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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 19/ 2022/2އޖ/  : އެޖެންޑ  ނަންބަރު            
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   19ދައުރުގެ    ވަނަ ދެ އަހަރުގެ    ވަނަ   2022 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ތަން: 

 ( 11  ނަކަތުން   އަދަ )   ދުވަސް   ހޯމަ   ، 2022  ޖޫން   27  : ތ ރީޚު 

 1443  ޛުލްޤަޢިދ    27 

 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
 

 (2022/2/19އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: ޑ  އިޢުލ ންކުރުންއެޖެން 3.1

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .4
 

 ސުވ ލު  .5
 

ނައިފަރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔ މް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ   5.1

 ؛އ  ކުރަްއވ  ސުވ ލުއިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއެންޑް 

ފެނ  އެތަްއ    އި ނައިފަރުެގ  ދިުގލަިއެގންޮގސް  ނުނިމި  މަސަްއކަތް  ނިޒ ުމެގ  ނަރުދަމ ެގ 

ނަރުދަމ ެގ އި  ނައިފަރުެގ ފެނ ؟ ދުވަހެއްވެފަިއވ އިރު މި މަސަްއކަތް ނިންމ ލެވޭނެ ތ ރީޚަކީ ކޮބައިތޯ

ނައިފަރުެގ  ؟ ތޯންނައިފަރުެގ މަުގ ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން އިރަކު  ،އިމަސައްކަތް ނިންމަ

ެގ ރިޔ ސީ ވަޢުދެްއ، ެއހެންކަމުން  ބިން ހިއްކުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިބްރ ހީމް މުޙައްމަދު ޞ ލިޙް

 ؟ތޯންއިރަކު ނައިފަރުެގ ބިން ހިއްކަން ފަށ ނީ ކޮން
 

، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދުމ ވަށު   5.2

 ؛އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއ  ކުރަްއވ  ސުވ ލު

ޔަޤީންކުރަން  ޚަރަދު  ހިނގ ނެ  މަޝްރޫޢަށް  ކޯޒްވޭ  ުގޅޭ  ކުނަހަންދޫއ   އ އި  ލ.ހިތަދޫ 

ަގިއ މަޖިލީހުެގ ސުވ ލަށް ޖަވ ބުދެއްވަމުން    2022މޭ    25ބަލަމުންދ  ކަމަށް    އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއ ެއކު

އަދި ؟ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހ  ދުވަހަކުންތޯ  އިމިކަމަށް ައުގ ކަނޑައަޅ  ނިންމަ،  ވިދ ޅުވެފައިވ އިރު

ބަޖެޓު ނެތްކަމަށް ވިދ ޅުވެފަިއވ ތީ، މި ަމޝްރޫޢުެގ   ށްަގިއ މި މަޝްރޫޢަ  2022މޭ    25  ،ހަމަ

 ؟ކޮބައިތޯ  އްކަތް ކުރިއަށްެގންދ ނެ ޮގތުެގ ވިސްނުމަކީމަސަ
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 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .6
 

މަޑުއްވަރި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އ ދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލ މަތ ބެހޭ   6.1

 ބިލު

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .7
 

ޝިޔ މް ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތަްއ  ނައިފަރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ައޙްމަދު   7.1

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

ސަރުކ ރަށް  ހައްލުކޮށްދިނުމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިވަމުންދ   ހިންުގމަށް  ކައުންސިލްތައް 

 ށްޓަކައި ހުށަހަޅ  ޤަރ ރުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުންއިލްތިމ ސްކުރުމަ

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފޭދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހ ދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   7.2

ބިލު   2010/22 ެގނައުމުެގ  ިއޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  ކޯޓުތަކުެގ  ބަހުސް )ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ެގ 

 ކުރިއަށްެގންދެވުން 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .8
 

)ައއި.ެއސް.ޑީ.ބީ( ްގރޫޕްަގިއ ހިމެނޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލ މިކް   އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 8.1

ދިވެހިރ އްޖެއިން  ސް ކޯޕަރޭޝަން )އައި.ޓީ.އެފް.ސީ( ެގ މެންބަރު ޤައުމެްއެގ ޮގތުަގއި  ންޓްރޭޑް ފައިނޭ

ބައިވެރިވުމ މެދު، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ   

 މައްސަލަ، ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ނޮން 8.2 ދިވެހިރ އްޖެއިން  ޤައުމުތަކަށް  ހަމަޖެއްސެ-ބޭރު  ސަފީރުން  ވުމަށްޓަކަިއ  ރެސިޑެންޓް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  ފޮނުއްވ ފައިވ  މަްއސަލަ، ޚ ރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  

 ރިޕޯޓު

 

ނަންބަރު   8.3 ބިލު،   99/2ޤ ނޫނު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  ޓޫރިޒަމ ބެހޭ    )ދިވެހިރ އްޖޭެގ 

 އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު
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 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9
 

ަގވ ިއދުެގ   9.1 މަޖިލީހުެގ  ކޮމިޓީން  ވަނަ    78ރައްޔިތުންެގ  ޢ ންމު  އިޞްލ ޙުކުރުމަށް  )ށ(  މ އްދ ެގ 

  ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔ މީން هللاޢަބްދު  ރައީސް  ،ދެކޮޅަށް  ތިބުމ   ސިފައިން  އިންޑިއ   "ދިވެހިރ އްޖޭަގއި 9.2

 ޤައުމީ  ސަބަބުން  ެއކަމުެގ  ޙަރަކ ތަކީ"  ައއުޓް   އިންޑިއ "  ެގންދަވ   ކުރިއަށް  ހުންނަަވއިެގން  އިސްކޮށް

 އައުުމެގ  ހީނަރުކަން  ުގޅުމަށް  ގ ތް  އޮންނަ  ދެމެދުގައި  ޤައުމުެގ  ދެ  އަދި  އޮތް  ނުރައްކ   ސަލ މަތަށް

  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ    އެދިަވޑަިއެގން  ބައްލަވައިދެއްވުން  މަްއސަލަ  އެ  ،ކަމެއް ކަމަށްވ ތީ  އޮތް  ފުރުޞަތު

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ންޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ސަލ މަތީ "މައްސަލަ

 

މުޙަ 9.3 މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ކޮމަންޑޫ  ފަރ ތުން،  ރ އް ސަރުކ ރުެގ  ކުނި  ޝިމަދު  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  ދު 

 ންބަލައިަގތުމަށް ވޯޓަށް އެހު މެނޭޖުކުރުމުެގ ބިލު

 

ނ ޡިމް   9.4 މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ނަންބަރު  ދަނެގތި  ޤ ނޫނު    2010/7ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، 

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

 ންބަލައިަގތުމަށް ވޯޓަށް އެހު  ބިލު

 

ހުށަހަޅުއްވ ފައި  9.5 ޝަރީފް  އިބްރ ހީމް  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  މަރަދޫ  ފަރ ތުން،  ޤ ނޫނު ސަރުކ ރުެގ  ވ ، 

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

 ންބަލައިަގތުމަށް ވޯޓަށް އެހު

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފުވައްުމލަކު ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތ ޒް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،   9.6

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

 ންބަލައިަގތުމަށް ވޯޓަށް އެހު

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކެލ  ދ ިއރ ެގ މެންބަރު އިބްރ ހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   9.7

ބަލައިަގތުމަށް    ނައުމުެގ ބިލު)ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގ  2020/26

 ން ވޯޓަށް އެހު

 



 5 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، އިހަވަންދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފ ޢު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު  9.8

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

 ން ވޯޓަށް އެހު

 

ޢަބްދު  ސަރުކ ރުެގ 9.9 މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ކަނޑިތީމު  ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ފަރ ތުން،  ޝަހީމް 

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

 ން ބަލައިަގތުމަށް ޯވޓަށް އެހު އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު

 

 ،)ދިވެހިރ އްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2010/22ޤ ނޫނު ނަންބަރު   9.10

 ންފ ސްކުރުމ މެދު ވޯޓަށް އެހު

 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 9.11

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .10
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين رب  لل  والحمد"
 


