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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 އެޖެންޑާ

 18 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 ޖަލްސާ ވަނަ 18 ދައުރުގެ ވަނަ 2 އަހަރުގެ ވަނަ 2010 : ޖަލްސާ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ސް ދުވަ ބުދަ ، 2010 ޖުލައި 14 : ތާރީޚު

 1431 ޝަޢުބާން 2

ގައި 9:00 ހެނދުނު : ޑި ގަ
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 ދުޢާ . 1

 ومن وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والسالم ة ال والص هللا الرحيم٬ الحمد الرحمن اهللا بسم "

 " މަޖިލިސް ފެށުނީ ‐ وااله

 ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ އިއްވެވުން . 2

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރު ދުވަހުގެ . 3

 ) 18 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( ޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ އި 3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

 އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން . 4

 ސުވާލު . 5

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 ގެ ދަށުން ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމަށް ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 91 މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 6.1

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ( 5 / 2007 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު ރަ

 އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 2 އަށް ) ޤާނޫނު

 ހުށަހެޅުއްވުން

 ގެ ދަށުން ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމަށް ) ހ ( ގެ ވަނަ މާއްދާ 91 މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 6.2

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު

އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުން
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 ޤަރާރު އި މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ . 7

 ން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ކުރި . 8

 ) ގަޑިއިރު 1 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް . 9

 ) ގަޑިއިރު 1 ( ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް . 10

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ނެޝަނަލް އާރކައިވްސްގެ ބިލު 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

 ) ގަޑިއިރު 1 ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 11

 . ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހ ) ދ ( ވަނަ މާއްދާގެ 115 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.1

 އޭޝަންލޮޖް އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން ބެލްޖިއަމްގެ ސަރުކާރަށް ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ވަޑައިގެން އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރަ

 ހުށަހެޅުއްވުން އެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ކޮމިޓީ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު، 11.2

 މަށް ހުށަހެޅުއްވުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވު

 މަށް ހުށަހެޅުއްވުން ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވު ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ބިލު، 11.3

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 12

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު 12.1

 ތިބި ޤައިދީންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

ހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ވަޙީދު ހުށަ
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 ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ބެހޭ ގޮތުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޕޯޓާ

 ށް އެއްސެވުން ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަ އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ތާއީދުކުރެއްވި

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 12.2

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް . 13

 ނިންމުން
" މަޖިލިސް ނިމުނީ ‐ العالمين رب هللا والحمد "


