
 1 

c 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 
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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 އިޢުލ ން ދުވަހުގެ އެޖެންޑ    .3
 

 (2020/1/4އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން 3.1

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލ އި ޤަރ ރު  .4
 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ހުޅުމ ލެ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔ ޒް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   4.1

ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންުގމުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު )ދިެވހިރ އްޭޖެގ އިދ ރީ    2010/7

 ެގ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިްއުވންެގނައުުމެގ ބިލު

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު(    2010/7ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

 އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

ފަރ ތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫުނ ސަރުކ ރުެގ  4.2

ެގ )ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިިމްގރޭޝަންެގ ޤ ޫނނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު 2007/1ނަންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން 

 ( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު )ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤ ނޫނު   1/ 2007ޤ ނޫނު ނަންބަރު  
 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކެނިދކުޅުދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޢީސ  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު  4.3

 ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިްއުވންެގ  )ވަޒީފ އ ެބހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު   2008/2ނަންބަރު  

 )ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   2/ 2008ޤ ނޫނު ނަންބަރު  
 

 

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .5
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 ސުވ ލު  .6
 

 

ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް  އޮފް މިނިސްޓަރ މަޑަެވލި ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝ ން، 6.1

 ؛ކުަރއްވ  ުސވ ލުއަލްފ ޟިލ  ޒަހ  ަވޙީދުއ  

މަސްފެކްޓްރީއެއް ހެދުމަށްޓަަކިއ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީްޒއަށް ތިަޔ މިނިސްޓްރީއިން ގދ. ހޯނެޑއްދޫއިން 

އަހަރުެވފަިއވ އިރު، މަސްފެކްޓްރީެގ މަސަްއކަތް ނިންމުމަށް   14ބިންދޫކޮށްފައިވ ތ  ގ ތްަގނަޑަކށް 

ްއެވސް މުހުލަތެްއ ެއއްެވސް އިރެްއގައިދީަފއިވ ނަމަ އެކަުމެގ ތަފްސީލ އި، ހޮރައިޒަްނ ފިޝަރީޒްއ އި އެ

ތިޔަ މިނިސްޓްރީއ  ދެމެދުެވފައިވ  އެއްބަްސުވމ  ެއއްެވސް ފަރ ތަކުން ޚިލ ފުެވފައިވ ނަމަ އެކަމުެގ 

 ؟ ތަފްސީލު ދެއްަވފ ނަންތޯ
 

 ހުށަހަޅ  ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން   .7
 

ަވނަ މ އްދ ެގ )ދ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވ   115ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ  7.1

ޮގތުެގމަތިން، ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރ އްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި، މަޖިލީހުން ރުހުން  

ރެިސޑެންޓް ސަފީރުކަމުެގ -ދެއްވ ފަިއވ  ބަޙްަރއިން އަދި އޮމ ނަށް ދިެވހިރ އްޖެއިްނ ަކނޑައަޅ  ނޮން

 ނިޔ ސ ، .ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމުން، ހ-އްޖެއިން ކަނަޑއަޅ  ނޮންބަޙްރައިނަށް ދިެވިހރ ތެރެއިން 

ދީ ަޢރަބިއްޔ އަްށ ، ބަދަލުަގއި ސަޢޫެގންދަވ  އަނބުރ  ނަންފުޅު ނިޔ ުޒގެ  ޙުަސއިން ޑޮކްޓަރ

ދިެވހިރ އްޖެއިން ކަނޑައަޅ ަފިއ ހުންނަވ  ސަފީރު، ގ.އުތުުރެގއ ެގ، އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީލް، 

ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެުވމަްށ   ރެސިޑެންޓް-ހުންނަވ  ނޮން  ދިެވހިރ އްޖެއިން ަކނޑައަޅ ފައި   ބަޙްރައިނަށް

އެ މައްސަލައ ުގޅޭ ދ އިމީ   މަށްޮގެތއް ނިންމު  ށްދިރ ސ ކޮ  ަމއްސަލަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުްއވ ފައިވ   

 ން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވ
 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް   .8
 

ިވޔަފ ރީެގ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މަކުނުދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރ ޢީ  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.1

 ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލުދ އިރ ަގއި ވ ަދެވރިކަން އުަފްއދައި 

 

މ ލޭގައި ބޯިހޔ ަވހިކަމ  ުގިޅެގން ހުރި ޖ ބިރު ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ، هللا ކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަްބދު 8.2

 ޤަރ ރުކަންބޮޑުުވންތަކަށް ަހއްލެއް ޯހދައިދިނުމަށް ޮގވ ލައި ހުށަހަޅ  

 



 4 

މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކުޅުުދްއފުށި ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު   8.3

 މުދ  ަގންނަ ފަރ ތްތަކ އި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރ ތްތައް ޙިމ ޔަތްކުރުމުެގ ބިލު 

 
، ކެލ  ދ އިރ ެގ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، މަދަނީ ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން 8.4

 އިޖުރ އަތުެގ ބިލު 

 
 ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،ންބަރު އިބްރ ހީމް ނަޞީރު މުލަކު ދ އިރ ެގ މެ ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.5

 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގިތެގދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމ ބެހޭ ބިލު

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފުވައްުމލަކު އުތުރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  8.6

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

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

 

 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ފުަވއްުމލަކު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަުރ މުޙައްމަދު މުމްތ ޒް  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.7

 ތަޢުލީމުެގ ބިލު

 

މޫުސމަށް އަންނަ   ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒ ހިރު  ަގއްދޫ ދ އި  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.8

 ބަދަލުތަކ ބެހޭ ބިލު 

 

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ިދެވހިރ އްޖޭެގ هللا ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ދ ންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 8.9

 ޗ ޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުްނެގ ިބލު

 
ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޔުޓިލިޓީ هللا ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ތިނަދޫ   8.10

 ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލު

 

ެއއްމެދު   ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އިްބރ ހީމް ނ ޒިލް    ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.11

 ޢިމ ރ ތުެގ ބިލު

 
 ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،އިނުގރައިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު  ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.12

 ދިެވހިރ އްޖޭެގ ހަކަަތއިެގ ބިލު 
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 ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ ،ޝަފީޤް هللا ެވލިޫދ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، 8.13

 ދިެވހިރ އްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ބިލު

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .9
 

 

ފެނ ިއ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ެގމަަނފުށި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން،  9.1

 ެގންދެުވން  ެގ ބަހުސްކުރިައށްނަރުދަމ ެގ ބިލު

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .10
 

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް  ޕ ލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީ ރިޕޯޓުކުޑަކުދިންނަށް ކުރ  ޖިންސީ ޯގނ އ ުގޅޭ  10.1

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށްޖެންޑަރ ކޮމިޓީން 

 

ަވނަ މ އްދ ެގ )ދ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިވ   115ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ  10.2

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

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

ރެިސޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެުވމ މެދު، -ްއޖެއިން ކަނަޑއަޅ  ނޮންނިޔ ޒު، މިޞްރަށް ދިެވހިރ  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަޝްަވރ ައކަށް އެދިަވޑަިއެގްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ހުށަހަޅުއްވ ަފއިވ  

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

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .11
 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ޯވޓަށް  މ ދުަވހުެގ މަސަްއކަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިން 11.1

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .12
 

 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين ربه لله والحمد"
 


