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.1

ދުޢާ

"ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،اﻟﺤﻤﺪ

واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ وﻣﻦ

واﻻه  -މަޖިލިސް ފެށުނީ"
.2

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން

.3

ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3.1

އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން )އެޖެންޑާ ނަންބަރު :އޖ(19/2/2013/

3.2

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

.4

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން

.5

ސުވާލު

.6

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
6.1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )(4
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި މެންބަރުގެ މަޤާމު

ހުސްވެފައިވާތީ ،އެ ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ
6.2

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އަށް  2ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ
 17ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހޮއްވެވުމުގެ މައްސަލަ

.7

މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު
7.1

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( ގެ
ވެރިކަމެއްގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އަދި އެ ދެ މުއައްސަސާގެ އޮނިގަނޑަށް
ބަދަލުގެނެސް ،އެ ދެ މުއައްސަސާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ގޮތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ
މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނުމަށް ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް ލީކްވެފައިވާއިރު ،ސިޔާސަތު ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަލާމަތީ

ބާރުތަކުގެ

ބާރުކެނޑި

ޤައުމު

ދިވެހި
2

ބޭރުބައެއްގެ

އަތްމައްޗަށް

ދިޔުމުގެ

ބިރުވެރިކަން

އިޙުސާސްކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ
ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން
ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( ގެ
ވެރިކަމެއްގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އަދި އެ ދެ މުއައްސަސާގެ އޮނިގަނޑަށް
ބަދަލުގެނެސް ،އެ ދެ މުއައްސަސާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ގޮތްކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ
މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނުމަށް ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް ލީކްވެފައިވާއިރު ،ސިޔާސަތު ތަންފީޒުވެއްޖެނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސަލާމަތީ

ބާރުތަކުގެ

ބާރުކެނޑި

ޤައުމު

ދިވެހި

ބޭރުބައެއްގެ

އަތްމައްޗަށް

ދިޔުމުގެ

ބިރުވެރިކަން

އިޙުސާސްކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލަ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ
ޤަރާރު

.8

ކުރިން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން

.9

އިބްތިދާއީ ބަހުސް

 .10ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
 .11ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން
11.1

 2013ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެންގެވުމަށް ފާސްކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގައި ހިމެނޭ "ފަސް
ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާތްގަނޑަކަށް ) 15،000،000ފަނަރަ މިލިއަން(
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށްޖެހޭ އިސްލާމިކް ދީނާރު ލޯނު" ގެ މަޝްރޫޢާބެހޭ ތަފްސީލުގައި ހދ .ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާގެ
ނިޒާމު ހިމެނިފައިވަނިކޮށް ،އެ މަޝްރޫޢުއިން އެރަށް އުނިކުރައްވައި ،އެރަށުގެ ބަދަލުގައި ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ހިމަނުއްވާފައިވާތީ ،އެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 .12ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
12.1

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

 .13އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް

ނިންމުން
"واﻟﺤﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ  -މަޖިލިސް ނިމުނީ"
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