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ދުޢާ .1

ومنوصحبھآلھوعلىهللارسولعلىوالسالموالصالةالحمد، الرحیمالرحمنهللابسم"

"މަޖިލިސް ފެށުނީ-وااله

ޖަލްސާގެ ޙާޒިރީ އިއްވެވުން .2

މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރު ދުވަހުގެ .3

)2011/1/22/އޖ:އެޖެންޑާ ނަންބަރު (އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ3.1ް

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 3.2

އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން .4

ސުވާލު .5

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .6

) ގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމު(2010/7ނަންބަރު ޤާނޫނ6.1ު

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ 62ގެ 

މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،ތެރެއިންމެންބަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެމަދަނީމަޖިލީހުން ޢައްޔަންކުރާ

ނޑައަޅާ ކުރިމަތިލެއްވި އިޖާބަދެއްވައިއިޢުލާނަށްކުރިންއިދާރާއިމަޖިލީހުގެހޮވުމަށްޓަކައިމެންބަރަކުކަ

ގެ ދަށުން ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 171ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތުރައްޔިނަންފުޅުތައްފަރާތްތަކުގެ

މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި، މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މައްސަލައާގުޅޭ 

ނުވުމުގެ މައްސަލަ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮ
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ޤަރާރު އި މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ .7

99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދ7.1ު

ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމު ގެ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު(

ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިއްވުން 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު (99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ .8

އިބްތިދާއީ ބަހުސް .9

ޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އ9.1ަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ 16ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 144ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެގަވާއިދުގެ 142މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ށަހަޅާ ޤަރާރު ހު

2010/18ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9.2

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ) ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(

91/9ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9.3

އަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ) ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(

ނޑުގެ ޤަރާރު iގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މުސާރައިގެ އޮނ9.4 ގަ

2009/8ންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނ9.5ަ

އަށް އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(
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ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް .10

99/2ނަންބަރުޤާނޫނުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،މަޚްލޫފް އަޙްމަދުމެންބަރުދާއިރާގެދެކުނުގަލޮޅ10.1ު

ކުރިއަށްގެންދެވުންގެ ބަހުސް ބިލުގެނައުމުގެއިޞްލާޙުއަށް) ޤާނޫނުޓޫރިޒަމާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ(

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

ވިއްކާ ލްއިން ޕެޓްރ1ޯގެ ޖަދުވަލު) ނުޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫ(2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.1

ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމެވިގުޅޭގޮތުންތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު އުނިކުރުމާ

އެ ،ގެންނަވާފައިވާތީބަދަލުދާއިރާއަށްގެމަސައްކަތު ޓްރެޜަރީގެއެންޑްފިނޭންސްއޮފްމިނިސްޓްރ11.2ީ

ރިޕޯޓް ގޮތުގެނިންމެވިއްވާރާސާކުރަދިކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީމައްސަލަ

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން .12

ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 12.1

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް .13

ނިންމުން 

"މަޖިލިސް ނިމުނީ - العالمینربوالحمد"


