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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 17/ 2022/2އޖ/  : އެޖެންޑ  ނަންބަރު            
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   17ދައުރުގެ    ވަނަ ދެ އަހަރުގެ    ވަނަ   2022 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ތަން: 

 ( 5  ނަކަތުން   އަދަ )   ދުވަސް   އަންގ ރަ   ، 2022  ޖޫން   21  : ތ ރީޚު 

 1443  ޛުލްޤަޢިދ    21 

 ގައި   9:00  ހެނދުނު  : ގަޑި 
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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
 

 (2022/2/17އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: ޑ  އިޢުލ ންކުރުންއެޖެން 3.1
 

 ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ   .4
 

ނަންބަރު   4.1 ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  އ ދަމް  ރޮޒައިނ   މެންބަރު  ދ އިރ ެގ    2010/7އަްއޑޫމީދޫ 

ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ  )ދިވެހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ  

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވންބިލު

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

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލ ޙު  އަށް (  ޤ ނޫނު 

 

ނަންބަރު  ދ އިރ ެގ  ވިލިމ ލެ   4.2 ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  އުޝ މް  އަޙްމަދު    2019/5މެންބަރު 

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން )ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނީ ފަންނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ  

އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ނޫނީ ފަންނުގެ ޤ ނޫނު(    2019/5ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

 ބިލު 
 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .5
 

 ސުވ ލު  .6
 

ތިމަރަފުށި  ވަނަ އަހަރުެގ ދެވަނަ ދައުރުެގ ފުރަތަމަ ޖަލްސ ަގިއ،    2022ަގއި ބޭއްވުނު    2022މޭ    16 6.1

 ޞޫމްއ ަމޢުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު، ރިޔ ޟްهللا  މެންބަރު ޢަބްދުދ އިރ ެގ

  ްއވުންޖަވ ބު އިޞްލ ޙުކުރެ  މިނިސްޓަރު ދެއްވިކުރެްއވި ސުވ ލަށް 
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ޒ ހިރު 6.2 ައޙްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  އޮފް  ، ގައްދޫ  އިބްރ ހީމް މިނިސްޓަރ  އަލްފ ޟިލް  ފިނޭންސް 

 ؛ލިޔުމުން ޖަވ ބު ހޯްއދެވުމަށް ކުރަްއވ ފަިއވ  ސުވ ލުއަމީރުއ  

ހިންުގމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ނިސްބަތްވ  )އެމް.ޑީ.ޕީ( ެގ ަވޢުދު   އިޕްލ ންޓް ހަދަ  ޭގދޮށު މަސް •

ހިމެނި  މެނިފެސްޓޯަގއި  ޕ ޓީތަކުެގ  ސިޔ ސީ  ުގޅިފައިވ   އަދި  ކަމަކަށްވެފަިއ  ހިމެނޭ  ނ މ ަގއި 

ަގއްދޫ  ފަރ ތަކުން  ބޭރުެގ  ބިޑެއްަގއި  ކުރި  ކައުންސިލުން  ަގއްދޫ  ކަމެކެވެ.  ބަލައިަގނެފަިއވ  

ފެކްޓްރީެއއް ހިންަގން ތަްއޔ ރުެވ ތިބިކަމަށް އެފަރ ތުން ބުނުމ އެކު   ޭގދޮށު މަސްެއކު  ކައުންސިލ 

އަދި މި ސިޔ ސަތު ؟ އެކަން ިވޔަނުދީ ސަރުކ ރުން ހިފަހައްޓ  ސަބަބު ސ ފުކޮށްދެއްވަފ ނަންތޯ

 ؟ކުރައްވަންތޯދުބަދަލުކުރުމަށް ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން ަގސް

 

ންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތ ޛު  ހޯރަފުށި ދ އިރ ެގ މެ 6.3

 ؛ލިޔުމުން ޖަވ ބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރަްއވ ފައިވ  ސުވ ލުއ  ފައްޔ ޟް ިއސްމ ޢީލް

ރ އްޖޭެގ އެންމެ އުތުރު ކަުމަގއިވ  އިހަވަންދިއްޕޮޅުަގއި ޓްރ ންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ޤ އިމު  •

ކުރެވެންދެން، މި ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރ  އ ުގބޯޓުފަހަރަށް ދެވެންހުރި ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި  

އެދިލައްވަ  މަުގފަހިކޮށްދެއްވުމަށް  ދިނުމަށް  އުލިަގމުެގ   އިޮގތެްއަގިއ  އަދި  ތުރ ކުނު،  ހޯރަފުށި، 

ތިޔަ   ކަންކަން،  ފ ހަަގކޮށްފަިއވ   ޤަރ ރުަގއި  ފ ސްކޮށްފައިވ   މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުން 

މަސަްއކަތް  ޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިވ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ތަންފީޒުކުރުމަށް  އިސްނަންަގވަިއެގން 

އަދި އެ ސަރަޙައްދުަގއި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެވެން ފެށޭނެ ތ ރީޚަކީ ؟ ޮގސްފަިއވ  ހިސ ބަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ކޮބައިތޯ

 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .7
 

ޢަބްދުސަރުކ ރުެގ   7.1 މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ކަނޑިތީމު  ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ފަރ ތުން،  ޝަހީމް 

ނަންބަރު   ޤ ނޫނު  އަށް   2010/13ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  ޤ ނޫނު(  ފަނޑިޔ ރުންެގ  )ދިވެހިރ އްޖޭެގ 

 އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .8
 

ދ އިރ ެގ   8.1 ކޮމަންޑޫ  ފަރ ތުން،  މުޙަސަރުކ ރުެގ  ރ އްމެންބަރު  ކުނި  ޝިމަދު  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  ދު 

 ކުރިއަށްެގންދެވުން  ެގ ބަހުސްމެނޭޖުކުރުމުެގ ބިލު
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ނަންބަރު   8.2 ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  ނ ޡިމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ    2010/7ދަނެގތި 

ހިންުގމުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ  )ދިވެހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން  

 ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެުވންެގ ބިލު

 

ނައިފަރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔ މް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތަްއ   8.3

ލިބިދީފައިވ  ބ ރުތައް ތަންފީޒުކޮށް  ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް  

ސަރުކ ރަށް  ހައްލުކޮށްދިނުމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިވަމުންދ   ހިންުގމަށް  ކައުންސިލްތައް 

 އިލްތިމ ސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅ  ޤަރ ރުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުން

 

ހުށަހަ 8.4 ޝަރީފް  އިބްރ ހީމް  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  މަރަދޫ  ފަރ ތުން،  ޤ ނޫނު ސަރުކ ރުެގ  ޅުއްވ ފައިވ ، 

ެގ  )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު   2008/10ނަންބަރު  

 ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުން

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތ ޒް ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ،   8.5

ނަންބަރު   ބިލު  2006/3ޤ ނޫނު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  މ ލިްއޔަތުެގ  ެގ  )ދައުލަތުެގ 

 ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުން

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކެލ  ދ ިއރ ެގ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   8.6

ެގ ބަހުސް  އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު)ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤ ނޫނު( އަށް    2020/26

 ކުރިއަށްެގންދެވުން 

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، އިހަވަންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު   8.7

ބިލު  2016/12ނަންބަރު   ެގނައުުމެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  އިޖުރ އަތުެގ  ބަހުސް )ޖިނ ީއ  ެގ 

 ކުރިއަށްެގންދެވުން 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .9
 

 ،)ދިވެހިރ އްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2010/22ޤ ނޫނު ނަންބަރު   9.1

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .10
 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 10.1

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .11
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين رب  لل  والحمد"
 


