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.7

ދުޢާ

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

ޖަލްސގެ ހޒިރީ އިއްވުން

.4

ދުވަހުގެ އެޖެންޑ އިޢުލނުކުރުމއި ޔައުމިއްޔ ފސްކުރުން
4.7

އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)6/2/2174/

4.2

ޔައުމިއްޔ ފސްކުރުން
 oޔައުމިއްޔ ނަންބަރު  22/2174ން  21/2174އަށް ( 4ޖަލްސގެ ޔައުމިއްޔ)

.1

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

.2

ސުވލު

.6

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ ކަންކަން

.1

މަޖިލީހަށް ތަޢރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލއި ޤަރރު
1.7

ނބަރު ( 1/2171ދިވެހިރއްޖޭގެ
ތުލުސްދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނ އދަމް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަ ް
ށ އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން
އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) އަ ް
އިއްވުން
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 1/2171ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) އަށް
އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

1.2

ނންބަރު ( 71/2171ލޯކަލް
ަ
ތުލުސްދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ރޮޒައިނ އދަމް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު
ގ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚބުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމު ެ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 71/2171ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚބުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

1.4

ކުޑަހުވަދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢމިރު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 1/34ދިވެހިރއްޖޭގެ
ތިމވެށި ރައްކތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 1/34ދިވެހިރއްޖޭގެ ތިމވެށި ރައްކތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމބެހޭ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު
ގެނައުމުގެ ބިލު
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.8

ކުރިން ތަޢރަފްކުރެވިފައިވ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލޙުކުރުން

.3

އިބްތިދއީ ބަހުސް

 .71ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
 .77ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
77.7

މއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފރީގެ ބިލު ،އިޤްތިޞދީ
ފނުއްވފައިވ ،އަ ި
ގ މަޖިލީހަށް ޮ
އަލުން ވިސްނެވުމަށް ރައްޔިތުން ެ
ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

77.2

ބލު ،އިޤްތިޞދީ ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް
އބިޓްރޭޝަނުގެ ި

77.4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއޒްގެ ދަށުގައިވ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް
ށ
ޑިޕޓްމަންޓުގެ ފުލުހުން ،މުޒހަރތަކުގައި ކުލައއި ،ގައިހިރުވ ފަދަ ކެމިކަލެއް ،އެ މުޒހަރގެ ބައިވެރިންނަ ް
އަމޒުކޮށް ޖަހނެކަމަށް ބުނެފައިވތީ ،މިކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވފައިވ މައްސަލަ ،ސަރުކރުގެ
ޓ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރ މިންވަރުބަލ ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯ ް

77.1

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއއި ،ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލ ގުޅިގެން ޤނޫނުއަސސީގެ  41ވަނަ މއްދގައިވ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ހައްޤު،

ނ.މިލަދޫ

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރު

(ނަސްރުﷲ

މުޙަންމަދު)

ގެ

ކިބައިން

ނިގުޅައިގަނެފައިވތީ ،މި މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވފައިވ މައްސަލަ ،ސަރުކރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދކުރ މިންވަރުބަލ ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 .72ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
72.7

ގސްފައިވ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
ބށް ޮ
ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމ ހިސ ަ

 .74އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް
ނިންމުން
"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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