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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

އެޖެންޑާ 

2014/3/17/އޖއެޖެންޑާ ނަންބަރު:

ޖަލްސާ ވަނަ 17ދައުރުގެ ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2014ޖަލްސާ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

ވަސް ދު ހޯމަ ، 2014ނޮވެންބަރު 24ތާރީޚު:

1436ޞަފަރު 2

ގައި 9:00ހެނދުނު ގަޑި:
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ދުޢާ.1

ومنوصحبھآلھوعلىهللارسولعلىوالسالموالصالةالرحیم، الحمدالرحمنهللابسم"

މަޖިލިސް ފެށުނީ"-وااله

ވުން ޒިރީ އިއް ހާ ޖަލްސާގެ .2

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން މާއި ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރު .3

)2014/3/17އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު:އިޢުލާންކުރުން (އެޖެންޑާ 3.1

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުނ3.2ް

 ާޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ 3(އަށް 2014/18/43ން 2014/18/41ނަންބަރު ޔައުމިއްޔ(

ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން .4

ސުވާލު .5

ރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓައޮފްމިނިސްޓަރކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު،5.1
ކުރައްވާ ސުވާލު؛ޢަލީ ސަޢީދުއާ 

 ،ްވަނަ ދުވަހު 2014އޭޕްރީލ13ްދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށ

ށަށް ގެނެވި، ނަމާދުގެތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަވި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކަކާއި ތަޞްދީޤުކުރެ

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެްއބައިވަންތަކަން މަލުކުރަން ެފށިފަިއވާއިރު، ޢަފަހުން ިމ އިޞްލާޙަށް މަސްދުވަސ3ްއޭގެ 

ހާަތނަށް ތިޔަ ނުދިނުމަްށޓަކައި މިފެުތރުނަދީނީ ބަިއބައިވުންތައް ދިވެީހންގެ ތެރޭގަިއ އާލާކޮށް، 

ކަކީ ކޮބައިތޯ؟ ން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަމިނިސްޓްރީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .6

ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ 116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 6.1

ކުގެ ިމނިސްޓްރީތަގެ ފަުހން އުފައްާދފައިވާ މިނިސްޓްރީތަކާއި، އެ 2013ނޮވެްނބަރު 17އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، 

އާގުޅޭ ދާއިމީ އެ މައްސަލަ މައްސަލަފޮނުއްވާފައިވާ ގުޅޭގޮތުންމަސައްކަތްތަކާދަށުން ހިނގަމުންދާ ަތންތަނުގެ 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ
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މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު .7

މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ7.1ު

ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/22މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 7.2
ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލ2010/22ުޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިބްތިދާއީ ބަހުސް .8

ނަްނބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިނިގލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ާޤނޫނ8.1ު

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލ2006/3ު

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކުށްވެރިން ،ރުކާރުގެ ފަރާތުންސ8.2ަ

ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .9

ވަނަ 2(އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމާގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ 2007/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 9.1

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢާންމުކޮށް އިޢުާލނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން، މާއްދާގެ (ރ) 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ަޢއްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ރިޕޯޓުނިންމެވިގޮތުގެދިރާސާކުރައްވައިިމޓީންކޮކަންތައްތަކާބެހޭމުއައްސަސާތަކުގެނަންފުޅު، މިނިވަން

ނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިުނމުގެ ޤ2010/2ާޤާނޫނު ނަންބަރު 9.2

ގޮތުގެ ރިޕޯޓުނިންމެވިދިރާސާކުރައްވައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން 

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، މިނިވަްނ ޔު (ހ2006/6ިޤާނޫނު ނަްނބަރު 9.3

އްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުމުއަ

ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، (ކޮރަޕްޝަނ2000/2ްޤާނޫނު ނަންބަރު 9.4

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ ، (ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއ76/29ިޤާނޫނު ނަްނބަރު 9.5

މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދްމަތްކުރުމާބެހޭ 

ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

(ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު، މިނިވަްނ 2007/5ޤާނޫނު ަނންބަރު 9.6

ސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެޭހ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުމުއައްސަ

ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން .10

ހިސާަބށް ޮގސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުންމާދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިނ10.1ް

ނިންމުން

މަޖިލިސް ނިމުނީ"-العالمینربوالحمد"


