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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

.4

އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)28/2019/

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

 .5ސުވލު
5.1

ޟލް ޢަބްދުﷲ
އފް ފޮރިން އެފެއޒް އަލްފ ި
ކށިދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖބިރު ،މިނިސްޓަރ ޮ
ޝހިދުއ ކުރައްވ ސުވލު؛
ގޅުން
ނިމިދިޔަ ސަރުކރުގެ ޚރިޖީ ސިޔސަތު އޮތް ގޮތުން ،މުސްލިމު ޤައުމުތަކ ރއްޖެއ ދެމެދު ސިޔސީ ު
އކު
ތކީ ،މުސްލިމު ޤައުމުތަކ ެ
ރގެ ސިޔސަ ަ
ވސް މި ސަރުކ ު
ފއެވެ .ނަމަ ެ
ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ހީނަރުވެ ަ
ނ މުސްލިމު ޤައުމުތަކއެކު މި ސަރުކރުން
ކމަށް ވީހިނދު ،އަދި އެގޮތު ް
ސިޔސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ަ
ރއަށް ގެންދހިނދު ،މުސްލިމު ޤައުމެއްކަމަށްވ ޤަތަރއި
ސއްކަތް ކު ި
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަ ަ
ދވަމުތޯ؟ އަދި
ގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެން ަ
ތ ސިޔސީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމު ެ
ދިވެހިރއްޖެއ ދެމެދު އޮ ް
ށ
ކތް ކުރިއަ ް
އވަނީ ކިހހިސބަކަށްތޯ؟ އަދި އެ މަސައް ަ
ކން ގޮސްފަ ި
ކުރިއަށް ގެންދަވނަމަ އެ ަ
ޖ
ގންދެވުމުގެ ވިސްނުން މި ސަރުކރުގެ ޚރި ީ
ރއަށް ެ
ނުގެންދަވނަމަ ،ޤަތަރއެކު ސިޔސީ ގުޅުން ކު ި
ބއިތޯ؟
ބކީ ކޮ ަ
ނނީތޯ އަދި އޭގެ ސަބަ ަ
ރގައި ނުހިމެ ެ
ސިޔސަތުގެ ތެ ޭ

.6

މަޖިލީހަށް ތަޢރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލއި ޤަރރު
6.1

ސަރުކރު ފަރތުން ،މަނަދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހރޫން ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު
ގ
މ ެ
އޞްލޙު ގެނައު ު
ޤއުމީ ނިޒމުގެ ޤނޫނު) އަށް ި
ސގެ ަ
އޙީ އިންޝުއަރަން ް
( 15/2011އިޖްތިމޢީ ޞި ް
ވން
އ ު
ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި ް

2

ޤނޫނު ނަންބަރު ( 15/2011އިޖްތިމޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒމުގެ ޤނޫނު) އަށް
އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
6.2

ފއިވ ،ޤނޫނު
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،މފަންނު މެދު ދއިރގެ މެންބަރު އިބްރހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ލގެ ފުރަތަމަ
ނއުމުގެ ބި ު
ރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެ ަ
ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފ ި
އއްވުން
ކިޔުން ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 18/2014ވިޔަފރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

6.3

ގ
ދވެހިރއްޖޭ ެ
ފއިވި ،
ގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފޢު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ނދޫ ދއިރ ެ
ހވަ ް
ގ ފަރތުން ،އި ަ
ސަރުކރު ެ
އއްވުން
ލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ި
މަސްވެރިކަމުގެ ބި ު
ދިވެހިރއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލު

6.4

ކށިދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖބިރު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވއިދުގެ 142
އވުން (ޤަރރު ނަންބަރު/19/2019 :ޤ)10-
ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ހުށަހަޅ ޤަރރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި ް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވއިދުގެ  142ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ހުށަހަޅ ޤަރރު (ޤަރރު ނަންބަރު:
/19/2019ޤ)10-

.7

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
7.1

ލ
ނއުމުގެ ބި ު
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 8/2009ދިވެހިރއްޖޭގެ ޕެންޝަނބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެ ަ
ޓ
އިޖްތިމޢީ ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ ު

7.2

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ޝނަށް
ކޮމި ަ

މެންބަރުން

ޓކައި
ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ަ

ސލްޖުމްހޫރިއްޔ
ރއީ ު
ަ

ގ ރިޕޯޓު
މޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތު ެ
ކގެ ކޮ ި
މނިވަން މުއައްސަސތަ ު
ފޮނުއްވފައިވ ނަންފުޅުތައްި ,
7.3

ޓފަހަރު ދިވެހި
ފއިވ ,ބޭރުގެ މަސްބޯ ު
ހޯރަފުށި ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވ ަ
ތން ހުށަހަޅ ޤަރރު ,އިޤްތިޞދީ ކޮމިޓީން
ގޅޭގޮ ު
ކންކުރުން ހުއްޓުވުމ ު
ރ ަ
ކގައި މަސްވެ ި
މަސްކަނޑުތަ ު
ޓ
ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ ު

3

.8

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
8.1

ކަނޑިތީމު ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،އިންޑިއ ކަނޑުގައި
ކރުމަށް ގޮވލ ހުށަހަޅ ޤަރރު މަޖިލީހުން
ވއި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން ު
ބޮޑުދއެޅުން ހުއްޓު ަ
ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން

8.2

.9

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

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް

ނިންމުން
"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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