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ދުޢާ

"بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"
.5

ޖަލްސގެ ހޒިރީ އިއްވުން

.4

ދުވަހުގެ އެޖެންޑ އިޢުލނުކުރުމއި ޔައުމިއްޔ ފސްކުރުން
4.4

އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)5/5/5144/

4.5

ޔައުމިއްޔ ފސްކުރުން

.4

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

.2

ސުވލު

.6

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
6.4

ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ދިވެހިދައުލަތުގެ ނަމުގައި ،ވެރިކަން
ލހަށް ހުށަހަޅައި
މލުކުރންވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ީ
ކށް ޢަ ަ
އނަލްއަޤްވމީ މުޢހަދތަ ަ
ހިންގ ފަރތުން ބައިވެރިވ ބަ ި
ލ
ނޓަރނޭޝަނަ ް
އެމަޖިލީހުން ފސްކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވތީ"،އި ް
ޝން އޮފް އޯލް
ނ ަ
ޑ ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް" އަދި "ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމި ޭ
ކޮވްނެންޓް އޮން ސިވިލް އެން ް
ފޯރމްސް

އޮފް

ޑިސްކްރިމިނޭޝަން

އަގައިންސްޓް

މން"
ވި ެ

އަށް

ކަނޑައަޅފައިވ

ރިޒަރވޭޝަންތައް

ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ
6.5

ދޤުކުރެއްވުމަށް
މަޖިލީހުން ފސްކުރައްވައި ޤނޫނުއަސސީގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަޞް ީ
ރއިގެ ސިޔސަތުގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ދައުލަތުގެ މުސ ަ
މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވފައިވ މައްސަލަ

6.4

ދޤުކުރެއްވުމަށް
މަޖިލީހުން ފސްކުރައްވައި ޤނޫނުއަސސީގެ  34ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތަޞް ީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖަލުތަކއި ޕެރޯލްގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް
ފޮނުއްވފައިވ މައްސަލަ

6.4

ނނަވފައިވތީ ޤނޫނުއަސސީގެ
ބއެއް ބަދަލު ގެ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދއިރއަށް ަ
 446ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައިވ ގޮތުގެމަތީން އެމަސައްކަތުގެ ދއިރތައް މަޖިލީހުން ފސްކުރުމުގެ މައްސަލަ
2

.7

މަޖިލީހަށް ތަޢރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލއި ޤަރރު
7.4

ނބަރު
ށ ދއިރގެ މެންބަރު ރިޔޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަ ް
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ވިލުފު ި
ނނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ
( 41/5144މުދަލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤ ޫ
ކިޔުން އިއްވުން
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 41/5144މުދަލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ
ބިލު

.8

ކުރިން ތަޢރަފްކުރެވިފައިވ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލޙުކުރުން

.3

އިބްތިދއީ ބަހުސް
3.4

ނބަރު ( 2/5144ރައްޔިތުންގެ
ގަލޮޅު އުތުރު ދއިރގެ މެންބަރު އީވ ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަ ް
ލ
މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔޒުތަކއި ބރުތަކުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބި ު

3.5

ތންގެ މަޖިލީހުގެ
ނ ނަންބަރު ( 2/5144ރައްޔި ު
ލ ރިޒ ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫ ު
ޢ ީ
މިލަންދޫ ދއިރގެ މެންބަރު ަ
ލ
އިމްތިޔޒުތަކއި ބރުތަކުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބި ު

3.4

ހިތަދޫ ދެކުނު ދއިރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 2/5113އެއްގަމު
ދަތުރުފަތުރުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

3.4

ނންބަރު ( 44/5141ދިވެހިރއްޖޭގެ
ނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ަ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދއިރގެ މެ ް
އޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
ފަނޑިޔރުންގެ ޤނޫނު) އަށް ި

 .41ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
 .44ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
 .45ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
45.4

ތންގެ މަޖިލީހުގެ
ނ ނަންބަރު ( 2/5144ރައްޔި ު
ނ ު
ތޮއްޑޫ ދއިރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤ ޫ
ށ އެއްސެވުން
މށް ވޯޓަ ް
ލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތު ަ
އިމްތިޔޒުތަކއި ބރުތަކުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބި ު

45.5

ގސްފައިވ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން
ބށް ޮ
ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމ ހިސ ަ
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 .44އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް

ނިންމުން
"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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