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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 21/ 2022/2އޖ/  : އެޖެންޑ  ނަންބަރު            
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   21ދައުރުގެ    ވަނަ ދެ އަހަރުގެ    ވަނަ   2022 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ތަން: 

 ( 13  ނަކަތުން   އަދަ )   ދުވަސް   ބުދަ   ، 2022  ޖޫން   29  : ތ ރީޚު 

 1443  ޛުލްޤަޢިދ    29 

 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
 

 (2022/2/21އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: ޑ  އިޢުލ ންކުރުންއެޖެން 3.1

 

 ޔައުމިއްޔ  ފ ސްކުރުން  .4
 

 ޔައުމިްއޔ  ފ ސްކުރުން  4.1

 ( ޖަލްސ ެގ ޔައުމިއްޔ  3އަށް ) 2/17/ 2022ން އި 15/ 2022/2ޔައުމިްއޔ  ނަންބަރު 
 

 ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢ ރަފުކުރަންޖެހޭ   .5
 

ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ފޭދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހ ދު    ،ސަރުކ ރުެގ ފަރ ތުން 5.1

ބިލު   2014/9 ެގނައުުމެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު(  ކިޔުން  )ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ފުރަތަމަ  ެގ 

 އިްއވުން 

 )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތު( އަށް އިޞްލ ޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   9/ 2014ޤ ނޫނު ނަންބަރު  

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .6
 

 ސުވ ލު  .7
 

އ  ނައިފަރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔ މް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފ ޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް 7.1

 ؛ކުރަްއވ  ސުވ ލު 

ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެއްވުަމކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އިބްރ ހީމް   •

ފެންވަރަށް  ޓަރޝަރީ  ހޮސްޕިޓަލް  ވަޢުދެއް.  ވެަވޑައިެގންފަިއވ   ޞ ލިޙް  މުޙައްމަދު 
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ޤީކޮށް އަދި ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައް  ?ތަރައްޤީކުރެްއވުމަށް ކުރެވެމުންދ  މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ތޯންނިމޭނީ ކޮންއިރަކު
 

ޢަބްދު 7.2 މެންބަރު  ދ އިރ ެގ  ެއޑިޔުކޭޝަން  هللا ކަނޑިތީމު  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 

 ؛ލިޔުމުން ޖަވ ބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރަްއވ ފަިއވ  ސުވ ލު  އ ޑޮކްޓަރ ޢ އިޝަތު ޢަލީ

ައދި ށ.ގޮއިދޫ މި ތިން ރަށުެގ   • ސްކޫލްެގ މަލްޓިޕ ރޕަސް ހޯލްެގ ށ.ބިލެތްފަހި، ށ.ކަނޑިތީމު 

އަދި ށ.ނޫމަރ  ސްކޫލަށް އިތުރުކުރ  ؟ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި ދިުގލައިެގންދ  ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ

 ؟ރޫމްތަކުެގ މަސަްއކަތް ނުފެށި ލަސްވ  ސަބަބަކީ ކޮބަިއތޯ ކްލ ސް
 

ފިނޭންސް އަލްފ ޟިލް އިބްރ ހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް  هللا، ަގލޮޅު އުތުރު ދ އިރ ެގ މެންބަރު އީވ  ޢަބްދު 7.3

 ؛ލިޔުމުން ޖަވ ބު ހޯްއދެވުމަށް ކުރަްއވ ފަިއވ  ސުވ ލު އ އަމީރު

ބޭރު  • ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ފެށުނުއިރު  މަސް  ޖޫން  ސަރުކ ރަށް ެގ  މި  ތެރެއިން  ރިޒ ވްެގ  ފައިސ ެގ 

މަހ އި ކުރިައށް މިލިއަން ޑޮލަރެެވ. މިހިނގ  ޖޫން    317ބޭނުންކުރެވޭ ފައިސ ެގ ޮގތުަގިއ ހުރީ  

މިލިއަނަށްވުރެ ިގނަ ޢަދަދުެގ ޑޮލަރު، ދަރަނި އަނބުރ  ދެއްކުމަށް   130މިއޮތް ޖުލައި މަހު  

މި   ދެ  130ހޭދަކުރ ންޖެހެއެވެ.  މި  އިތުރުން،  ޑޮލަރުެގ  ބަޖެޓުކޮށްފައިވ     މިލިއަން  މަހުެގ 

  މި ދެންނެވި މުަގަގއި   މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. މ ލީ ކަންކަން  150ޑެފިސިޓަކީ  

ދުވަހުެގ    އްޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު، ސަރުކ ރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ދައުލަތުެގ ރިޒ ްވަގއި ކިތަ   ހުރިއިރު،

 ؟ފ ކުރެވޭތޯލަކ ޑުެގ، ތެލުެގ އަދި ބޭހުެގ ފައިސ  ހުންނ ނެ ކަމަށް 

 

 އިބްތިދ އީ ބަހުސް  .8
 

ދ އިރ ެގ   8.1 ދިްއަގރު  ފަރ ތުން،  ޤ ނޫނު  ސަރުކ ރުެގ  ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،  ޙަސަން  އިކްރ މް  މެންބަރު 

 )ދިވެހިރ ްއޖޭެގ ޤ ނޫނީ ފަންނުެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 2019/5ނަންބަރު 

 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  .9
 

މަޑުއްވަރި ދ އިރ ެގ މެންބަރު އ ދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުްއވ ފަިއވ ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލ މަތ ބެހޭ   9.1

 ެގ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދެުވންބިލު
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 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .10
 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   10.1 އެދިވަޑަިއެގން  މުރ ޖަޢ ކޮށްދިނުމަށް  މުސ ރަ  ކޮމިޝަނުން  މެޖިސްޓްރޭޓުންެގ 

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

 

ހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުމަށް   10.2 އެލަވަންސެއް  ޑިއުޓީ  ސްޕެޝަލް  ޤ ޟީންނަށް  ކޯޓުެގ  ކްރިމިނަލް 

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިޕ ޓްމަންޓް  ަމއްސަލަ،     އެދިަވޑަިއެގން 

 މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 

ެއޖެންޑ  10.3 ޕ ޓީން  ޑިމޮކްރެޓިކް  ދިވެހިރައްޔިތުންެގ  ިއންތިޚ ބުަގއި  މަޖިލީހުެގ   19-ރައްޔިތުންެގ 

ވެފައިވ    ދަށުން  ހޯދައިދިވަމެނިފެސްޓޯެގ  ހަމައަުގ  މަހަށް  ތެރެއިން،  ވަޢުދު ޢުދުތަކުެގ  ވީ  ނުމަށް 

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

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

 އިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

 

 އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް   .11
 

ނަންބަރު   11.1 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، 11.2

 

ބިލު، 11.3 ތަކެތީެގ ބައިނަލްއަޤްވ މީ ވިޔަފ ރިކުރުުމެގ  ދިރޭ  ބިރުހީވެފައިވ   ފ ސްކުރުމ މެދު    ނެތިދިޔުމުެގ 

 ވޯޓަށް އެހުން 

 

ވިޔަފ ރިތަކަށް   19-ކޮވިޑް  11.4 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 

 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 11.5
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 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين رب  لل  والحمد"
 


