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 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  : ތަން 
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 2 

 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 ދުވަހުގެ އެޖެންޑ  އިޢުލ ން  .3
 

 (2020/2/33އޖ/ )އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން  3.1

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .4

 

 ސުވ ލު  .5
 

މެންބަރު އ ދަމް ޝަރީފް،   5.1 ދ އިރ ެގ   ރިސޯސަސް   ންމެރި  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ މަޑުއްވަރި 

 ؛ކުރަްއވ  ސުވ ލު ވަޙީދުއ  ހ ޒަ އަލްފ ޟިލ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް

އެހީަގއި   ސަރުކ ރުެގ  އިންޑިޔ   ޕްލ ންޓްޤ ރ.މަޑުއްވަރީަގއި  އައިސް  ހަމަޖެހިފައިވ     އިމުކުރުމަށް 
އަދި ައިއސް ޕްލ ންޓުެގ މަސައްކަތް ނިމި، ޚިދުމަތް ؟ އިމުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ކީްއވެތޯޤ 

 ؟ ލިބެން ފަށ ނީ ކޮން ތ ރީޚެއްަގއިތޯ
  

ޢަބްދު 5.2 ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ   ރިސޯސަސް   ންމެރި  ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓަރ هللا،ދ ންދޫ 

 ؛ކުރަްއވ  ސުވ ލު ވަޙީދުއ  ހ ޒަ އަލްފ ޟިލ  ެއްގރިކަލްޗަރ އެންޑް

މިފްކޯއަށް މަސްވެރިން ިވއްކ  މަހަށް ފައިސ  ނުލިބި ލަސްވަނީ ކީއްެވެގންތޯއ އި، އަދި މަސްެވރިންނަށް  
   ؟ަގވ އިދުން ފައިސ  ދެވޭނެ އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސޭނީ ކިހ  ދުވަހެއްެގ ތެރޭަގއިތޯ

 
 

 ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ   .6
 

މިނިސްޓަރ   ،ވަނަ މ އްދ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން  129ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   6.1

، ދަފްތަރު. ނަންބަރު  މަޢުޞޫމްهللا ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުމަޤ މަށް ޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ،    ޓޫރިޒަމްެގއޮފް  
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ވަނަ މ އްދ ެގ )ރ( ަގއިވ  ޮގތުެގމަތިން   129ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ    ،4336

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ  މަްއސަލަ

 

ސެކިއު 6.2 ިއޝޫކުރުމ ރިސަރުކ ރުން  އޮތޯރިޓީން  ުގޅޭޮގތުން    ޓީ  މަނިޓަރީ    ފޮނުއްވ ފަިއވ  މޯލްޑިްވސް 

  މައްސަލަ

 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .7

 

ޢަބްދު  7.1 ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ނަންބަރު  هللا ނޮޅިވަރަމް  ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، 
 )އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު  2009/5

 (2020/22)ބިލު ނަންބަރު 

 

ޢަބްދު  7.2 ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވ ފަ هللا ނޮޅިވަރަމް  ޤ ނޫނު  އިވ ، 
 )އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު  2009/5

 (2020/23)ބިލު ނަންބަރު 

 
 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން   .8
 

 

ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފަިއވ   "ރ އްޖޭެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނ އި ފަޅުރަށްތަކުންނ އި އަދި އެކި   8.1

އެންޑް ކްލައިމެޓް    ޓްރަށްރަށުން ރުއްަގސް ނަަގިއެގން ެގންދ ތީ ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު" އެންވަޔަރަންމަން

 ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

 )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނަުއމުެގ ބިލު   2008/9ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.2

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 
މެންބަރުންެގ   4ުގޅިެގން، ެއ    ހުސްވުމ   މެންބަރުންެގ މަޤ މު  4ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ   8.3

މަޤ މަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރ ތްތަކުެގ ނަންފުޅުތަްއ، މިނިވަން މުއައްސަސ ތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
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ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ެގނަުއމުެގ ބިލު   ގެ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސް  2007/5ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.4

 މިނިވަން މުއައްސަސ ތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 
ކޮރަޕްޝަން ޤ ނޫނު( ައށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު މިނިވަން -)އެންޓި  2008/13ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.5

 ކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު މުއައްސަސ ތަ 

 
ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ެގނަުއމުެގ ބިލު ެގ  )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  2008/8ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.6

 މިނިވަން މުއައްސަސ ތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 
އުމުެގ ބިލު، މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނަ  2007/4ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.7

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 
ެގނައުުމެގ   ޙުެގ ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން   2006/6ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.8

 ން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުބިލު، ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 
، އިޖްތިމ ޢީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  2020ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ބިލު  ޢ ންމު   8.9

 ރިޕޯޓު

 
ވަނަ މ އްދ ެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދިވެހިރ އްޖޭެގ    148ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   8.10

އިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔ ރުކަމުެގ މަޤ މަށް އަލްއުސްތ ޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސަ

ފިނިފެންޖަންބުެގ2302  .ރސ ކުޅުދުއްފުށި/  ހދ.  އިބްރ ހީމް،  މުޙައްމަދު  ޑރ.  އ އި   ، ،  

ފޮނުްއވ ފައިވ  މައްސަލަ   ުގޅޭޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ކޮމިޓީން ރީ  ޖުޑީޝިއަޢައްޔަންކުރެއްވުމ  

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 
ނަންބަރު   8.11 ބިލު،  )ޖި  2016/12ޤ ނޫނު  ެގނައުުމެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  އިޖުރ އަތުެގ  ނ އީ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 

ނަންބަރު   8.12 އިޖްތިމ ޢީ   2008/2ޤ ނޫނު  ބިލު،  ެގނައުމުެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  )ވަޒީފ އ ބެހޭ 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީއ އި އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް
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ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   8.13 ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ     115ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ަގއި  )ދ(  މ އްދ ެގ  ވަނަ 

އަލްފ ޟިލް  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ،  ސަފީރުން  ދިވެހިރ އްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  ޮގތުެގމަތިން، 

ދިވެހިރ އްޖެ ސިންަގޕޫރަށް  ހ.ޖެހޭވަިއ،  ޝަހީބު،  ސަފީރުކަމަށް އިބްރ ހީމް  ކަނޑަައޅުްއވ   އިން 

ޢައްޔަންކުރެއްވުމ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރ އަކަށް އެދިވަޑައިެގން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  

ފޮނުއްވ ފަިއވ  މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލ މަތ އި ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  

 ރިޕޯޓު

 
ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   8.14 ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ  ވަޒީރުންެގ    129ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މ އްދ ެގ  ވަނަ 

ަވނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ    2020ޮއަގސްޓު    6މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި،  

ޢަބްދު ޑޮކްޓަރ  ޢައްޔަންކުރަްއވ ފަިއވ ،  ނަންބަރު    ،މަޢުޞޫމްهللا މަޤ މަށް  އަށް    4336ދަފްތަރު 

ރުހުން   129ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ   މަޖިލީހެުގ  ރައްޔިތުންެގ  ދަށުން  ެގ  )ރ(  މ އްދ ެގ  ަވނަ 

އަނބުރ   ތަޅުމުން  ރިޕޯޓު  މައްސަލަިއެގ  ފޮނުއްވ ފަިއވ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި 

ުގޅިެގން،   ފޮނުވުމ   މި  އެކޮމިޓީއަށް  އަދ ކުރ   މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކ ރުެގ  ބަލ   މައްސަލަ  ންވަރު 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 
ނަންބަރު   8.15 ހިންުގން   2020/5ޤ ނޫނު  އުޞޫލުން  ލ މަރުކަޒީ  ދ އިރ ތައް  އިދ ރީ  )ދިވެހިރ އްޖޭެގ 

ޤ ނޫނު ޚ އްޞަ  ކޮމިޓީން 2020  ކަށަވަރުކުރުުމެގ  ލ މަރުކަޒީ  ބިލު،  ެގނައުުމެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް   )

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ދިރ ސ ކޮށް 

 
 އެންމެހައި   މަސްވެރިންެގ  ކަންނެލި  ،ދިނުމ އި  ކަނޑައަޅައި  އަުގ  ހަމަ  މަސްވެރިންނަށް  ކަންނެލި  ބޮޑު 8.16

ކޮމިޓީން   ،ޕެޓިޝަން  ހުށަހަޅ   ުގޅޭޮގތުން  ރަްއކ ތެރިކޮށްދިނުމ   ޙައްޤުތައް  އަސ ސީ   ޕެޓިޝަން 

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް

 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއ އި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ތަޢުލީމުެގ ބިލު  8.17

 

ކޮމިޝަންއުހި 8.18 ރައިޓްސް  މެންބަރުކަމުެގ  މަން  ހުސްވެފަިއވ   މީހުން    4ެގ  މަޤ މަށް 

މަން ރައިޓްސް އެންޑް  އުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފަިއވ  މައްސަލަ ހި  އިޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކަ 

 ޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ޖެންޑަރ ކޮމި
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9
 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 9.1

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .10
 
 

 ނިންމުން 
 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين ربه لله والحمد"
 


