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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 10/ 2022/3އޖ/  : އެޖެންޑ  ނަންބަރު            
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   10ދައުރުގެ    ތިންވަނަ އަހަރުގެ    ވަނަ   2022 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ތަން: 

 ( 1  ނަކަތުން   އުތުރަ )   ދުވަސް   ބުދަ   ، 2022  ސެޕްޓެންބަރު   7  : ތ ރީޚު 

 1444  ޞަފަރު   11  

 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
 

 (2022/3/10އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: ޑ  އިޢުލ ންކުރުންއެޖެން 3.1

 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން  .4
 

 ޔައުމިްއޔ  ފ ސްކުރުން  4.1

 ( ޖަލްސ ެގ ޔައުިމއްޔ  3އަށް ) 6/ 2022/3ން އި 4/ 2022/3ޔައުމިްއޔ  ނަންބަރު 
 

 ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ   .5
 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ކުޅުދުްއފުށި ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،   5.1

ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން )ވަޒީފ އ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2008/2ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

 އިްއވުން 

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

ނަންބަރު   5.2 ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  ނަސީމް  އިބްރ ހީމް  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ    2021/7ތުލުސްދޫ 

ެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން )ދިވެހިރ އްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީމ ިއ ތަމްރީނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް ިއޞްލ ޙު ެގނައުުމެގ ބިލު

 އިްއވުން 

ނަންބަރު   އަށް އިޞްލ ޙު    7/ 2021ޤ ނޫނު  ޤ ނޫނު(  ތަމްރީނުގެ  ތަޢުލީމ އި  މަތީ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ 

 ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .6
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 ސުވ ލު  .7
 

ފިނޭންސް އަލްފ ޟިލް އިބްރ ހީމް  7.1 އޮފް  މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔ ން، މިނިސްޓަރ  ދ އިރ ެގ  ތޮއްޑޫ 

 ؛ކުރައްވ  ސުވ ލު އަމީރުއ 

ވަނަ އަހަރުެގ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނ ފައިވ  އއ.ތޮއްޑޫެގ އ  ހެލްތް ސެންޓަރ   2022 •

އއ.ުއކުޅަ އަށް ހުއަދި  ޓެންޑަރ  ހޯދުމަށް  ބަޔަކު  ޢިމ ރ ތްކުރ ނެ  ސެންޓަރ  ހެލްތް  އ   ެގ 

ުވޒ ރ އަށް ފޮނުވ ފައެެވ. ވީމ ،    އިޢުލ ންކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ވަނީ ތިޔަ

ތ ރީޚެްއަގއިތޯ ކޮން  އިޢުލ ންކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް  ފެށުމަށް ؟ އެ  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ 

 ؟ކޮންޓްރެކްޓަރ ެއކު ސޮިއކުރެޭވނީ ކިހ  ހިސ ބެއްަގއިތޯ

  
 މައްސަލަ  .8

 

މަޑުްއވަރި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އ ދަމް ވަނަ މ އްދ ެގ ދަށުން،    179ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވ ިއދުެގ   8.1

 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  މަްއސަލަ ޝަރީފް

 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .9
 

ޒަރީއ އިން ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ޓޫރިޒަމްެގ  هللا ނޮޅިވަރަމް ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 9.1

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

 ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު  އިބަދަލުތައް ެގނައުމަށް ޮގވ ލަ 

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .10
 

މުޙައްމަދު ސަޢީދު   10.1 މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ޚަރަދަށް ޒިންމ ވުމުެގ  މ ވަށު  ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ، ދައުލަތުެގ 

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

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުންހުށަހަޅ  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 10.2

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުންބަދަލެއް ެގނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު
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ޖުމްހޫރިއްޔ ެގ   10.3 ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  ޠ ރިޤް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  މަހިބަދޫ 

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުންުމެގ ބިލުޤ ނޫނުއަސ ސީއަށް އިޞްލ ޙު ެގނައު

 

ދަރިަމއިނުވުުމެގ  10.4 ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ،  ނަސީމް  އަޙްމަދު  މީކ އީލު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ދެކުނު  ަގލޮޅު 

މައްސަލަ ރ އްޖޭަގއި އިތުރުަވމުން ދ ތީ، މި މައްސަލަ ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވ  ރަްއޔިތުންނަށް  

ޞިއްޙީ  އިޖް ފުރުޞަތުތައް ތިމ ޢީ  ބޭސްފަރުވ ެގ  ދަށުން  ނިޒ ުމެގ  ޤައުމީ  އިންޝުއަރެންސްެގ 

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުން މިހ ރަށްވުރެ ފުޅ ކޮށް، ފަސޭހަކުރުމަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

 

ނަންބަރު   10.5 ޤ ނޫނު  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  އުޝ މް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދ އިރ ެގ    2019/5ވިލިމ ލެ 

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުން ފަންނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނަުއމުެގ ބިލު)ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނީ

 

ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ފޭދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހ ދު ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު   10.6

ބަހުސް    2014/9 ބިލުެގ  ެގނައުމުެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު(  )ދިވެހިރ އްޖޭެގ 

 ކުރިއަށްެގންދެވުން 

 

ސަނީފް ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ޤ ނޫނު هللا ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދ އިރ ެގ މެންބަރު ޢަބްދު 10.7

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

 ކުރިއަށްެގންދެވުން 

 
މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔ ން ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ތޮއްޑޫ ދ އިރ ެގ   10.8

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

ކުރުންތަކު  ބޭންޑް  ރޭޓ އި  ކުރަމުންެގންދ   ބިލު  ވިޔަފ ރިތަކަށް  ސަރަޙައްދުަގއި  ެގންުގޅޭ  މ ލެ  ަގިއ 

އެކަން ސަރުކ ރުެގ ސަމ ލުކަމަށް   އިބޭންޑ އި ރޭޓް ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޮގވ ލަ   އިތަފ ތުކުރުންތައް ނައްތ ލަ

 ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެވުންެގ  ެގނައުމަށް ހުށަހަޅ  ޤަރ ރު

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .11
 

  ސަލ މަތ ބެހޭ  ޤައުމީ ދިވެހިރ އްޖޭެގ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޝަރީފް އ ދަމް މެންބަރު ދ އިރ ެގ މަޑުއްވަރި 11.1

 ބަލައިަގތުމަށް ބިލު
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ެގއްލުުމެގ ބަދަލުދިނުމުެގ ނިޒ މުެގ ނަޒ ހަ 11.2 ތްތެރިކަން ހަރުދަނ ކުރުމަށް ދައުލަތުެގ މަޝްރޫޢުތަކުަގިއ 
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