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.0

ދުޢ

"بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"
.7

ޖަލްސގެ ހޒިރީ އިއްވުން

.4

ދުވަހުގެ އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން
4.0

އެޖެންޑ އިޢުލންކުރުން (އެޖެންޑ ނަންބަރު :އޖ)5/7/7102/

.3

ރިޔސަތުން އަންގ އެންގުން

.5

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
5.0

އެޖެންޑ އައިޓަމް  6.0ގައިވ ،ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ބިލެތްދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން
ގ
ގނައުމުގެ ބިލު ެ
ބރު ( 07/7106ޖިނއީ އިޖުރއަތުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ެ
ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަން ަ
ނ
އދުގެ  25ވަ ަ
ލހުގެ ގަވ ި
ބހުސް ފެށުމަށްޓަކައި ،މަޖި ީ
ބތިދއީ ަ
ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު އެ ބިލުގެ އި ް
ނ
ނ ވޯޓަށް ދެންނެވު ް
މއްދގެ (ނ) ގައިވ ގޮތުގެމަތި ް

.6

މަޖިލީހަށް ތަޢރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު
6.0

ރ
ނބަ ު
ދ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަ ް
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ބިލެތް ޫ
އމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން
( 07/7106ޖިނއީ އިޖުރއަތުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނަ ު
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ބިލެތްދޫ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަންބަރު
( 07/7106ޖިނއީ އިޖުރއަތުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

.2

އިބްތިދއީ ބަހުސް
2.0

ރ
ނބަ ު
ދ ދއިރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުށަހަޅުއްވފައިވ ،ޤނޫނު ނަ ް
ސަރުކރުގެ ފަރތުން ،ބިލެތް ޫ
ނ
ބހުސް ފެށު ް
އމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދއީ ަ
( 07/7106ޖިނއީ އިޖުރއަތުގެ ޤނޫނު) އަށް އިޞްލޙު ގެނަ ު
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.1

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅ ކަންކަން
1.0

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަނުގެ

މެންބަރުކަމުގެ

ހުސްވެފައިވތީ،

މ
މަޤ ު

މަޤމަށް

އެ

ބޭފުޅަކު

ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 6/7116ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤނޫނު) ގެ  5ވަނަ
ނގެ ތެރެއިން،
ނ އެކަމަށް އިޖބދެއްވި ބޭފުޅު ް
ކށް އިޢުލންކުރުމު ް
ތން ،ޢންމު ޮ
މ ި
މއްދގެ (ރ) ގައިވ ގޮތުގެ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހަށް

ހށަހަޅުއްވފައިވ
ު

މނިވަން
ނަންފުޅުި ،

އއްސަސތަކުގެ
މު ަ

ޓން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ކަންތައްތަކބެހޭ ކޮމި ީ
1.7

ނ ދަ
ޓ ބިޓްވީ ް
ދިވެހި ސަރުކރއި ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ސަރުކރ ދެމެދު ވެވޭ "އެގްރިމެން ް
އފް މޯލްޑިވެސް
ބލިކް ޮ
ދ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް އެންޑް ދަ ގަވރމެންޓް އޮފް ދަ ރިޕަ ް
ގަވަރމެންޓް އޮފް ަ
އޮން ދަ ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ރެސިޕްރޯކަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް" ގައި ދިވެހި ސަރުކރުގެ
ފަރތުން ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

1.4

ދިވެރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  005ވަނަ މއްދގެ (ދ) ގައި

ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުގެމަތިން،

ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ކިންގޑޮމް އޮފް ތައިލެންޑް އަށް ދިވެހިރއްޖެއިން
ކަނޑައަޅ ސަފީރުކަމަށް ،ހ.ފޮއްދޫގެ ،އަލްފޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢައްޔަންކުރުމމެދު ،ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރއަކަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ހުށަހަޅުއްވފައިވ މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލމަތުގެ
ކޮމިޓީން ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1.3

ށ
ނބަރު ( 2/7101ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) އަ ް
ޤނޫނު ނަ ް
އިޞްލޙު ގެނައުމުގެ ޤނޫނުގެ  67ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު
އެކުލަވލުމަށްޓަކައި،

ފޮނުއްވފައިވ

ލޖުމްހޫރިއްޔ
ރައީސު ް

ނަންފުޅުތައް

ޤައުމީ

މތުގެ
ސަލ ަ

ދިރސކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

.9

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
9.0

ގސްފައިވ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
ބށް ޮ
ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމ ހިސ ަ

ނިންމުން
"والحمد هلل رب العالمين  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
]
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ކޮމިޓީން

