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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 22/ 2022/2އޖ/  : އެޖެންޑ  ނަންބަރު            
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   22ދައުރުގެ    ވަނަ ދެ އަހަރުގެ    ވަނަ   2022 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ތަން: 

 ( 14  ނަކަތުން   އަދަ )   ދުވަސް   ސްފަތި ރ  ބު   ، 2022  ޖޫން   30  : ތ ރީޚު 

 1443  ޙިއްޖ  ޛުލް   1 

 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
 

 (2022/2/22އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: ޑ  އިޢުލ ންކުރުންއެޖެން 3.1
 

 ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ   .4
 

ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް   މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔ ންތޮއްޑޫ ދ އިރ ެގ   4.1

ރަށްރަށ އި ްގރޭޓަރ   އ އި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ކަރަންޓްެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ެގންދ 

ެގންުގޅޭ   ކުރުންތަކުަގިއ  ބޭންޑް  ރޭޓ އި  ކުރަމުންެގންދ   ބިލު  ިވޔަފ ރިތަކަށް  ސަރަޙައްދުަގއި  މ ލެ 

އެކަން ސަރުކ ރުެގ ސަމ ލުކަމަށް   އިބޭންޑ އި ރޭޓް ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޮގވ ލަ   އިކުރުންތައް ނައްތ ލަތަފ ތު

 ެގނައުމަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އ އި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް  

ރަށްރަށ އި ގްރޭޓަރ މ ލެ ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފ ރިތަކަށް ބިލު ކުރަމުންގެންދ   ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދ   

ބޭންޑ އި ރޭޓް ހަމަހަމަ ކުރުމަށް    އި ކުރުންތައް ނައްތ ލަރޭޓ އި ބޭންޑް ކުރުންތަކުގައި ގެންގުޅޭ ތަފ ތު 

 އެކަން ސަރުކ ރުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު  އި ގޮވ ލަ 
 

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޓޫރިޒަމްެގ ޒަރީއ އިން هللا ނޮޅިވަރަމް ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 4.2

ދެމިެގންދ  ޮގތެއްަގއި ރ އްޖޭަގއި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެގންނަންޖެހޭ    ރ އްޖެއަށް ލިބޭ އ މްދަނީ އަބަދަށް

 ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުންހުށަހަޅ  ޤަރ ރު އިބަދަލުތައް ެގނައުމަށް ޮގވ ލަ 

އަބަދަށް  އ މްދަނީ  ލިބޭ  ރ އްޖެއަށް  ޒަރީއ އިން  ރ އްޖޭގައި    ޓޫރިޒަމްގެ  ގޮތެއްގައި  ދެމިގެންދ  

 ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު   އި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ގޮވ ލަ 
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ދ  4.3 ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ނަންބަރު هللا އިރ ެގ  ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، 

 )އެްއަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު 2009/5

 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   5/ 2009ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .5
 

 މައްސަލަ  .6
 

މެންބަރު މުޙައްމަދު މ ވަށު ދ އިރ ެގ  ވަނަ މ އްދ ެގ ދަށުން،    179ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވ ިއދުެގ   6.1

 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މަްއސަލަ ސަޢީދު

 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .7
 

  ދައުލަތުގެ )  2006/3  ނަންބަރު   ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  ޠ ރިޤް  އަޙްމަދު  މެންބަރު   ދ އިރ ެގ  މަހިބަދޫ 7.1

 ބިލު  ެގނައުމުެގ ިއޞްލ ޙު  އަށް( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުެގ

 

ޚަރަދަށް ޒިންމ ވުމުެގ   7.2 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ދައުލަތުެގ  މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  މ ވަށު 

އޮތުން ނިމުމަކަށް   މ އްދ ެގ )ހ(، )ރ( އަދި )ބ( ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތްވަނަ    32ޤ ނޫނުެގ  

 ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު  އި ެގނައުމަށް ސަރުކ ރަށް ޮގވ ލަ 

 

ޖ ބިރު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ މުސ ރައަށް ހެޔޮ هللا ކ ށިދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދު 7.3

 ބަދަލެއް ެގނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

 

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ   7.4 ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  ޠ ރިޤް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  މަހިބަދޫ 

 ޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .8
 

މަޑުއްވަރި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އ ދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލ މަތ ބެހޭ   8.1

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެުވންބިލު
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ދ އިރ ެގ   8.2 ދިްއަގރު  ފަރ ތުން،  ޤ ނޫނު  ސަރުކ ރުެގ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  ޙަސަން  އިކްރ މް  މެންބަރު 

ެގނައުުމެގ ބިލު   2019/5ނަންބަރު   ެގ )ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނީ ފަންނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު 

 ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުން

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .9
 

)ދިވެހިރ އްޖޭެގ މަސްވެރިކަުމެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ   2019/14ޤ ނޫނު ނަންބަރު   9.1

ލ މަރުކަޒީ ކޮމިޓީއ އި ޤައުމީ ތަރައްޤީއ އި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ،  ބިލު

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ވ ފައި ހުންނަވ  ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންަގޕޫރަށް ދިވެހިރ އްޖެއިން ކަނޑައަޅު 9.2

މަްއސަލަ، ފޮނުއްވ ފައިވ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ   ކޮމިޓީން   ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ުގޅުންތަކުެގ  ޚ ރިޖީ 

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ެމދުވެރިެވެގން ސިފައިންނ އި ފުލުހުންނަށް    ސިފައިންެގ ކޯޕަރޭޓިވް އަދި 9.3

މަ ފްލެޓްތަކުެގ  އަޅަމުންެގންދ   ހުޅުމ ލޭަގިއ  ހުށަހަޅ ފައިވ     އ ރޫޢުޝްޚ އްޞަކޮށްެގން  ުގޅިެގން 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  އޯންޑް ެއންޓަރޕްރައިސަސް  ސްޓޭޓް، މައްސަލަ

 

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ޖުޑީޝިއަރީ   ،ހެއްކ ބެހޭ ބިލު 9.4

 

މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ޤ ނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވ އިދުތައް އެ ޤ ނޫނުތަކުަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ    9.5

ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުންނ އި ސަރުކ ރުެގ އިދ ރ ތަކުން ހަދ ފައިނުވ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށް ހުށަހަޅ ފައިވ   

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ަގވ އިދު ،މައްސަލަ

 

 އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް   .10
 

ނަންބަރު   10.1 ބިލު  99/2ޤ ނޫނު  ެގނައުުމެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  ޓޫރިޒަމ ބެހޭ    ،)ދިވެހިރ އްޖޭެގ 

 ންފ ސްކުރުމ މެދު ވޯޓަށް އެހު

 

 ފ ސްކުރުމ މެދު ވޯޓަށް އެހުން ފަންނީ އުފެއްދުން ިގންތިކުރުމ އި ދަރަޖަކުރުމުެގ ބިލު، 10.2
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ބިލު، 10.3 ތަކެތީެގ ބައިނަލްއަޤްވ މީ ވިޔަފ ރިކުރުުމެގ  ދިރޭ  ބިރުހީވެފައިވ   ފ ސްކުރުމ މެދު    ނެތިދިޔުމުެގ 

 ވޯޓަށް އެހުން 

 

ވިޔަފ ރިތަކަށް   19-ކޮވިޑް  10.4 ސަބަބުން،  އަސަރުެގ  ނޭދެޭވ  ކުރ   އިޤްތިޞ ދަށް  ބަލިމަޑުކަމުން  ެގ 

ރިއަމް ދިނުން އެދިވަޑަިއެގން ފުވައްމުލަކު  އެހީތެރިވުމުެގ ޮގތުން ލޯނު ނަގ ފަިއވ  ފަރ ތްތަކަށް މޮރަޓޯ

ކޮމިޓީން  މ ލިއްޔަތު  ޤަރ ރު،  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ   މުމްތ ޒް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ދެކުނު 

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   10.5 އެދިވަޑަިއެގން  މުރ ޖަޢ ކޮށްދިނުމަށް  މުސ ރަ  ކޮމިޝަނުން  މެޖިސްޓްރޭޓުންެގ 

 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މައްސަލަ، މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުމަށް   10.6 އެލަވަންސެއް  ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް  ޤ ޟީންނަށް  ކޯޓުެގ  ކްރިމިނަލް 

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  މައްސަލަ،     އެދިަވޑަިއެގން 

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ެއޖެންޑ  10.7 ޕ ޓީން  ޑިޮމކްރެޓިކް  ދިވެހިރަްއޔިތުންެގ  ިއންތިޚ ބުަގއި  މަޖިލީހުެގ   19-ރައްޔިތުންެގ 

ވެފައިވ    ދަށުން  ހޯދައިދިވަމެނިފެސްޓޯެގ  ހަމައަުގ  މަހަށް  ތެރެއިން،  ވަޢުދު ޢުދުތަކުެގ  ީވ  ނުމަށް 

ވަނަ   179  ެގ ފުއްދަމުން ނުދ ކަމަށް ފ ހަަގކުރައްަވއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވ އިދު ސަރުކ ރުން

ަމއްސަލަ،    ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ   ފިރުޝ ން  ޙުސައިން  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  މަޑަވެލި  ދަށުން  މ އްދ ެގ 

 އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 10.8

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .11
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين رب  لل  والحمد"
 


