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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

  

 އެޖެންޑ  
 

 44/ 2021/3އޖ/  : އެޖެންޑ  ނަންބަރު            
 

 

 ޖަލްސ    ވަނަ   44ދައުރުގެ    ވަނަ ތިން އަހަރުގެ    ވަނަ   2021 : ޖަލްސ  

 ގެ   މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ތަން: 

 ( 3  ނަކަތުން   ދޮށަ )   ދުވަސް   ހޯމަ   ، 2021  ނޮވެންބަރު   29  : ތ ރީޚު 

 1443  އ ޚިރު ރަބީޢުލް   24  

 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 އިޢުލ ން ދުވަހުގެ އެޖެންޑ    .3
 

 ( 44/ 2021/3އޖ/  )އެޖެންޑ  ނަންބަރު: އެޖެންޑ  އިޢުލ ންކުރުން 3.1

 

 ރިޔ ސަތުން އަންގ  އެންގުން  .4
 

 ސުވ ލު  .5
 

  އެންޑް   ސްޕޯޓްންޓްރ   އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޝިފ ޢު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު   ދ އިރ ެގ  އިހަވަންދޫ 5.1

 ؛ސުވ ލު  ކުރަްއވ  ނަހުލ އ  ޢ އިޝަތު އަލްފ ޟިލ   ސިވިލްޭއިވއޭޝަން

ވ އިރުވެސް  އަހަރެއް  ޕޯޓަށްރއެއަ  ހޯރަފުށީ   ބޭނުންކުރަމުންދ   ރައްޔިތުން   ިގނަ  އަތޮޅުެގ.ހއ •

 ދަތިކަން   އެކަުމެގ  ނުދ ތީކުރިއަށް  މަސައްކަތެއް   ފ ލަމުެގ  ބޭނުންވ   ފޭބުމަށް  އަރ އެއަރޕޯޓަށް  

 ިމހ ރު  .ފ ހަަގކުރަމުންނެވެ ތަކުރ ރުކޮށް ދަނީ ރައްޔިތުން އެކަން ކުރަންޖެހި އްމަލުޙަތަ ރައްޔިތުން

 ފެށޭވަރުވ ނީ  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  ފ ލަމުެގ ؟ކޮބައިތޯ  ހިސ ބަކީ  ޮގސްފަިއވ   މަސައްކަތް  ފ ލަމުެގ

 ؟ކިހ ތ ކަށްތޯ ހިފ ފައިވަނީ އަމ ޒު ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ފ ލަމުެގ ؟ކިހ ތ ކުތޯ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ  ކަންކަން  .6
 

 ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 2020ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ ޕެޓިޝަން  6.1

 

 ނުހަނު  ފަރ ތުން  ޙަވ ލުކުރެވިފައިވ    ޒިންމ އ   ބެލެހެއްޓުމުެގ  ޚިދުމަތްތައް  ުމވ ޞަލ ތީ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ 6.2

 އޮޕަރޭޓަރުންެގ  ޓެލެކޮމް  ،ބެލުމެއްނެތި  ޤ ނޫނުތަކަށް  ހަދ ފައިވ   ދިވެހިރ އްޖޭގައި  ،މުއްދަތަކަށް  ދިުގ

  ކަންތައްތަކެއް   ިގނަުގނަ  ،މަުގން  ވަުމންދ   ެގއްލުން  ނުހަނު  ރަްއޔިތުންނަށް  ފަހިވ ޮގތަށް  މަންފ އަށް
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  ހުށަހަޅުްއވ ފައިވ   ެގނައުމަށްޓަކައި  ނިމުމަކަށް  ކަންކަން  އެ  ،ފ ހަަގކުރައްަވއި  ތަރުތީބުކޮށްފައިވ ކަމަށް

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ  ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީންޤައުމީ ތަރައްޤީއ އި ތަރިކަިއެގ  ،ޤަރ ރު

 

ެއކަންތައްތަްއ   6.3 ކަންބޮޑުވުންތަކ ިއ،  ހުރި  އިންޑަސްޓްރީަގިއ  މެރިޓައިމް  ދިވެހިރ އްޖޭެގ 

އެ  ބަޔ ންކޮށް   ޙައްލުކުރެވިދ ނެޮގތްތަކ އި،  ކަންކަން  ކުރެވިދ ނެ  ހަރުދަނ ކުރުމަށް  އިތުރަށް  ދ އިރ  

 މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އެޖެންޓްސް )މ ޔ ( ެގ ފަރ ތުން ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ރިޕޯޓު

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުއިޤްތިޞ ދީ ކޮމިޓީން 

 
)އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފ ރީެގ ޤ ނޫނު( އަށް އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ    2014/19ޤ ނޫނު ނަންބަރު   6.4

 ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ތިޞ ދީ އިޤް ،ބިލު

 

 ބިލު،  ެގނައުުމގެ   އިޞްލ ޙު  އަށް(  ޤ ނޫނު  ބިމ ބެހޭ  ދިވެހިރ އްޖޭގެ )   2002/1  ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 6.5

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް  ކޮމިޓީން ލ މަރުކަޒީ

 

 ސަލ މަތ އި  ޤައުމީ  ެއއްބަސްވުންތަކުަގއި  ސޮިއކޮށްފަިއވ   ސަރުކ ރުން  އިންޑިޔ   ސަރުކ ރ އި  ދިވެހި 6.6

  ހުށަހަޅ ފައިވ    އެދި  ބަލައިދިނުމަށް  ހިމެނޭތޯ  ކަެމއް  ނުރައްކ ވ ފަދަ  ސިޔ ދަތަށް  މިނިވަންކަމ އި  ޤައުމުެގ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީން ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ސަލ މަތީ މައްސަލަ،

 
  ބިލު،  ެގނައުުމގެ   އިޞްލ ޙު  އަށް(  ޤ ނޫނު  ދަތުރުފަތުރުެގ  އެްއަގމު)  2009/5  ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 6.7

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް  ކޮމިޓީން ލ މަރުކަޒީ

 
 ިއޞްލ ޙު  އަށް (  ޤ ނޫނު  ދުއްވުމ ބެހޭ  އުޅަނދުތައް   ވ އް ދު  ކަނޑުަގއި)  78/69  ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 6.8

 ރިޕޯޓު  ޮގތުެގނިންމި ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީން ލ މަރުކަޒީ ބިލު، ނައުުމެގެގ

 
ނަންބަރު   6.9 )ބިލު   2014/17ޤ ނޫނު  ބިލު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލ ޙު  އަށް  ޤ ނޫނު(  ކުށުެގ  )ޖިންސީ 

)ޖިންސީ ކުށުެގ ޤ ނޫނު( އަށް   2014/17( އަދި ޤ ނޫނު ނަންބަރު  20-/ބ2020/19ނަންބަރު  

 ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ންހިއުމަ  (  19-/ބ2020/19އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު  

 ކޮމިޓީން ދިރ ސ ކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

 



 4 

 ޤައުމީ  ބިލު،  އުވ ލުމުެގ(  ޤ ނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  ޓްރ ންސްޕޯޓް  މޯލްޑިވްސް)  2016/3  ނަންބަރު   ޤ ނޫނު 6.10

  ނިންިމޮގތުެގ  ދިރ ސ ކޮށް  ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީެގ  ލ މަރުކަޒީ  ކޮމިޓީއ އި،  ތަރިކައިގެ   ތަރައްޤީއ އި

 ރިޕޯޓު

 
ެގނައު(  ޤ ނޫނު   މ ލިްއޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ)  2006/3  ނަންބަރު  ޤ ނޫނު 6.11  ބިލު،  ުމގެ އަށް އިޞްލ ޙު 

 ރިޕޯޓު ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީން  ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ މ ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއ އި ލ މަރުކަޒީ

 
 ،އިޞްލ ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު)ޓެރަރިޒަމް މަނ ކުރުމުެގ ޤ ނޫނު( އަށް    2015/32ޤ ނޫނު ނަންބަރު   6.12

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ދިރ ސ ކޮށްން ކޮމިޓީ ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ ސަލ މަތީ

 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ދިރ ސ ކޮށް  ން ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ،މަދަނީ އިޖުރ އަތުެގ ބިލު 6.13

 
 ރިޕޯޓު ނިންމިޮގތުގެ ދިރ ސ ކޮށް  ކޮިމޓީން ތަރިކަިއެގ ތަރައްޤީއ އި ޤަުއމީ ،ބިލު ޢިމ ރ ތުެގ އެއްމެދު 6.14

 
   މައްޗަށް   ފަރ ތުެގއެ  ޙުކުމްކޮށް،  ޙ ޟިރުގައި  ޣައިރު  ފަރ ތުެގ  ދަޢުވ ލިބޭ  މައްސަލަތަކުަގއި  އެކިއެކި 6.15

  ޙަވ ލުކުރެވިފަިއނުވުމުގެ   ސަރވިސްއ   ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ޙުކުމް  އިްއވ ފަިއވ 

 ކޮމިޓީން   ޖުޑީޝިއަރީ  ،މައްސަލަ   ެގފަރ ތްތަކު  ހިފަހައްޓ ފައިވ   ޕ ސްޕޯޓު  ފަރ ތްތަކުެގއެ  ސަބަބުން

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގދިރ ސ ކޮށް 

 
   ތުހުމަތުަގއ އި   އެތެރެކުރުުމެގ  މަސްތުވ ތަކެތި  ކިލޯެގ  149  ޚިލ ފަށް  ޤ ނޫނ   ދިވެހިރ އްޖެއަށް 6.16

  ޮގތް،   ހިނގ ދިޔަ ކަން  މައްސަލަިއަގއި   ފަރ ތްތަކުގެ   ހައްޔަރުކުރި  ތުހުމަތުގައި  ބައިވެރިވުމުގެ   އެކަމުަގއި

 ދިރ ސ ކޮށް  ކޮމިޓީން  ޓްޖޮއިން  ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކ ބެހޭ  ސަލ މަތީ  ކޮމިޓީއ އި  ޖުޑީޝިއަރީ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ

 
  އަްއޑޫއ    ރިންއ އިޓުޓިކޮ  އިންޑިއ ގެ   ލިމިޓެޑުން  ޕްރަިއވެޓް  ކޮމްޕެނީ  ޝިޕިންގ  ސްޓޭޓް  މޯލްޑިވްސް 6.17

  ހުށަހަޅ ފައިވ    ބަޔ ންކޮށް  ބޮޑުކޮށްފައިވ ކަމަށް  ފީތައް   ނަގ   ދަތުރުތަކުން  ފެރީ  ކ ގޯ   ކުރ   ދެމެދު

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގދިރ ސ ކޮށް  ކޮމިޓީން ެއންޓަޕްރައިސަސް އޯންޑް  ސްޓޭޓް ،މައްސަލަ
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 އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔ ވަހިކަން  މުަވއްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  ޙިއްޞ ވ   ރުކ ރުސަ 6.18

  އޯންޑް   ސްޓޭޓް   ،ަމއްސަލަ  އ ުގޅޭޢުމަޝްރޫ   ބޯހިޔ ވަހިކަމުެގ  ކުރިއަށްެގންދަވ   ތަކުންކުންފުނި

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރ ސ ކޮށް ކޮމިޓީން  އެންޓަޕްރައިސަސް

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .7
 

 އެހުންހިސ ބަށް ޮގސްފަިއވ  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް   މ ދުވަހުެގ މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން 7.1

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  .8

 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ"   -  العالمين رب  لل  والحمد"
 


