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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)24/2019/

.4

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

.5

އިބްތިދއީ ބަހުސް
5.1

ފއިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 6/2008ޢންމު
ކުޑަހުވަދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢމިރު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ލ
ނއުމުގެ ބި ު
ގަވއިދުތަކބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެ ަ

5.2

އލަ ފަރތްތަކ
މ ް
ގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔން ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ރަށު ކައުންސިލއި އަދި އަ ި
ތޮއްޑޫ ދއިރ ެ
ގޅޭގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރު
ޅގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ޤއިމުކުރުމ ު
ގު ި

5.3

ވރިކަން ކުރ
ފއިވ ،ދިވެހިން މަސް ެ
މފަންނު މެދު ދއިރގެ މެންބަރު އިބްރހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވ ަ
ޅގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރު
ށ އޮފްޝޯ ޕްލެޓްފޯމް ޤއިމުކުރުމ ގު ޭ
ހގަކޮ ް
ސަރަޙައްދުތަކެއް ފ ަ

5.4

ގއި
ކަނޑިތީމު ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،އިންޑިއ ކަނޑު ަ
މށް ގޮވލ ހުށަހަޅ ޤަރރު
ސވެރިކަން ކުރު ަ
ހއްޓެނިވި މަ ް
ޓވައި ދެމެ ެ
ބޮޑުދއެޅުން ހުއް ު

5.5

ނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވއިދުގެ 142
ކށިދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖބިރު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ރައްޔިތު ް
ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ހުށަހަޅ ޤަރރު

2

.6

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
6.1

އސް
ރގެ ބޯޓުފަހަރު ރއްޖެއަ ި
ދުވފަރު ދއިރގެ މެންބަރު އިސްމޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ބޭ ު
ޅގޮތުން ހުށަހަޅ ޤަރރުގެ ބަހުސް
ނގެ އަތުން މަސްގަތުމަށް ހުއްދަ ދިނުމ ގު ޭ
ދިވެހި މަސްވެރި ް
ނ
ށގެންދިއު ް
ކުރިއަ ް

.7

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
7.1

ޓގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 11/2015ދިވެހިރއްޖޭގެ އިސްލމީ ޔުނިވަރސި ީ
ގ ރިޕޯޓު
ތ ެ
ވގޮ ު
އވައި ނިންމެ ި
އގެ ކޮމިޓީން ދިރސކުރަ ް
ކ ި
އޤީއއި ތަރި ަ
މގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރަ ް
ގެނައު ު

7.2

މގެ
ނވަރސިޓީގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައު ު
ޤއުމީ ޔު ި
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2011ދިވެހިރއްޖޭގެ ަ
ޓ
ކއިގެ ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ ު
ރ ަ
ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީއއި ތަ ި

7.3

ޔތު ކޮމިޓީއަށް
އދު ( )2010ގެ  98ވަނަ މއްދގެ (ޅ) ގެ ދަށުން މލިއް ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ ި
ރޕޯޓުތައް މލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރސކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު (މލިއްޔަތު
ހުށަހެޅިފައިވ ބައެއް އޮޑިޓް ި
ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު)M19/ML/2019/06 :

.8

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
8.1

.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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