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ދުޢާ .1

ومنوصحبھآلھوعلىاهللارسولعلىوالسالمةالوالصهللالرحیم، الحمدالرحمناهللابسم"

"މަޖިލިސް ފެށުނީ- وااله

ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ އިއްވެވުން .2

މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރު ދުވަހުގެ .3

)2010/3/17/އޖ:އެޖެންޑާ ނަންބަރު (ޑާ އިޢުލާންކުރުންއެޖެނ3.1ް

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން .4

ސުވާލު .5

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .6

ގައި ބަޔާންކުރާ ކައުންސެލް 3ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 6.1

ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންޖެ

ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ 129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 6.2

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާދީއްތަވީ 2010ނޮވެމްބަރ7މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް، މަޖިލީހަށް އިއްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަޢްޔަނުކުރައްވާފައިވާ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ 129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ދަށުން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 171ހޯދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ) ދ(ވަނަ މާއްދާގެ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 6.3

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމް ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ސަފީރުން ކަ
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ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި، ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 171ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ 

މައްސަލަ 

ޤަރާރު އި ރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ މަޖިލީހަށް ތަޢާ .7

2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ7.1ާ

ފުރަތަމަ ގެ ގެނައުމުގެ ބިލުވަނަ އިޞްލާޙު .. އަށް ) ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުފުދިނުމާއި އަދަބުމަޢާ(

ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

ވަނަ އިޞްލާޙު .. އަށް ) ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު ފުދިނުމާއި އަދަބު މަޢާ (2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުމުގެ ބިލު 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ7.2ާ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުރާއްދިވެހި(2010/13 ފުރަތަމަ ގެ ގެނައުމުގެ ބިލުވަނަ އިޞްލާޙު.. އަށް ) ޖޭގެ ފަ

ކިޔުން އިއްވުމުގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

ޙު ވަނަ އިޞްލާ. .އަށް ) ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭ (2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުމުގެ ބިލު 

ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ .8

)ގަޑިއިރު 1(އިބްތިދާއީ ބަހުސް .9

ތަކެތި ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ބިލުސަރުކާރަށ9.1ް

)ކުރު މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަ(

އެކަންއުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކް ދޫކުރުން މަނާކުރުމުގެ ބިލ9.2ު

)ކުރު މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަ(

ގެނައުމުގެ ބިލުވަނަ އިޞްލާޙު.. އަށް ) ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު(96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 9.3

)ރަޝީދުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ވަނީ ވިލު މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި(

ޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލު ޕަބްލިކް އެނ9.4ް

)ރަޝީދުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް މިބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ވިލު (
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)ގަޑިއިރު 1(ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް .10

އިވާ، ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ބިލު ކުރިއަށްގެންދެވުންވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފ10.1ަ

2007/1މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10.2

ގެނައުމުގެ ބިލުވަނަ އިޞްލާޙު.. އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު(

)ގަޑިއިރު 1(ކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަން .11

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން .12

މަޖިލީހުން ، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލ1ުޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 12.1

ވޯޓަށް އެއްސެވުން ފާސްކުރެއްވުމަށް

ފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސ12.2ް

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް .13

ނިންމުން 

"މަޖިލިސް ނިމުނީ - العالمینربهللاوالحمد"
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