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.1

ޙަމްދު ޞަލަވތް

"بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"
.2

ޖަލްސގެ ހޒިރީ އިއްވުން

.3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން
3.1

އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)15/1/2020/

.4

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

.5

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
5.1

ނ
ތގެމަތި ް
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  158ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގައިވ ގޮ ު
އޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅ މީހަކު
ޢންމުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރަ ް
ވ
އ ި
އޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދރއިން ކުރި އިޢުލނަށް އިޖބަދެއްވައި ކުރިމަތިލެ ް
ހޮވުމަށްޓަކައި ރަ ް
ގޅޭ ދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން
އސަލައ ު
ކށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މަ ް
ފަރތްތަކުގެ ނަންތައް ދިރސ ޮ

.6

އިބްތިދއީ ބަހުސް
6.1

ރ
ރއްކތެ ި
ކގެ އުޅޭ ނު ަ
ގ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖބިރު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ރއްޖޭގެ ކަނޑުތަ ު
ކށިދޫ ދއިރ ެ
ތއް ހުއްޓުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ
މިޔަރުތަކުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކއި ،އަނިޔ ަ
ތއް އެޅުމބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރު
ފިޔަވަޅު ަ

6.2

ހިންނަވަރު ދއިރގެ މެންބަރު ޖީހން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު 12/2016
ލ
ތގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބި ު
(ޖިނއީ އިޖުރއަ ު
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.7

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
7.1

ވއްމުލަކު އުތުރު ދއިރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ،
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ފު ަ
ޤނޫނު

ނަންބަރު

29/2016

ޖގެ
(ދިވެހިރއް ޭ

ޕޓަކުން
އއަރ ޯ
ެ

ދިވެހިރއްޖޭން

ރށް
ބޭ ަ

ފުރ

މގެ ބިލުގެ
ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއއި ފީ ނެގުމބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައު ު
ދވުން
ބަހުސްކުރިއަށް ގެން ެ
7.2

މލަކު ދެކުނު ދއިރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތޒް ހުށަހަޅުއްވފައިވ،
ފވައް ު
ސަރުކރުގެ ފަރތުންު ،
ނ
އށް ގެންދެވު ް
ތަޢުލީމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްކުރި ަ

7.3

ފއިވ ،މޫސުމަށް
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ހޯރަފުށި ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވ ަ
ނ
ދވު ް
އަންނަ ބަދަލުތަކބެހޭ ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެން ެ

7.4

ގ
ފއިވ ،ދިވެހިރއްޖޭ ެ
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ދންދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވ ަ
ނ
ބލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވު ް
ނގެ ި
އކައުންޓެންޓު ް
ޗޓަރޑް ެ

7.5

ފއިވ ،ޔުޓިލިޓީ
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ތިނަދޫ ދެކުނު ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވ ަ
ދވުން
ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެން ެ

7.6

ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދއިރގެ މެންބަރު އިބްރހީމް ނޒިލް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،އެއްމެދު
ނ
އށް ގެންދެވު ް
ޢިމރތުގެ ބިލުގެ ބަހުސްކުރި ަ

7.7

ފއިވ،
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،އިނގުރައިދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ދވުން
ގ ބަހުސްކުރިއަށް ގެން ެ
ލ ެ
ތއިގެ ބި ު
ދިވެހިރއްޖޭގެ ހަކަ ަ

7.8

ދ ދއިރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވފައިވ،
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ވެލި ޫ
ވން
ދިވެހިރއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެ ު
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.8

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
8.1

ޓ
ޑ ް
ޞ އޮ ި
އއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ކުއްޔަށްދިނުމގުޅޭ ޚއް ަ
މޯލްޑިވްސް ެ
ރިޕޯޓު މލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު (ފުރަތަމަ ބައި)

.9

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
9.1

ގ
ސަރުކރު ެ

ފަރތުން،

މުލަކު

ދއިރގެ

މެންބަރު އިބްރހީމް

ނަޞީރު

ހުށަހަޅުއްވފައިވ،

ހން
ތގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމމެދު ވޯޓަށް އެ ު
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯ ި
9.2

ކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމ ހިސބަށް ގޮސްފައިވ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
އކަތްތަ ު
ދުވަހުގެ މަސަ ް

 .10އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް
ނިންމުން

"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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