
1 

c 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

 އެޖެންޑާ

 8 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

 ޖަލްސާ ވަނަ 8 ދައުރުގެ ވަނަ 3 އަހަރުގެ ވަނަ 2010 : ޖަލްސާ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ސް ދުވަ އަންގާރަ ، 2010 އޮކްޓޯބަރ 19 : ތާރީޚު

 1431 ދާ ޛުލްޤަޢި 11

ގައި 9:00 ހެނދުނު : ގަޑި



2 

 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

 ) 8 / 3 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( ޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން އެ 3.1

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

 އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން . 4

 ސުވާލު . 5

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 6

 ޤަރާރު އި މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ . 7

 މާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދަރަންޏަށް ފައިސާ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަ 7.1

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ގެ ދޫކުރުމުގެ ބިލު

 ރަންޏަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ބިލު ދަ

 ނުތަކުގެ ބައެއް ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ބައެއް ޤާނޫ އިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ 7.2

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް ޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލުގެ މާއްދާތައް އި

 އިއްވުން

ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލު
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 ޅުއްވާފައިވާ، އިޖްތިމާޢީ ހުށަހަ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ފަރާތުން، ގެ ސަރުކާރު 7.3

 ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން ގެ ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު

 ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ . 8

 ) ގަޑިއިރު 1 ( އިބްތިދާއީ ބަހުސް . 9

 ) ގަޑިއިރު 1 ( މިހުރި މަސައްކަތް ނުނި . 10

 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 10.1

 ކުރިއަށްގެންދެވުން

މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ 10.2

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ބިލު

 7 / 2010 ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 10.3

 ވަނަ .. އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (

 ކުރިއަށްގެންދެވުން އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުު

 ) ގަޑިއިރު 1 ( ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން . 11

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ 11.1

 ބާރުތަކަށް އަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް

 ދި އެކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ތެއްް ނިންމަވާދެއްވުމަށް އެ ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ މައްސަލައަށް ގޮ

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 129 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.2

 ވާފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއް

 ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް، ސަރުކާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު ޔަން ޢައް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި

އެކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ރިޕޯޓް އަށް ފޮނުވުމުން އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ



4 

 މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ބިލު 11.3

 ހުށަހެޅުއްވުން

 ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 1 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 11.4

 ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . 12

 އްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދުވަހުގެ މަސަ 12.1

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް . 13

 ނިންމުން
" މަޖިލިސް ނިމުނީ ‐ العالمين رب هللا والحمد "


