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.1

ދުޢ

"بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"
.2

ޖަލްސގެ ހޒިރީ އިއްވުން

.3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން
3.1

.4
.5

އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)20/2019/

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން
ސުވލު
5.1

ފަރެސްމތޮޑ ދއިރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް
ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފޟިލ ޝިދތ ޝަރީފްއ ކުރައްވ ސުވލު؛
ލގެން
ގއް ި
ޝއިމް ޢަބްދުﷲ ެ
ަ
ހއްޓ 14 ،އަހަރުގެ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ު
އޓުމަކީ ތިޔަ
ދން ރައްކތެރިކަމއެކު ބެލެހެ ް
ހޯދަމުންދއިރު ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކު ި
ރއްކތެރިކަމަށް
އޤުތަކއި ،ސަލމަތއިަ ،
ގ ޙަ ް
ކވެ .އެކުދިން ެ
ބޑު ޒިންމއެ ެ
މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށް ޮ
ގއި،
ކވެ .ޝައިމް ޢަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލ ަ
ލއެ ެ
އިހުމލުވުމަކީ ޖިނޢީ ގޮތުން ދަޢުވކުރެވޭނެ މައްސަ ަ
ޅ
އކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ޒިންމވންޖެހޭ ފަރތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެފަރތަކމެދު އެ ި
މިނިސްޓަރު ނެންގެވި ޒިންމ ަ
ޅކީ ކޮބައިތޯ؟
ފިޔަވަ ަ

.6

މަޖިލީހަށް ތަޢރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލއި ޤަރރު
6.1

އސް
ދުވފަރު ދއިރގެ މެންބަރު އިސްމޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރއްޖެއަ ި
ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން
ނ
އވު ް
އި ް
ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރއްޖެއައިސް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމ ގުޅޭގޮތުން
ހުށަހަޅ ޤަރރު
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6.2

ފއިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 6/2008ޢންމު
ގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢމިރު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ކުޑަހުވަދޫ ދއިރ ެ
ނ
އވު ް
ލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި ް
ނއުމުގެ ބި ު
ގަވއިދުތަކބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެ ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 6/2008ޢންމު ގަވއިދުތަކބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

6.3

އ
ތޮއްޑޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔން ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ރަށުކައުންސިލއި އަދި އަމިއްލަ ފަރތްތަކ ި
ފރަތަމަ ކިޔުން
ގޅޭގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރުގެ ު
ގއި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤއިމްކުރުމ ު
ޅގެން ރަށްރަށު ަ
ގު ި
ނ
އވު ް
އި ް
ރަށުކައުންސިލއި އަދި އަމިއްލަ ފަރތްތަކއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤއިމްކުރުމ
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރު

6.4

ސވެރިކަންކުރ
ފއިވ ،ދިވެހިން މަ ް
މފަންނު މެދު ދއިރގެ މެންބަރު އިބްރހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ޅގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން
ށ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ގއިމުކުރުމގު ޭ
ގކޮ ް
ސަރަހައްދުތަކެއް ފހަ ަ
ނ
އވު ް
އި ް
ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރ ސަރަހައްދުތަކެއް ފހަގަކޮށް އޮފްޝޯ

ޕްލެޓްފޯމް

ގއިމުކުރުމގުޅޭގޮތުން

ހުށަހަޅ ޤަރރު
6.5

ޑއ ކަނޑުގައި
ކަނޑިތީމު ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،އިން ި
ރކަން ކުރުމަށް ގޮވލ ހުށަހަޅ ޤަރރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން
ވއި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެ ި
ބޮޑުދއެޅުން ހުއްޓު ަ
ނ
އވު ް
އި ް
އިންޑިއ ކަނޑުގައި ބޮޑުދއެޅުން ހުއްޓުވައި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ގޮވލ ހުށަހަޅ ޤަރރު

.7

އިބްތިދއީ ބަހުސް
7.1

ފހަރު ދިވެހި
ރގެ މަސްބޯޓު ަ
ފއިވ ،ބޭ ު
ރ މުޙައްމަދު ޝިފޢު ހުށަހަޅުއްވ ަ
އިހަވަންދޫ ދއިރގެ މެންބަ ު
ޅގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރު
ކންކުރުން ހުއްޓުވުމ ގު ޭ
ސވެރި ަ
ކގައި މަ ް
މަސްކަނޑުތަ ު

7.2

ގ
ކށިދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖބިރު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 8/2009ދިވެހިރއްޖޭ ެ
ލ
ޕެންޝަނބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބި ު
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.8

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
8.1

ޔތު ކޮމިޓީއަށް
އދު ( )2010ގެ  98ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މލިއް ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ ި
ރޕޯޓުގެ ބަހުސް
ނ ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ި
އޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ް
އއް ޮ
ހުށަހެޅިފައިވ ބަ ެ
ށގެންދިއުން (މލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު)M19/ML/2019/03 :
ކުރިއަ ް

8.2

ފއިވ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ
ހިންނަވަރު ދއިރގެ މެންބަރު ޖީހން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ގ
ނނުއަސސީ ެ
ކމިޝަނުގެ ބރު ،ހަމަ އެ ޤ ޫ
އޓްސް ޮ
ޤނޫނުއަސސީގެ ދަށުން އުފައްދފައިވ ހިއުމަން ރަ ި
ފއިވތީ ހުށަހަޅ
ޅއިގެން ަ
ރމް ކޯޓުން އެ ޤނޫނުއަސސީއ ޚިލފަށް ނިގު ަ
ދަށުން އުފަ އްދފައިވ ސުޕް ީ
ށގެންދިއުން
ޤަރރުގެ ބަހުސް ކުރިއަ ް

8.3

ފއިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު 8/2010
ދަނގެތި ދއިރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނޡިމް ހުށަހަޅުއްވ ަ
ކރުމއި މލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ރ ު
(ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކތެ ި
ގންދިއުން
ށ ެ
އމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަ ް
ނ ު
ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެ ަ

8.4

ވސްލްބްލޯކުރ
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ގަލޮޅު އުތުރު ދއިރގެ މެންބަރު އީވ ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވފައިވި ،
އން
ށގެންދި ު
މގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަ ް
ފަރތްތައް ރައްކތެރިކުރު ު

.9

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
9.1

ޔތު ކޮމިޓީއަށް
އދު ( )2010ގެ  98ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މލިއް ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ ި
ރޕޯޓުތައް މލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު (މލިއްޔަތު
ހުށަހެޅިފައިވ ބައެއް އޮޑިޓް ި
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު)M19/ML/2019/04 :

9.2

ޓގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 11/2015ދިވެހިރއްޖޭގެ އިސްލމީ ޔުނިވަރސި ީ
ޓ
އގެ ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ ު
ކ ި
އޤީއއި ތަރި ަ
މގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރަ ް
ގެނައު ު

9.3

މގެ
ނވަރސިޓީގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައު ު
ޤއުމީ ޔު ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2011ދިވެހިރއްޖޭގެ ަ
ޓ
ކއިގެ ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ ު
ރ ަ
ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއއި ތަ ި
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 .10ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
10.1

ކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމ ހިސބަށް ގޮސްފައިވ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
އކަތްތަ ު
ދުވަހުގެ މަސަ ް

 .11އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް

ނިންމުން
"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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