ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ
2018 - 2014

 2014އިން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ރާވާފައިވާ ބިލުތައް އަންގައިދޭ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާ

ތަޢާރުފު

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

މިއީ 2014 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަހަރުގެ

ގުޅިގެން

އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބިލުތަކާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން

ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ

ބިލުތައް އެކުލެވޭ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާއެކެވެ .މި އެޖެންޑާ އެކުލަވާލާފައިވަނީ

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި

ނުވަތަ

ބިލުތަކާއި،

އުވާލަންޖެހޭ
ޤާނޫނު

ޤާނޫނުތަކާ

ނަންބަރު

ގުޅޭގޮތުން

6/2008

)ޢާންމު

ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބިލުތަކާއި ،ޝަރުޢީ

އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާ އެކުގައެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ

ނޑާ އެކުލަވާލުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނީ،
މި ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެ ް

ނިންމުންތަކާ

ގުޅިގެން

އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ

ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ

ބިލުތަކާއި ،ޒަމާނާ ނުގުޅޭތީ އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އުވާލަންޖެހޭ

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މެނިފެސްޓޯގައި

ޤާނޫނުތަކާ

ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލުތަކާއި ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ

ގުޅޭގޮތުން

ބައިވެރިވެފައިވާ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނަކުން ބާރު

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ބިލުތަކާއި،
މުއާޙަދާތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބިލުތަކާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010

ލިބިދޭންޖެހޭ ކަންކަމާގުޅޭ ބިލުތަކާއި ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ތެރެއިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި
އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާ

މުޅިން

އަލަށް

އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އުވާލަންޖެހޭ

ބިލުތަކާއި 2008 ،ވަނަ އަހަރު

ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބިލުތައް ހިމެނުމަށެވެ.

1

ކުރިއަށް އޮތް  5އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މި ލެޖިސްލޭޓިވް

ލިސްޓުގައި އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް ބަދަލުއައުމަކީ

އަހަރެއްގެވެސް

އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .މި އެޖެންޑާއަކީ ،ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ސަރުކާރުން

ޅނެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  3ދައުރަށް ބިނާކޮށް ،އެ އަހަރެއްގައި ހުށަހަ ާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ ބިލުތައް އެކުލެވޭ އެޖެންޑާއެއް

ބިލުތަކުގެ އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް ކަނޑައަޅައި ،އެ ތަރުތީބުންނެވެ.

ކަމުގައިވާތީ ،މި އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު

އެޖެންޑާގައި

ހިމެނޭ

ބިލުތައް

ބަހާލާފައިވާނީ

ކޮންމެ

ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް ބިލެއް ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

މި ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް
ކ އެ ފަސް އަހަރު
 5އަހަރު ދުވަހަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މި އެޖެންޑާއަ ީ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ ހަމައެކަނި ބިލުތައް އަންގައިދޭ

މި

ލިސްޓެއް ނޫނެވެ .މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބިލުތައް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ

މުރާޖަޢާކުރެވޭނެއެވެ.

މަޖިލީހަށް

ހުށަހަޅަމުންގެންދާނީ

ޙާލަތަށާއި

ބޭނުމަށް

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

ލެޖިސްލޭޓިވް

އެޖެންޑާ

މަދުވެގެން

_______________________

ކަމަށްވާތީ ،ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު އައުމަކީ ،އަދި މި

 5މާރޗް 2014

2

އަހަރަކު

އެއްފަހަރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

 2014ވަނަ އަހަރު
#

ބިލުގެ ނަން

.1

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ބިލު

.2

މެޑިކަލް ނެގްލިޖެންސްގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމާއި
ވިޔަފާރި އިތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ބަލި

މީހުންނަށް

އުފުލަންޖެހޭ

ޞިއްޙީ

ޤާނޫނީ

އިހުމާލުވެއްޖެކަމަށް

ދިނުމުގައި

ފަރުވާ

ޒިންމާ

ކަނޑައެޅުމާއި،

ބެލޭނެ

ޙާލަތްތައް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ޞިއްޙީ
އެ

މަސައްކަތްތެރިން

ޒިންމާ

ބަޔާންކުރުމާއި،

އުފުލުމުގައި
ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިންގެ އިހުމާލުން ބަލި މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ނަގައިދެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

.3

މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް
ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު

.4

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓާބެހޭ ބިލު

.5

ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ބިލު

މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތަކާއި ،މަރުގެ
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތަކާއި،
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދިމާވާ ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި،
ރައްޔިތުންގެ

މުދަލާއި،

ގެދޮރާއި

ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
1

ރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށްޓާއި

ބިނާވެށި

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ދިވެހިރައްޔިތުން އުފަންވުމާއި މަރުވުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި،
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

.6

ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާބެހޭ ބިލު

.7

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ބިލު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން ސަރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރުން

.8

ޒަކާތާބެހޭ ބިލު

ޒަކާތާބެހޭ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

.9

ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު

ހެދުމާގުޅޭ

އުސޫލުތަކާއި،

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

ރަޖިސްޓަރީ

ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކަސްޓަމްސް
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ،ދެ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމުން ދިމާވާ ހިންގުމުގެ
ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށާއި ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،ފުލުހުންގެ

ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ކަމާގުޅޭ ބައިތައް އުނިކޮށް،

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

އެހުރިހާ ކަމެއް އެއް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ތަންޛީމުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް،

ވަކި ބިލެއް އެކުލަވާލުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2010ނުކުޅެދުންތެރިކަން
.10

ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ
ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
2

 2014ވަނަ އަހަރުގެ 1
ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ
.11

.12

.13

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/81މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2009ސިފައިންގެ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ
ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނު
އިޞްލާޙުކުރުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު
.14

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަންނުގެ ބިލު

.15

ސްމޯލް ކްލެއިމްސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބިލު

.16

ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއާގުޅޭ ބިލު

.17

ކުޅިވަރާބެހޭ ބިލު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޤާނޫނީ

މަސައްކަތްކުރާ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

އަވަސް

ނިޔާގެ

މައްސަލަތައް

ވަކީލުން،

ބެލުމަށްޓަކައި

އެ

ފަންނުގައި

 2ވަނަ ދައުރު
ކަމާބެހޭ

ޓްރައިބިއުނަލެއް

އުފެއްދުމާއި ،އެ ޓްރައިބިއުނަލުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ޒުވާނުންގެ

ޙައްޤުތައް

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

އެކަށައަޅައި،

ޒުވާނުންގެ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ތަރައްޤީގެ

ކަންކަމާގުޅޭ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ކުޅިވަރާގުޅޭ ކަންކަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
3

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

#

ބިލުގެ ނަން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ
އިންޝުއަރެންސްގެ

ދާއިރާގައި

އަހަރު އަދި ދައުރު
ފަރާތްތައް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ޢާންމު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުން ބޭރުން ކުޑަކުދިންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންޛީމުކުރެވޭނެ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

.18

އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ބިލު

.19

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު

.20

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބިލު

.21

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ބިލު

.22

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ބިލު

.23

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު

މިނިވަންކަން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/96މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ގެނައުން

ތަންޛީމުކޮށް ސުޕަވައިޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން
މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފުކުރުން
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް

ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ
ޤާނޫނު އުވާލައި ،އާ ޤާނޫނެއް ތަޢާރުފުކުރުން

.24

.25

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން
ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާގުޅޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ
ލިބިނުދެވޭނެ

ޙާލަތްތައް

ކަނޑައެޅުމާއި،

އެނޫންވެސް

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް ހަމަތައް ބަޔާންކުރުން

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ

ބޭރުގެ

އަގުން ޓެކްސްނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު

ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް

އިޞްލާޙު ގެނައުން

4

ޖީ.އެސް.ޓީ

ނެގުން

މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް

 2ވަނަ ދައުރު

 2ވަނަ ދައުރު

 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްހަމަކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް
.26

.27

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2007ދިވެހި ސިވިލް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ

ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަދި އެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި ހައި

ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2006ހިޔުމަން ރައިޓްސް

ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޙުކުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ޤާނޫނުއަސާސީއާ

އެއްހަމަކުރުމަށްޓަކައި

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަންގެ

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި
ގެނައުން

.28

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ

.29
.30
.31
.32

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

އިޞްލާޙުކުރުން
ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

އިޞްލާޙުކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/68ޖ) .ޢާންމު ޤާނޫނުތަކެއް(
އުވާލުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/77ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް

 2ވަނަ ދައުރު

ގެނައުން

ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ދިމާވާ

ދިމާވާ
ދިމާވާ

ދަތިތައް

ދަތިތައް
ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މުޅި ޤާނޫނު އުވާލުން
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މުޅި ޤާނޫނު އުވާލުން
5

ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ޤާނޫނު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ދާއިރާ

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ
އަހަރު އަދި ދައުރު

ކަނޑައެޅޭ އަގެއް ދޭ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ
ބައެއް އެއްޗެހި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އުވާލުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު  7) 5/78ދުވަހަށްވުރެ
.33

ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ

ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު(

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މުޅި ޤާނޫނު އުވާލުން

އުވާލުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/78ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
.34

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިލު ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު(

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މުޅި ޤާނޫނު އުވާލުން

އުވާލުމުގެ ބިލު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/90ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
.35

މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު(

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މުޅި ޤާނޫނު އުވާލުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

އުވާލުމުގެ ބިލު
.36

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2005ވަޒީރުންނާ

ސުވާލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 46/78ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ

.37

ރަށްވެއްސަކަށް ވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

.38

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/79ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ

ގެނައުމުގެ ބިލު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

6

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

.39

.40

.41

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި
ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ
ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ދާއިރާ
ނ
ލޙުތައް ގެނައު ް
އިޞް ާ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ގެނައުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/96ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ
ބިލު

ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ

.42

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ގެނައުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

.43

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބިލު

ބިލު

އަހަރު އަދި ދައުރު
ރ
 2ވަނަ ދައު ު

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް ،އެއަށްވުރެ ފުޅާ އަދި
ތަފްޞީލީ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން

7

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

.44

ދާއިރާ

ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ

ސީ.އެސް.އާރްގެ

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާގުޅޭ ބިލު

އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން

.45

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބިލު

.46

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ އަދި އާސާރީ ތަރިކައިގެ ބިލު

.47

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ބިލު

.48

މަސްވެރިކަމާއި އެކުއަރކަލްޗަރކުރުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ހިންގުމުގައި

މަޝްރޫޢުތައް

އަހަރު އަދި ދައުރު
ޢަމަލުކުރަންވީ

މައިގަނޑު

 3ވަނަ ދައުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށާއި،

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގައި

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ފެންވަރާއި

ކަނޑައެޅުމާއި ،އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން

މިންގަނޑުތައް

ދިވެހިންގެ ސަޤާފީ އަދި އާސާރީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަމަހައްޓައި
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެއްލުން
ނުލިބޭނެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި

ހިންގާނެ

ގޮތްތަކާއި

އުސޫލުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

.49

މީހުން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންގެ އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ

ބިލު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ތަންޛީމުކުރުމާއި ،އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް

 3ވަނަ ދައުރު

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް ،އެއަށްވުރެ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ބަޔާންކުރުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ފުޅާ އަދި ތަފްޞީލީ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން

 3ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުން
ވަކިކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

އިޖުރާއަތުތައް

ބަޔާންކުރުމާއި،

ވަޒީރުންގެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް

ބަޔާންކުރުން

8

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު
.50

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ބިލު

.51

މެރިޓައިމް ޕޯޓްތަކާބެހޭ ބިލު

.52

ނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު

.53

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރޮޕަޓީއާބެހޭ ބިލު

އިޞްލާޙުކޮށް،

އެކުލަވާލުން

ފުޅާ

އެއަށްވުރެ

އަދި

ތަފްޞީލީ

ޤާނޫނީ

އޮނިގަނޑެއް

މެރިޓައިމް ޕޯޓްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ސީމަނުންގެ ކަންކަން
ތަންޛީމުކުރުމާއި ،އެނޫންވެސް ސީވާރޑް ޙަރަކާތްތައް ތަންޛީމުކުރުމަށްޓަކައި

ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި މެރިޓައިމް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން

ނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން
ކުރާ

އެނޫންވެސް

ޕޭޓަންޓް

ކަމާގުޅޭ

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

އުސޫލުތައް

ޕްރޮޕަޓީއާގުޅޭ ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުން

.54

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 20/98ދިވެހިރާއްޖޭގެ
.55

ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

.56

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 21/98މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ

ބިލު

 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިޒައިންތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ޑިޒައިންތައް
ފަރާތްތަކަށް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ހުށަހެޅޭނެ

ބަޔާންކުރުމާއި

އުސޫލުތަކާއި

އިންޑަސްޓްރިއަލް

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުން
މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
9

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ރުއްގަހާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު
ރ
 3ވަނަ ދައު ު

ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 54/78މާލޭގެ ގޯތިގޯއްޗާއި
.57

ބިންބިމުގެ އިން ވަކިކުރުމާއި އިމުގައި ނުވަތަ އިމާ

ކައިރީގައި ޢިމާރާތްކޮށް ތަންތަން ހެދުމާއި މަގަށް

ދޮރުކެނޑުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ބިލު

.58

.59

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2013ރައްޔިތުންގެ

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަދި އެ

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް

ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ
ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އަދި އެ
ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް
ޤާނޫނުއަސާސީއާ

.60

.61

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2007އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2012ޕްރީ ސްކޫލް ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

އިޞްލާޙުތައް

އެއްހަމަކުރުމަށްޓަކައި
ގެނައުމަށާއި

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

އޮޑިޓަރ

ޤާނޫނު

އޮޑިޓް

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ޖެނެރަލްގެ

ކަނޑައަޅައި ،އެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން

ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ

ދިމާވާ

ދަތިތައް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ބާރުތައް

ޕްރީ ސްކޫލް ޤާނޫނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

10

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 15/2011އިޖްތިމޢީ ޞިއްޙީ
.62

.63

.64

އިންޝުއަރންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2009އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން
.65

މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށާއި ،އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާއި ،މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި
ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،މިހާރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އިތުރުކުރުން
ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު

އިޞްލާޙުކުރުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

އިޞްލާޙުކުރުން

 2014ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

11

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

 2015ވަނަ އަހަރު
#

ބިލުގެ ނަން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
.1

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު

.2

އޮފިޝަލް ކަންތައްތަކާބެހޭ ބިލު

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ޝަރޢަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

 1ވަނަ ދައުރު

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އޮފިޝަލް ކަންތައްތައް ޗެޕްޓަރ  1އަދި

ޗެޕްޓަރ 2

އުވާލައި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާއި
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާގުޅޭ އުސޫލުތައް

ހިމެނޭގޮތުން މިހާރަށްވުރެ ފުޅާ އަދި

ތަފްޞީލީ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ޤާއިމުކުރުން

.3

މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލީގޮތުން ތަނަވަސްކަން ނެތް
ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބިލު

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ

.4

ލިމިޓޭޝަނާބެހޭ ބިލު

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅުން

.5

އަބުރާބެހުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު

އަބުރާބެހުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

12

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ދާއިރާ
ފިރިހެނުންނާއި

.6

ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ބިލު

.7

ޕާލަމެންޓަރީ އޮމްބަޑްސްމަންގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

އަންހެނުންނަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމާގުޅޭ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ހަމަހަމަ

އުސޫލުތައް

ފުރުޞަތުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި،

ލިބިދެވޭނެ

ޤާނޫނުއަސާސީން

އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭ އެނޫންވެސް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް

ކަނޑައެޅުން

ހިންގުމުގެ

ދައުލަތް

ދާއިރާ

ހަރުދަނާކުރުމުގެ

ޕާލަމެންޓަރީ

ގޮތުން

އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ،ކަމާގުޅޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް
ބަޔާންކުރުން

ކާބޯތަކެއްޗަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއްޗެހި
.8

ކާބޯތަކެތީގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރާބެހޭ

ބިލު

ކަމުގައި

ހެދުމަށްޓަކައި

ކަމާގުޅޭ

އުސޫލުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި،

ކާބޯތަކެތި

.9

.10

ބަނގުރަލާގުޅޭ ކުށްކުށް ހުއްޓުމުގެ ބިލު

.11

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބިލު

 1ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ތައްޔާރުކުރާ އަދި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

 1ވަނަ ދައުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ،ފެނުގެ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ބަނގުރަލާ ގުޅޭ ކުށްކުށް ހުއްޓުވުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ޤާނޫނުއަސާސީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

ޒިންމާތަކާއި،

މައިގަނޑު

ގޮތުގެމަތިން
ބާރުތައް

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި،
13

 1ވަނަ ދައުރު
ބަންޑާރަނައިބުގެ

ހިންގުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ދައުލަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް

ލީގަލް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

#

ބިލުގެ ނަން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ސަރވިސްއެއް ޤާއިމުކުރުން
މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ
.12

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ބިލު

.13

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު

.14

ކްލެސިފިކޭޝަނާބެހޭ ބިލު

.15

ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ ބިލު

.16

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްއާބެހޭ ބިލު

.17

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮޒިޓަރީ ސިސްޓަމްގެ ބިލު

ޤާނޫނު

އުވާލައި،

މިހާރު

ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ހުރިހާ

މީޑިއާގެ

ވަސީލަތެއްވެސް

އެއް

ފަރާތަކުން

ޒަމާނާ

އެއްގޮތަށް

ރެގިއުލޭޓްކޮށް މޮނީޓަރކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

ޤާނޫނު

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ފިލްމާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތަކުގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ

މިންހަމަކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން

 1ވަނަ ދައުރު

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތައް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ލައިސަންސް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

އުސޫލުތަކާއި

ދޫކުރުމާގުޅޭ

އެފަދަ

ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ އެނޫންވެސް އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ސިސްޓަމްތައް

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ޑީމެޓީރިއަލައިޒްޑް ޓްރާންސެކްޝަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައި،
ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރުން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ
.18

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމާއި

އެ

ޤާނޫނަށް

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

ބިލުތައް

ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން

އިޞްލާޙުކުރުން
14

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ދާއިރާ
ވަޒީފާއާބެހޭ

.19

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ޤާނޫނަށް

އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

އަހަރު އަދި ދައުރު
ބިލުތައް

ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި،

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ވަޒީފާގެ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރާ އެހެން ޤާނޫނުތަކާ އެއްހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެ

 1ވަނަ ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

.20

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2013ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު
އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( އަށް

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2013ކުދި އަދި މެދު
.21

.22

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2013މީހުން
ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2010ނުކުޅެދުންތެރިކަން
.23

ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.24

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/94ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 1ވަނަ ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 1ވަނަ ދައުރު

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙުތައް

އެތެރެކުރުމާއި

ގެނައުމަށާއި،

ޤާނޫނާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޚިލާފަށް

ބޭރުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

)މީހުން

މީހުން

ސްމަގްލްކުރުން(

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައިތައް އިތުރުކުރުން

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ
ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް
ޙައްލުކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި
15

ދިމާވާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޤާނޫނު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.25

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ
.26

ސަރަޙައްދުގެ ތެރެޔަށް ފެތޭ އުޅަނދުތަކާއި އުރޭ

އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

އިޞްލާޙުކުރުން

ޤާނޫނު

ރ
ނ ދައު ު
 1ވަ ަ

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

އިޞްލާޙުކުރުން

ދިމާވާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު

 1ވަނަ ދައުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ބިލު
.27

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 77/78ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުން
އުޅޭ ރަށްރަށުން ،ގަލާއި ،ވެއްޔާއި ،އަކިރި

ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 84/78މާލޭގެ ދޯނި އެހިލާ

.28

ތަންތަނަށް އެހިލާ އުޅަނދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 20/78ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ
.29

ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ބޭރު ޤައުމުގެ
މަސްހިފާ ބޯޓުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާބެހޭ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ

ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

16

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު
.30

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު

.31

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ބިލު

.32

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާގުޅޭ ބިލު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކުރުން
މަދަނީ

ވައިގެ

ދަތުރުފަތުރުގެ

ސަލާމަތާބެހޭ

ކަންކަން

 2ވަނަ ދައުރު

ތަންޛީމުކުރާނެ

އުސޫލުތަކާއި ،އެކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުން

ޖިނާއީ ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާއާމެދު ތަޙްޤީޤު
މަރުޙަލާގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި،
އެފަދަ

މުދަލާއި

ބަޔާންކުރުން

ފައިސާ

ދައުލަތަށް

ނެގޭނެ

ޙާލަތްތަކާއި

އުސޫލުތައް

މައިންނާއި ޅަދަރިންގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އުފަންވެނިވި

.34

އޯފްޝޯ ބޭންކިންގއާބެހޭ ބިލު

އިޤްތިސާދީ ދާއިރާތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އޯފްޝޯ ބޭންކިންގ ތަޢާރުފުކުރުން

.35

ކޮމްޕެޓިޝަނާބެހޭ ބިލު

އެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއެކު ،ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި ކޮމްޕެޓިޝަނަށް

.36

ދިރޭ ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ބިލު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި،

.33

ބިލު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ކޮމްޕެޓިޝަންގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
މަގުފަހިވާނެ އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކުރުން

17

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ނ
ދިރޭ ޖަނަވާރުގެ ޞިއްޙަތާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅު ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
.37

.38

.39

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

.41

އިޞްލާޙުކުރުން
ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

އިޞްލާޙުކުރުން

ދިމާވާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ

ގެންނަންޖެހޭ

އިޞްލާޙުތަކާއި،

ގެނައުމުގެ ބިލު

ބަޔާންކުރުމަށާއި،

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2012ޢާންމު ޞިއްޙަތު
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު

ޕްރޮޑަކްޓް

ނެރުމަށް

މަގުފަހިކުރުމަށް

އިތުރު

ކުންފުންޏާބެހޭ

ޤާނޫނާ

އެއްހަމަކުރުމާއި،

ހިންގުން

ހަރުދަނާކުރުމަށް

އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބިދެވޭ ޙިމާޔަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ

ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
ޓޫރިޒަމް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސެކިއުރިޓީޒް
ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

މާކެޓަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ
.40

ޤާނޫނު

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ދަތިތައް

 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނު

ޒަމާނާ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

އެއްގޮތަށް

އިދާރީ

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ގެންނަންޖެހޭ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

18

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2013ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް
.42

ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2013ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި
.43

ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް
އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ގެނައުމުގެ ބިލު

ދާއިރާ

.44

ޢާންމު ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

އަހަރު އަދި ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ކޮމަންވެލްތުގެ

އިލެކްޝަން

ޤާނޫނަށް

އެކްސްޕާޓް

އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެނޫންވެސް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

.45

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 8/2008އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2009ރައްޔިތުންގެ
.46

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ކަމުގައި
ކޮމަންވެލްތުގެ

އިލެކްޝަން

އެކްސްޕާޓް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެނޫންވެސް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ އިލެކްޝަން އެކްސްޕާޓް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެނޫންވެސް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
19

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ކަމުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2008އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ދާއިރާ
ރިޔާސީ

.47

އިންތިޚާބުގެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2008ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކޮމަންވެލްތުގެ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ޤާނޫނަށް

އިލެކްޝަން

އަހަރު އަދި ދައުރު

ގެންނަންޖެހޭ

އެކްސްޕާޓް

އިޞްލާޙުތައް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

ކަމުގައި

އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެނޫންވެސް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

.48

.49

.50

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2010ލޯކަލް
ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/68މިލްކުވެރިކަން

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުގެ އިލެކްޝަން އެކްސްޕާޓް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެނޫންވެސް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިލްކުވެރިކަން

ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/69ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ސިޓީޒެންޝިޕް ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު

ބިލު

ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/70އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި

.51

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް

.52

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 28/70ސަރުކާރުގެ

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެކިއެކި
ލިޔުންތަކުގައި

ރެވެނިއު

ސްޓޭމްޕް

ޖެހުމުގެ

ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

20

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

އެންގުމަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް

ގެންދަންޖެހޭ މީހުން ގެނެސް ގެންދިޔުމުގެ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.53

.54

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 25/75ތަރިކައާބެހޭ ދައުވާގެ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

އެންގުމަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދަންޖެހޭ މީހުން ގެނެސް
ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ތަރިކައާބެހޭ
ދައުވާގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ
އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ސަރުކާރުބެހޭ ފަރާތްކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުންނާއި

ނުވަތަ ސަރުކާރުބެހޭ ފަރާތްކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ

އަތުލުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 28/76ސަރުކާރުގައި

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ،މީހުންގެ އަމިއްލަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ ،މީހުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމާބެހޭ

ތަކެތި ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 14/77ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ
ދިވެހިންނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

 2ވަނަ ދައުރު

ގެންދިޔުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 27/76ސަރުކާރަށް ނުވަތަ

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.56

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް

ބިލު

.55

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ފައިސާ

އަތުލުމާބެހޭ

ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ

އިޞްލާޙުތައް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ރާއްޖޭން
ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ގެނައުން

21

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 27/78ހޮޓާހޮޓަލާއި ،ކާބޯތަކެތި
.57

ވިއްކާ ތަންތަނާއި ،ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި

ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.58

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 31/78ޖަމާޢަތްތެރިކަމާބެހޭ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ހޮޓާހޮޓަލާއި،
ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި ،ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން
ސާފުތާހިރުކޮށް

ޤާނޫނަށް

ބެހެއްޓުމާބެހޭ

ގެންނަންޖެހޭ

އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ

.59

.60

.61

ފަދަ ތަންތަން ހެދުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 60/78އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ

 2ވަނަ ދައުރު

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

ޖަމާޢަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ގެނައުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 48/78ކާނިވަލް ،ފަންފެއަރ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް،

ޖަމާޢަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިމްޕޯޓް މުދާ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ވިއްކާ ތަންތަން ،ސައިހޮޓާ ،އަދި ކެންޓީނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 65/78ރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ބަނަދަރުތަކުގައި ހުންނަ ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި

ބަނަދަރުތަކުގައި ހުންނަ ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ބޭރަށް ފެންނާނެހެން އަލި

ތަންތަން ،ސައިހޮޓާ ،އަދި ކެންޓީނާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
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ބިލުގެ ނަން

#

ނހެން އަލި ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު(
ބޭރަށް ފެންނ ެ
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.62

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 66/78ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު
ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބަނދަރުކުލި ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަގުމަތީގައި
.63

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 70/78މަގުމަތީގައި ހިނގާ

ހިނގާ އުޅުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ

އުޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 74/78ދިވެހި ބޭސްކުރުމާއި
.64

ފަނޑިތަ ހެދުމާއި ޚިތާނުކުރުމާއި އަދި ފޫޅުމާކަން

ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 75/78ބޭހުގެ ބާވަތްތައް

.65

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ

.66

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 76/78ޕޯޓް ހެލްތާބެހޭ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ގެނައުން
ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

ދިވެހި

ބޭސްކުރުމާއި ފަނޑިތަ ހެދުމާއި ޚިތާނުކުރުމާއި އަދި ފޫޅުމާކަން ކުރުމާބެހޭ

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ
އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

ބޭހުގެ

ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޕޯޓް ހެލްތާބެހޭ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
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ބިލުގެ ނަން

#

.67

.68

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 79/78ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 81/78ދައުލަތް ފިޔަވައި

އލުކުރުމަށް ދައުލަތް
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙަ ް

އެހެން ފަރާތްތަކުން ދަޢުވާއާއި މައްސަލަ

ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދަޢުވާއާއި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ

ބިލު

އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ

ގެނައުމުގެ ބިލު

އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 82/78ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން
.69

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ
ޛަރީޢާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 27/79ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި

.70

އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ

.71

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/80ބައެއް ފަރާތްފަރާތުގެ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ފައިސާ

ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ ޛަރީޢާއިން

ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ
ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށްެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން
ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި
24

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

ބައެއް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޑިއުޓީ އާއި މަޢްމޫލު މަޢާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު

ދައުލަތަށް ލިބުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ގެނައުމުގެ ބިލު

.72

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 13/80ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.73

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/81ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިއުޓީ
މަޢާފް ދާއިރާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/90ދިވެހިރާއްޖޭގެ
.74

.75
.76

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/91މުދާ ވިއްކުމާބެހޭ

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ފަރާތްފަރާތުގެ ޑިއުޓީ އާއި މަޢްމޫލު މަޢާފްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބުމުގެ

 2ވަނަ ދައުރު

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ
އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ
ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންގެ

މުސާރަ

ކަނޑައެޅުމުގެ

ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއ އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޑިއުޓީ

މަޢާފް

ދާއިރާތަކާބެހޭ

ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ

އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

 2ވަނަ ދައުރު

ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ
ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ
އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި
25

ދިމާވަމުންދާ

ދަތިތައް

ޙައްލުކުރުމަށް

މުދާ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.77

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 16/95ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ
.78

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު
ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ފައިސާއަށް
ބަދަލުކުރެވޭގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ގެނައުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ

 2ވަނަ ދައުރު

ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2ވަނަ ދައުރު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙައްޤުތައް
.79

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބިލު

.80

ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލު

.81

ސައިބަރ ކްރައިމް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު

.82

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސްގެ ބިލު

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިއްބައިދެވޭނެ ނިޒާމާއި

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ބިރުވެރިކަމާއި ނުރައްކާތެރިކަމުން އެމީހުން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ކޮމްޕިއުޓަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ޑޭޓާބޭސްތަކާއި ނެޓްވާރކްތައް ފަދަ

ރގެ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ބަޔާންކުރުމަށާއި،

 2015ވަނަ އަހަރުގެ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުން

ޓްރޭޑް

ޔޫނިއަންތައް

އުފައްދައި

ހިންގޭނެ

އުސޫލުތައް

ކަލެކްޓިވް ބާރގެއިނިންގގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފުކުރުމަށާއި ،އިންޑަސްޓްރިއަލް
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 3ވަނަ ދައުރު

 3ވަނަ ދައުރު

 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ
ޑިސްޕިއުޓްތައް

މަސައްކަތްކުރާ

ޙައްލުކުރުމުގެ

ފަރާތްތަކަށް

އަހަރު އަދި ދައުރު

ނިޒާމެއް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

އެކަށައެޅުމާއި
ދަށުން

ލިބިދޭ

އެނޫންވެސް

އަސާސީ

ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުން
.83

ޓުއަރ އޮޕްރޭޓަރުންނާބެހޭ ބިލު

.84

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ބިލު

.85

ފައިނޭންސް ލީސިންގއާބެހޭ ބިލު

.86

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ބިލު

ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާގުޅޭ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ

އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ

ސުޕވައިޒުކުރުމަށް

ފަރާތްތައް
ހުރި

އެކަށީގެންވާ

ޤާނޫނީ

ހުރަސްތައް

ގޮތެއްގައި

ނައްތާލުމާއި،

ރެގިއުލޭޓްކޮށް
މޯލްޑިވްސް

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސެންޓްރަލް ބޭންކަކާ އެއްގޮތްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ފައިނޭންސް
ލީސިންގ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ސުޕަވައިޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ އުސޫލުތަކާއި އަލިފާނުން

.87

ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2014އިޖުތިމާޢީ

އިޖުތިމާޢިީ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

ބިލު

ރައްކާތެރިކަން

ގެނައުން
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ލިބިދެވޭނެ

އިތުރު

ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅުމާއި

 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/77ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ
.88

.89

ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލު ނުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ
ގޮތުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 47/78ނޫސް މަޖައްލާފަދަ

ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
.90

.91

ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2012ތެލެސީމިއާ
.92

ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ގެނައުމުގެ ބިލު

ދާއިރާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ
ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް
ގެނައުން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ
އަހަރު އަދި ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ

ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް
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 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

 2016ވަނަ އަހަރު
#

ބިލުގެ ނަން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
މުދާ ވިއްކުމާބެހޭ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ

.1

މުދާ ވިއްކުމާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ ބިލު

.2

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު

.3

ދައުލަތުގެ ސިއްރުތަކާބެހޭ ބިލު

ހިފެހެއްޓުމުގައާއި،

.4

ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމާބެހޭ ބިލު

ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

.5

ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤާބެހޭ ބިލު

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ޓްރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ހިނގަމުންދާ ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައިވާތީއާއި ،ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ
ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ

ގުޅިގެން

ކުށްތައްވެސް

މިހާރުގެ

ތަރައްޤީވަމުންދާތީ،

ޓެރަރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލައި ،ޓެރަރިޒަމާބެހޭ ކުށްތައް ކަނޑައެޅުމާއި،
ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހަރުދަނާ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުން

ދައުލަތުގެ ސިއްރުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ،ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހާމަކުރުމުގައާއި،
ބަޔާންކުރުން

ކޮންމެ

މީހަކަށްމެ

ރައްކާތެރިކުރުމުގައި

ދުޅަހެޔޮ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ޞިއްޙަތެއް

ލިބިގެންވުމުގެ

އުސޫލުތައް

ކަނޑައަޅައިދިނުމާއި ،ކަމާގުޅޭ އެނޫންވެސް އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން
29

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ޙައްޤު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

#

ބިލުގެ ނަން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ އުސޫލުތަކާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާއި
ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ،ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

.6

ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާބެހޭ ބިލު

.7

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ބިލު

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

.8

ބެންކްރަޕްސީ އަދި އިންސޮލްވެންސީގެ ބިލު

ބެންކްރަޕްސީއާއި އިންސޮލްވެންސީއާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

.9

ޓްރޭޑް މާރކާބެހޭ ބިލު

.10

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބިލު

.11

ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ބިލު

ކަނޑައެޅުމާއި،

ޒިންމާތައް

ރައްޔިތުންނަށް

އެމީހުންނާ

ގުޅޭގޮތުން

ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

 1ވަނަ ދައުރު

ތަންފީޛުކުރުން

މުޢާމަލާތްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކަށް ޤާނޫނީ

ހައިސިއްޔަތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް

ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްކުރެވޭ އަދި ރައްކާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ބެހެއްޓޭނެ
ގޮތްތަކާއި އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެ މަޢުމޫލާތު ހާމަކުރެވޭނެ
އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި އިލެކްޓްރޯނިކް

ގޮތްތަކާއި

 1ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ޓްރޭޑްމާރކް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ޓްރޭޑްމާރކާގުޅޭ ކަންކަން ތަންޛީމުކުރުމާއި

އެނޫނަސް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ރައްޔިތުންގެ

30

ޒާތީ

މަޢުލޫމާތު

ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

.12

އިލެކްޓްރޯނިކް ކާޑު ޕޭމަންޓާބެހޭ ބިލު

.13

ބޭންކިންގ ސިއްރުތަކާގުޅޭ ބިލު

.14

ކްރެޑިޓް އިންފޮރމޭޝަން ބިއުރޯގެ ބިލު

.15

ބޭންކުނޫން މާލީ އިދާރާތަކާބެހޭ ބިލު

.16

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް ކާޑް
ޕޭމަންޓާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ރާއްޖޭގެ

ބޭންކިންގ

ނިޒާމާމެދު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ޢާންމުންގެ

އިތުބާރު

ދެމެހެއްޓުމަށާއި

ބޭންކިންގގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތަކެއް
އެކުލަވާލުން

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބިއުރޯއަށް ޤާނޫނީ ބާރު
ދިނުން

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ހިންގާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބޭންކްނޫން

މާލީ

ސުޕަވައިޒުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

އިދާރާތައް

ރެގިއުލޭޓްކޮށް

 1ވަނަ ދައުރު

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތު

މުޢާމަލާތްތަކުގެ

ކަމާބެހޭ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ފަރާތްތަކަށް

ހާމަކުރާ

)ވިސްލްބްލޯވަރސް( ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ފަރާތްތައް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައާއި ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި އެއަރޓްރެފިކް
.17

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2001ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ކޮންޓްރޯލް،

އެއަރނެވިގޭޝަން

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ
އިޤްތިޞާދާގުޅޭ

އުފެއްދުމާއި

އުސޫލުތަކާއި،

އުސޫލުތަކާއި

އެއަރކްރާފްޓް

ސަރވިސް،
ވައިގެ

އެކްސިޑެންޓް

މެޓްރޮލޮޖިކަލް

ދަތުރުފަތުރުގެ

ވިޔަފާރިއާއި

އިންވެސްޓިގޭޝަން

އޮޕަރޭޝަންސްއާއި

މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޓީ

އެއަރވާދިނަސްއާގުޅޭ

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި މަދަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާބެހޭ ބިލާ ގުޅިގެން
31

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަދަނީ

އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ވައިގެ

ދަތުރުފަތުރުގެ

އަހަރު އަދި ދައުރު
ށ
ޤާނޫނަ ް

ގެންނަންޖެހޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 29/76ސަރުކާރުގެ
މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން
.18

އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ

ކުދިންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް

ގެނައުން

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.19

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2011އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ
ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 11/2010ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ
.20

މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2010ބިރުދެއްކުމާއި
.21

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން
މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

.22

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 18/2010ގޭންގު ކުށްތައް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް
32

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ

ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު
 1ވަނަ ދައުރު

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު
މަސައްކަތްކުރާ
.23

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބިލު

.24

ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ބިލު

.25

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލު

ތަންތާނގެ

މާޙައުލަކީ

މަސައްކަތްކުރާ

އެތަންތާނގައި

މީހުންނަށް ޞިއްޙީގޮތުން ރައްކާތެރި އަދި ސަލާމަތްތެރި ތަންތަން ކަމުގައި

ހެދުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ޤައުމީ

ސަލާމަތާބެހޭ

ކަންކަމަކީ

ކޮބައިކަން

ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި

ސަލާމަތާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން
ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް

ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި

އެކި

ޤައުމީ

ތިމާވެށީގެ

ގޮތުން

ދެމެހެއްޓެނިވި

 2ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

މުއައްސަސާތަކާއި

ރައްޔިތުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ތިމާވެށި ބެލެހެއްޓުމާއި،
ޒަމާނީ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ

އުފެއްދުންތައް

ތަޢާރަފުކޮށް

ކުރިއެރުވުމާއި ،ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި ތަޣައްޔަރުވުން

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

ހުއްޓުވުމާއި ،ތިމާވެށްޓާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކާއި އަދަބުތައް ކަނޑައެޅުން
.26

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު(
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 15/2010ދުންފަތް
.27

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ގެނައުމުގެ ބިލު

ޢާއިލާއާބެހޭ

ޤާނޫނު

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

މިހާރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

މިހާރުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

33

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

#

.28

ބިލުގެ ނަން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2010މޯލްޑިވްސް

.29

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޤާއިމުކުރުމުގެ

.30

ފްރެންޗައިސާބެހޭ ބިލު

.31

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާބެހޭ ބިލު

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަން

ފެށިފަހުންވެސް

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

ޤާނޫނު

އެ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ދިމާވާ

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ފްރެންޗައިސްތައް

ފްރެންޗައިސާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ހިންގުމަށް

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި

 3ވަނަ ދައުރު

ނަފްސާނީ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި ،އެފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ ނިޒާމެއް
އެކަށައެޅުމާއި،

އެފަދަ

ބަލީގެ

ކަނޑައެޅުމާއި،

އެފަދަ

ބަލިތަކަށް

ޝިކާރައަކަށްވާ
ފަރުވާދޭ

މީހުންގެ

ފަރާތްތަކުގެ

ދާއިރާއާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ޙައްޤުތައް

މަސައްކަތުގެ

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ
.32

މާލީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް

ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ

ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލު

ފަރާތްތަކަށް

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުށުގެ

ފުރިހަމަ

ރައްކާތެރިކަން

ލިބިދީފައިނުވާތީ

މާލީ

ޚިދުމަތް

ޔތްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާ ަ
.33

34

 2016ވަނަ އަހަރުގެ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

#

ބިލުގެ ނަން
ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 23/2010ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ

.34

.35

އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު

ދާއިރާ
ސބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން
ަ
ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2007ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާބެހޭ ޤާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން

35

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ
އަހަރު އަދި ދައުރު
 3ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

 2017ވަނަ އަހަރު
#

ބިލުގެ ނަން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
ވިއެނާ

ކޮންވެންޝަން

ކޮންވެންޝަން

އޮން

އޮން

ޑިޕްލޮމެޓިކް

ކޮންސިއުލާރ

އަދި

ރިލޭޝަންސް
ރިލޭޝަންސްގައިވާ

ވިއެނާ

ކަންކަމަށް

.1

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒުގެ ބިލު

.2

އަސްކަރީ ޢަދާލަތުގެ ބިލު

ދަށުން ބެލޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމު

.3

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު

ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

.4

އިންތިޚާބުތަކަށް ފައިސާހޯދުމާގުޅޭ ބިލު

.5

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލު

ބާރުދިނުމަށާއި އެނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިޕްލޮޕެޓުންނަށް

ލިބިދޭންޖެހޭ

އިމްތިޔާޒުތައް

ލިބިދިނުމަށް

ބޭނުންވާ

ޤާނޫނީ

އޮނިގަނޑު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ޤާއިމުކުރުން
ސިފައިން ކުރާ ކުށްތައް ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ނިޒާމެއްގެ
އެކުލަވާލުން

 1ވަނަ ދައުރު

ވަސީލަތްތައް ހާމަކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

މިންގަނޑުތައް

އެކުލަވާލުމާއި،
36

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ
އެ

 1ވަނަ ދައުރު
 2017ވަނަ އަހަރުގެ

އިންތިޚާބުތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ އުސޫލުތަކާއި ،އިންތިޚާބުތަކަށް ފައިސާ ލިބޭ

މިންގަނޑުތައް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ

ތަންފީޒުކުރުމަށް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

މަގުފަހިކުރުމާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ

ކަމާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކާއި ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން
.6

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 16/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނަށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 1ވަނަ ދައުރު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު
 2017ވަނަ އަހަރުގެ

މީޑިއޭޝަން އަދި ކޮންސިލިއޭޝަނާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

.7

މީޑިއޭޝަން އަދި ކޮންސިލިއޭޝަނާބެހޭ ބިލު

.8

ބޭހާބެހޭ ބިލު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ،ބޭހާގުޅޭ ކަންކަން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ

ޑޮކްޓަރީ

.9

ބިލު

ބޭހާއި

އެނޫންވެސް

ބޭސް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 2ވަނަ ދައުރު
އެތެރެކުރުމާއި،

ތަންޛީމުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އެނޫންވެސް އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު
 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 2ވަނަ ދައުރު

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު
.10

ބޭރު ކަނޑާބެހޭ ބިލު

.11

ޢިމާރާތްތަކާއި އެފަދަ ތަންތަން ސަރވޭކުރުމާބެހޭ

ބޭރު ކަނޑުގައި ހިންގާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާއި ،އެފަދަ ކުށް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން
ސަރވޭކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެއް އުސޫލަކުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
37

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު
 2017ވަނަ އަހަރުގެ

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

ބިލުގެ ނަން

#
ބިލު
.12

ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލު

ދާއިރާ
އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ
އަހަރު އަދި ދައުރު
ރ
 3ވަނަ ދައު ު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި

އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

38

 2017ވަނަ އަހަރުގެ
 3ވަނަ ދައުރު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018 - 2014

 2018ވަނަ އަހަރު
ބިލުގެ ނަން

#

ބިލު ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ

ދާއިރާ

އަހަރު އަދި ދައުރު

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު
.1

ކަނޑުމަތީގައި މުދާ އުފުލުމާބެހޭ ޤާނޫނު

.2

ވަޤުފާބެހޭ ބިލު
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