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 ޙަމްދު ޞަލަވ ތް  .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 އެޖެންޑ  އިޢުލ ން ދުވަހުގެ   .3
 

 (2/ 2020/1އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން 3.1

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ އި ޤަރ ރު  .4
 

)ޖިނ އީ   2016/12ހިންނަަވރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޖީހ ން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   4.1

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން އަށް ިއޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު އިޖުރ އަތުެގ ޤ ނޫނު( 

 )ޖިނ އީ އިޖުރ އަުތެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2016/12ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 

ހެންޭވުރ ހުޅަނުގ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ ، ިދެވހި ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން  4.2

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލު

 ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލު

 

ކުރެްނދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން  4.3

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން ނަފްސ ނީ ޞިއްޙަތުެގ ބިލު

 ޞިއްޙަތުެގ ބިލު ނަފްސ ނީ 

 
މަތިެވރި ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަީރރު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން   4.4

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއުވން)ޖިނ ީއ އިޖުރ އަުތެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2016/12

 ނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު )ޖިނ އީ އިޖުރ އަުތެގ ޤ ނޫ 2016/12ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 
އުޅޭ ުނރައްކ ތެރި   އިރ އްޖޭެގ ކަނޑުތަުކަގޖ ބިރު ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،  هللا ކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދު 4.5

މިޔަރުތަކުެގ ސަބަބުން މަސްެވރިންނަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަކ އި، އަިނޔ ތައް ހުއްުޓުވމަށް އަޅަންޖެހޭ 

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވންފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމ ބެހޭ ޮގތުން ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު
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ނަށް ލިބޭ ެގްއލުންތަކ އި، ރ އްޖޭެގ ކަނޑުަތުކެގ އުޅޭ ުނރައްކ ތެރި މިޔަރުތަުކެގ ސަބަުބން މަސްެވރިން

 އަނިޔ ތައް ުހއްޓުުވމަށް ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމ ބެހޭ ޮގތުން ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު 
 

 

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .5
 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

ަވނަ މ އްދ ެގ )ދ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވ   115ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ  6.1

އެކުެވިރ ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި،  ރެސިޑެންޓް  -ނޮން  ޮގތުެގމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަކަްށ ރ އްޖެއިން

 ޙުސައިން  ޑޮކްޓަރ ނިޔ ސ ،.ހޢަރަބި ޢިމ ރ ތަށް ދިެވހިރ އްޖެއިން ކަނޑައަޅ ަފއި ހުންނަވ  ސަފީރު، 

 ރެިސޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެުވމަށް-ޅ  ނޮން، މިޞްރަށް ދިެވހިރ ްއޖެއިން ކަނޑައަނިޔ ޒު

އެ މައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ   މަށްންމުޮގެތއް ނި  ށްދިރ ސ ކޮ  ަމއްސަލަ  ފޮނުްއވ ފައިވ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ 

 ން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވ

 

ަވނަ މ އްދ ެގ )ދ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވ   115ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ  6.2

ރެޓިްކ ކްފެޑަރަލް ޑިމޮސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި،  ޮގތުެގމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރ އްޖެއިން

ރެސިޑެންޓް ސަފީރު އަލްފ ިޟލް އަޙްމަދު -ރިޕަބްލިކް އޮފް ނޭޕ ލްއަށް ދިެވހިރ އްޖެއިން ކަނަޑއަޅ  ނޮން

ްނިޑއ އަށް ދިެވހިރ އްެޖއިން ކަނޑައަޅ ަފއި ހުންނަވ  ސަފީރު، ހ.ދޫރިހ ،  ސަލީމްެގ ބަދަލުގައި، އި

ރެިސޑެންޓް ަސފީރުކަމަށް -އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު މުަޙއްމަދުދީދީ، ނޭޕ ލްއަށް ކަނޑައަޅ  ނޮން

އެ  މަށްޮގެތއް ނިންމު ށްދިރ ސ ކޮ މަްއސަލަ ފޮނުްއވ ފަިއވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހަމަޖެއްސެުވމަށް

 ންމައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުުވ

 

 ދައުލަތުގެ  ިދެވހިއި ގަ ( ހ) މ އްދ ެގ ަވނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ދިެވހިރ އްޖޭެގ 6.3

 ޢަމަލުކުރަންވ ނީ މުޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ބައިެވރިވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ެވިރކަން ،ނަމުގައި

 ޮގތުެގމަތިން  ނިންމ    މަޖިލީހުން  އެ  ،ފ ސްކުރުމަށްފަހު  މަޖިލީހުން   އެ  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ

ޯވލްޑް ކަސްޓަމްސް އޯަގނަިއޭޒޝަން )ޑަބްލިއުސީއޯ( ެގ މުޢ ހަދ އެއް  ،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ ކަމަށް

ޒޭޝަްނ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންެވންޝަން އޮން ސިްމޕްލިފިކޭޝަން އެންޑް ހ މަނައި ވ ކަމުަގއި 

 ދިެވހިރ އްޖެއިން  ަގއިޕްރޮސީޖަރސް" ނުަވތަ ރިވައިޒް ކިޯޔޓޯ ކޮންެވންޝަން" )އ ރު.ކޭ.ސީ( 

 ފޮނުއްވ ަފއިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ހޯއްދެުވމަށް ރުހުން މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ ސޮއިކުރުމ މެދު

 ން މައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވއެ  ނިންމުމަށް ޮގެތއް ދިރ ސ ކޮށް މައްސަލަ
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 ދައުލަތުގެ  ިދެވހި ަގއި( ހ) މ އްދ ެގ ަވނަ 93 ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ދިެވހިރ އްޖޭެގ 6.4

 ޢަމަލުކުރަންވ ނީ މުޢ ހަދ ތަކަށް ބައިނަްލއަޤްވ މީ ބައިެވރިވ  ފަރ ތުން ހިންގ  ެވިރކަން ،ނަމުގައި

 ޮގތުެގމަތިން  ނިންމ    މަޖިލީހުން  އެ  ،ފ ސްކުރުމަށްފަހު  މަޖިލީހުން   އެ  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ

 އޮފް މްސްރ ފޯ އޯލް އޮފް އެލިމިނޭޝަން ދި އޮން ބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ، "ކޮންެވންޝަން ކަމަށް

( ަވނަ 1ަވނަ މ އްދ ެގ ) 16 ުމޢ ހަދ ެގ ("CEDAW)ިވމެން  އެެގއިންްސޓް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން

 ނަންބަރަށް ދިެވިހރ އްޖެއިން( ަވނަ 2ނަންބަރުެގ )ބީ(، )އީ(، )ޖީ(، )ެއޗް( އަދި އެ މ އްދ ެގ )

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ހޯއްދެުވމަށްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން  އިއުތިރ ޒުތައް ެނުގމަށްކޮށްފައިވ  

 ންއެ މައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުުވ  ނިންމުމަށް  ޮގެތއް  ދިރ ސ ކޮށް  މަްއސަލަ  ފޮނުއްވ ފަިއވ 

 

ކޮމަންެވލްތް ޕ ލިމަންޓަރީ   ަވަނ މ އްދ ަގިއވ  ޮގުތެގމަތިން 241ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވ ިއދުެގ  6.5

 ބައިެވރިުވމ ުގޅޭ މައްސަލަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެސޯިސއޭޝަންަގއި 
 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް   .7
 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކުޅުުދްއފުށި އުތުރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޔ ސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،  7.1

 )އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 2009/5ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 

ފެނ ިއ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ެގމަަނފުށި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން،  7.2

 ނަރުދަމ ެގ ބިލު

 

ިވޔަފ ރީެގ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މަކުނުދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރ ޢީ  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.3

 ދ އިރ ަގއި ވ ަދެވރިކަން އުަފްއދައި ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލު

 

މ ލޭގައި ބޯިހޔ ަވހިކަމ  ުގިޅެގން ހުރި ޖ ބިރު ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، هللا މެންބަރު ޢަްބދުކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ  7.4

 ޤަރ ރުކަންބޮޑުުވންތަކަށް ަހއްލެއް ޯހދައިދިނުމަށް ޮގވ ލައި ހުށަހަޅ  

 
ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކުޅުުދްއފުށި ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  7.5

 ންނަ ފަރ ތްތަކ އި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރ ތްތައް ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގ ބިލު މުދ  ަގ
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، ކެލ  ދ އިރ ެގ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މަދަނީ ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން 7.6

 އިޖުރ އަތުެގ ބިލު 

 
 ަފއިވ ،ހުށަހަޅުއްވ މުލަކު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ނަޞީރު  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.7

 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގިތެގދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމ ބެހޭ ބިލު

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފުވައްުމލަކު އުތުރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  7.8

)ދިެވހިރ އްޭޖެގ އެއަރޯޕޓަކުން ދިެވހިރ އްޖޭން ބޭަރށް ފުރ   2016/29ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 އަތުން ޓެކްްސއ އި ފީ ނެުގމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު  ފަސިންޖަރުންެގ

 

 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ފުަވއްުމލަކު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މުމްތ ޒް  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.9

 ތަޢުލީމުެގ ބިލު

 

މޫުސމަށް އަންނަ   ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ަގއްދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒ ހިރު    ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.10

 ބަދަލުތަކ ބެހޭ ބިލު 

 

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ިދެވހިރ އްޖޭެގ هللا ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ދ ންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 7.11

 ޗ ޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުްނެގ ިބލު

 
ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޔުޓިލިޓީ هللا  ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ތިނަދޫ 7.12

 ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލު

 

ެއއްމެދު   ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އިްބރ ހީމް ނ ޒިލް    ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.13

 ޢިމ ރ ތުެގ ބިލު

 
 ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު އިނުގރައިދޫ ދ އިރ ެގ ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.14

 ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހަކަަތއިެގ ބިލު 

 

 ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،ޝަފީޤް هللا ެވލިޫދ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 7.15

 ދިެވހިރ އްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ބިލު
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .8
 

 

ހުޅުމ ލެ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔ ޒް ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، "ރަށްރަށުެގ ސަރަަޙއްދު ަކނޑައެޅުމ ިއ  8.1

ކަށް ލިބިދިނުމަށް ޮގވ ލ  ަޤރ ރު" ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ލ މަރުކަޒީ ރަށްރަށުެގ މުއްސަނދިކަން އެ ރަށަ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށްކޮމިޓީން 

 

އުނޫގފ ރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، "ލ މަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ރ އްޖޭެގ  8.2

ރަށްތައް ހިންުގމަށްޓަކަިއ، ަކއުންސިލްތައް މ ލީ ޮގތުން ބ ރުެވރިކުުރުވމަށް ޮގވ ލ  ހުށަހަޅުއްވ ަފިއވ  

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ށްދިރ ސ ކޮޤަރ ރު"، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ލ މަރުކަޒީ ކޮމިޓީން 

 
ެގދޮރު ނެތް ފަރ ތްތަށ އި، ައލަށް ޒަވ ޖީ ަޙޔ ތެއް ފަށ  ިދެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ޯގތި ެދޭވަވރުެގ ޖ ަގ  8.3

އޮތް ރަށްރަށުން ޯގތި ދޫކުރުމ  ުގޭޅޮގތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު ޤައުމީ ަތރައްޤީއ އި 

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން 

 
ެވށިފަހި މ ލެ ޕްރޮްގރ މްެގ ަދށުން މ ލެއިން ބިން ދޫކޮށްލ  ފަރ ތްތަކަށ އި ުގޅިފަޅުން ބިން ަގނެފަިއވ   8.4

ފަރ ތްތަކަށް ބޯހިޔ ަވހިކަން ހަމަޖެއްސުމ  ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު ޤައުމީ ތަރައްޤީއ އި ތަރިކަިއެގ 

 ރިޕޯޓު  ޮގތުެގނިންމި ދިރ ސ ކޮށްކޮމިޓީން 

 
، 2015،  2014ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް ސްޓްރެންތެނިންގ ޕްރޮޖެކްޓްެގ   8.5

 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  2017އަދި    2016

 
އަންސްތ ލްތްައށް ބަދަލުދެއްުވމަށް ނިންމެިވ މައްސަަލ ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ެރސިޑެންސަސް  8.6

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮްށ ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 
 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9
 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ޯވޓަށް  މ ދުަވހުެގ މަސަްއކަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިން 9.1
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 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .10
 

 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين ربه لله والحمد"
 


