 

ލް ޮގތުްނ ޖުޑީޝަުގޅޭ ނިންމުންތަކ  ޤ ނޫނުއަސ ސީއ  ޚިލ ފުދިެވހިރ އްޖޭެގ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމ ފައިވ   5.3

 ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވ ފައިވ   ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން

  



 3 

 ޤަރ ރު މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ   .6
 

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ެވށިފަހި މ ލެ ޕްރޮްގރ މްެގ ދަށުން މ ލެއިން ކެލ  ދ އިރ ެގ މެންބަރު އިބްރ ީހމް ޝަރީފް   6.1

  ބިން ދޫކޮށްލ  ފަރ ތްތަކަށ އި ުގޅީފަޅުން ބިން ަގނެފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް ބޯހިޔ ަވހިކަން ހަމަޖެއްސުމ 

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން ުގޭޅޮގތުން ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

މ ލެއިން ބިން ދޫކޮށްލ  ފަރ ތްތަކަށ އި ގުޅީފަޅުން ބިން ގަނެފައިވ   ވެށިފަހި މ ލެ ޕްރޮގްރ މްގެ ދަށުން 

 ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު   ފަރ ތްތަކަށް ބޯހިޔ ވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމ  
 

އުނޫގފ ރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ލ މަރުަކޒީ އުޞޫލުން ރ ްއޖޭެގ ރަށްތަްއ  6.2

ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އުންސިލްތަްއ މ ލީ ޮގތުން ބ ރުެވރިކުރުުވމަްށ ޮގވ ލ  ހުށަހަޅ  ޤަރ ރުހިންުގމަށްޓަކައި ކަ 

 އިްއުވން 

ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ރ އްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތައް މ ލީ ގޮތުން ބ ރުވެރިކުރުވުމަށް  

 ގޮވ ލ  ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު 

 

ނިޔ ޒް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ރަށްރަށުެގ ސަރަޙައްދު ަކނޑައެޅުމ ިއ ހުޅުމ ލެ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަލީ  6.3

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްުވން ަރށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގވ ލ  ޤަރ ރު ރަށްރަށުެގ މުއްސަދިކަން އެ

 ރަށަކަށް ލިބިދިނުމަށް ގޮވ ލ  ޤަރ ރު   ރަށްރަށުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމ އި ރަށްރަށުގެ މުއްސަދިކަން އެ 
 

ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ެގދޮރު ނެތް ފަރ ތްތަކަށ އި ައލަށް ޒަވ ީޖ هللا ބ ރަށު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 6.4

ޮގތުްނ ުގޅޭ ޔ ތެއް ފަށ  ދިެވހިރައްޔިތުްނނަށް ޯގތި ދެޭވަވުރެގ ޖ ަގޮއތް ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫކުރުމ  ހަ

 އިްއުވން  ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

ގެދޮރު ނެތް ފަރ ތްތަކަށ އި އަލަށް ޒަވ ޖީ ހަޔ ތެއް ފަށ  ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދެވޭވަރުގެ ޖ ގައޮތް  

 ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު ގުޅޭ   ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމ  
 

ރައްޔިތުންނަށް މ ލެއ އި ރަށްރަށުން ހޯރަފުށި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ދިެވހި 6.5

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއުވން ުގޅޭޮގތުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު ފްލެޓް ދޫކުރުމ 

ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ    ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މ ލެއ އި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމ  

 ޤަރ ރު 
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 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .7
 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ހެންޭވުރ ހުޅަނުގ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު  7.1

 )ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2007/5ނަންބަރު 

 

މެންބަރު އިްބރ ހީމް މުއިޢްޒު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ހެްނޭވުރ އުތުރު ދ އިރ ެގ   7.2

 )ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު  2008/9ނަންބަރު 

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ހިންނަަވރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޖީހ ން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   7.3

 )ހިޔުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2006/6

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، މިލަންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟ  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   7.4

 ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު -)އެންޓި 2008/13

 

ން، މަްއޗަްނޮގޅި ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ޤ ނޫނު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތު 7.5

 )ރިޔ ީސ އިންތިޚ ބުެގ ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2008/12ނަންބަރު 

 

އިވ ، ޤ ނޫނު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، މަްއޗަްނޮގޅި ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްވ ފަ  7.6

 )އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަންެގ ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު  2008/8ނަންބަރު 

 

ޤ ނޫނު  ,2016/20ޖ ބިރު ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު هللا ކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަްބދު 7.7

ަވނަ އިޞްލ ޙު   1( އަށް  )ޞުލްޙަެވރިކަމ އެކު ެއްއވެއުޅުުމެގ މިނިަވންކަމުެގ ޤ ނޫނު  2013/1ނަންބަރު  

 އުވ ލުމުެގ ބިލު ެގނައުުމެގ ޤ ނޫނު

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ައއްޑޫީމދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ރޮޒަިއނ  އ ދަމް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ކުޑަކުދިންެގ  7.8

 ޙައްޤުތައް ރަްއކ ތެރިކުރުުމެގ ބިލު

 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ، هللا ޢަބްދުސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކަނޑިީތމު ދ އިރ ެގ މެންބަރު   7.9

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަން ކޮްށފައިވ  މީހަކަްށ ދޭންޖެހޭ ރަްއކ ތެރިކަމ އި  2009/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 ޢިނ ޔަތްތަކ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

 

ިނހ ދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ޫނނު ނަންބަރު  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފޭދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  7.10

 )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު  2007/4

 



 5 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ތޮްއޑޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙަސަން ިޝޔ ން ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ދަނުޑެވރިކަމުަގިއ  7.11

 ބޭނުންކުރ  ޕެސްޓިސައިޑ ބެހޭ ބިލު

 

ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މީކ އީލު އަޙްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ަގލޮޅު 7.12

 ކުޑަކުދިްނެގ ޢަދުލުެގ ބިލު

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .8
 

ޖަޕ ންސް ްގރ ންޓް އެސިސްެޓންސް ފޯރ ްގރ ސްރޫޓް ހިއުަމން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްްސ" ެގ ދަށުން  8.1

ބުރި  2ކްލ ސް ރޫމްެގ  8މުޙައްމަދު ޖަމ ލުއްދީން ސްކޫލްަގިއ ޢިމ ރ ތްކުރި މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް 

އަށް ނިމުނު މ ލީ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮްށ ނިންމިޮގތުެގ   2016ޢިމ ރ ތުެގ  

  (M19/ML/2019/15)މ ލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ ރިޯޕޓު ނަންބަރު:  ބަހުސް ކުރިއަްށެގންިދއުންެގ ރިޕޯޓު

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .9
 

"ޑަބްލިއު ޓީ އޯ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން އެްގރީމަންޓް" ދިެވހިރ އްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރުމ މެދު ރައްޔިތުންެގ  9.1

ހޯދެއްުވމަށްޓަކައި ފޮނުއްވ ަފއިވ  މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ މަޖިލީހުން ރުހުން 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
 

"ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް ކޯޑިޭނޝަން ސެންޓަރ އޮން ޓްރ ްނސްނޭޝަނަލް  9.2

ަގއި ިދެވހިރ އްޖެއިން ސޮިއކުރުމ މެދު ރައްޔިތުްނެގ  "(SAARICC-TOC)އޯަގަނއިްޒޑް ކްަރއިމް 

ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯދެއްުވމަށްޓަކައި ފޮނުްއވ ފަިއވ  މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަލ މަތ އި 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
 

ދިެވހިރ އްޖޭެގ ސަގ ފީ ތަިރކަިއެގ ބިލު، ަޤއުމީ ތަރައްީޤއ އި ަތރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  9.3

 ރިޕޯޓު
 

ަވަނ އަހަރުެގ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިޓީން  2014މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރެވިނއު އޮތޯރިޓީެގ  9.4

 (M19/ML/2019/16ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯުޓ )މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .10
 

ަވނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު  2014އަރިއަތޮޅު ސޮލިޑް ޭވސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕައިލޮޓް ޕްރޮޖެކްޓްެގ  10.1
)މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ  ފ ސްކުރުމަށް ޯވޓަށް އެހުން މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 (M19/ML/2019/12ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 

އިންސްޓިިޓއުޝަަނލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑެވލޮޕްމަންޓް އެންްޑ ބިލްޑިންގ  10.2
ޝަނަލް ޓްރޭޑް އެޖެންޑ  އިންކްލޫޑިްނގ ޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ ޓު އިމްޕްލިމެންޓް ނޭނޭ

ުރެގ ަވނަ އަހަ 2017އަދި  2016، 2015، 2014ދި އެންހޭންސްޑް އިންެޓްގރޭެޓޑް ފްރޭމްަވރްކެގ 
)މ ލިއްޔަތު ފ ސްކުރުމަށް ޯވޓަށް އެހުްނ    އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިްއޔަތު ކޮމިީޓން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ިރޕޯޓު

 (M19/ML/2019/13ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 

ޓޭޝަން އެޖެންސީސް ރޭޑް ފެސިލިޝަނަލް ޓްސްޓްރެންތެނިންގ އިންސްޓިޓިުއޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އޮފް ކީ ނޭ  10.3
ސް ކެޕޭސިީޓ ޓު ކޮމްޕެޓެިޓްވލީ އެންޭގޖް ިއން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭްޑ އިން ުގޑްސް ޑީޕެން މޯލްިޑްވޓު  

ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  2017އަދި  2016، 2015، 2014 ެގއެންޑް ސަރިވސަސް ޕްރޮޖެްކޓް
)މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ ފ ސްކުރުމަށް ޯވޓަށް އެހުން  މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 (M19/ML/2019/14ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ޯވޓަށް  މ ދުަވހުެގ މަސަްއކަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިން 10.4

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .11
 

 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين رب  لل  والحمد" 
 

 


