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.1

ދުޢ

"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)16/2019/

.4

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

.5

ސުވލު
5.1

މަރަދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އިބްރހީމް ޝަރީފް ،މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް
ލ؛
އިންފްރސްޓްރަކްޗަރ އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއ ކުރައްވ ސުވ ު
ނ ކިހތކުތޯ؟
އޓިފައިވތީ ،މި މަސައްކަތް ފެށޭ ީ
ދގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހު ް
މިހރު އައްޑޫ ސިޓީ މަރަ ޫ
ކވެ.
މސައްކަތެ ެ
ރވި އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށިވ ަ
ބޑް ކު ެ
މސައްކަތަކީ ި
މަ ރަދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ަ
ވީމ ،މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކިހތކުތޯ؟

.6

އިބްތިދއީ ބަހުސް
6.1

ޖގެ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް
މަރަދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އިބްރހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ދިވެހިރއް ޭ
ލ
ރސްގެ ބި ު
ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓް ީ

6.2

ޖމްހޫރިއްޔގެ
ފއިވ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ު
ބރު ޖީހން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ހިންނަވަރު ދއިރގެ މެން ަ
ގ
ސ ެ
ކމިޝަނުގެ ބރު ،ހަމަ އެ ޤނޫނުއަސ ީ
ޤނޫނުއަސސީގެ ދަށުން އުފައްދފައިވ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ
މ ކޯޓުން އެ ޤނޫނުއަސސީއ ޚިލފަށް ނިގުޅައިގެންފައިވތީ ހުށަހަޅ ޤަރރު
ދަށުން އުފައްދފައިވ ސުޕްރީ ް
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.7

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
7.1

ސަރުކރުގެ

ފަރތުން،

ފންނު
މ ަ

އުތުރު

ގ
ދއިރ ެ

ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރު

އިމްތިޔޒު

ފަހުމީ

ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤނޫނު) އަށް
ދއުން
ބހުސް ކުރިއަށްގެން ި
ނއުމުގެ ބިލުގެ ަ
އިޞްލޙު ގެ ަ
7.2

ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ބރަށު ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ދިވެހިރއްޖޭގެ
ނ
ށގެންދިއު ް
ލގެ ބަހުސް ކުރިއަ ް
ޘަޤފީ ތަރިކައިގެ ބި ު

.8

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
8.1

ޔތު ކޮމިޓީއަށް
އދު ( )2010ގެ  98ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މލިއް ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ ި
ގތުގެ ރިޕޯޓު
ވއި ނިންމެވި ޮ
ނ ދިރސކުރައް ަ
ހުށަހެޅިފައިވ ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް މލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ް
ނންބަރު)M19/ML/2019/02 :
(މލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ަ

.9

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
9.1

ޔތު ކޮމިޓީއަށް
އދު ( )2010ގެ  98ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މލިއް ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ ި
ގތުގެ ރިޕޯޓަށް
އ ނިންމެވި ޮ
އވަ ި
ނ ދިރސކުރަ ް
ތ ކޮމިޓީ ް
ޓ ރިޕޯޓުތައް މލިއްޔަ ު
އއް އޮޑި ް
ހުށަހެޅިފައިވ ބަ ެ
ވޯޓަށް އެހުން (މލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު)M19/ML/2019/01 :

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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