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ދުޢާ

"بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"
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ޖަލްސގެ ހޒިރީ އިއްވުނ ް
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ދުވަހުގެ އެޖެންޑ އިޢުލނުކުރ ުމއި ޔައުމިއްޔ ފސްކުރުނ ް
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ނ (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)12/2/2144/
އެޖެންޑ އިޢުލންކުރު ް
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ޔައުމިއްޔ ފސްކުރުން
 oޔައުމިއްޔ ނަންބަރު  32/2144ން  34/2144އަށް ( 3ޖަލްސގެ ޔައުމިއްޔ)
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މަޖިލީހަށ ް ތަޢރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލއި ޤ ަރރ ު
7.4

މ
ގ ބިލުގެ ފުރަތަ ަ
ޅއްވފައިވ ،ވެކޭޝަން ހޯމް ެ
ނމަދު ނަޝީދު ހުށަހަ ު
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދއިރގެ މެންބަރު މުޙަ ް
ކިޔުން އިއްވުން
ވެކޭޝަން ހޯމްގެ ބިލު

7.2

ގ ޙައްޤު
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދއިރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ލޒިމު ޖޫރިމަނ ެ
ނ
ލިބިދިނުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވު ް
ލޒިމު ޖޫރިމަނގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގެ ބިލު

.8
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 .41ނުނިމިހުރި މަސައްކަތ ް
 .44ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
44.4

އ ބަޔންކޮށްފައިވ
ނ މއްދގަ ި
ގ  5ވަ ަ
ރ ( 4/2116ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ެ
ޤނޫނު ނަންބަ ު
ނ
އ ް
ޑ (ސްޓެލްކޯ) އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ި
ގޮތުގެމަތިން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެ ް
ދޫކުރައްވފައިވ

51

މިލިއަން

ރުފިޔގެ

އޯވަރ

ޑްރފްޓް

ފެސިލިޓީގެ

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށް

ގެރެންޓީ

އައުކޮށްދިނުމަށްއެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ހުށަހަޅުއްވފައިވ މައްސަލަ މލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި
ޓ
ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯ ް
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ހދ .ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވ  472ގޯތީގެ މައްސަލައިގައި ،އެގޯތިތައް އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް
ހަވލުނުކޮށް
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ހިފަހައްޓފައިވތީ،
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ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހދ .ނޮޅިވަރަމްގެ  161ރައްޔިތުން ސޮއިކުރައްވައި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދއިރގެ
މެންބަރު އަބްދުލްޢަފޫރު މޫސ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވފައިވ މައްސަލަ ،ސަރުކރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރ
ޓ
ނންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯ ް
މިންވަރުބަލ ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ި

 .42ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރ ި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުނ ް
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ނ
ސފައިވ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވު ް
ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމ ހިސބަށް ގޮ ް

 .44އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް

ނިންމުން
"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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