
 
1 

  ވަނަ  06 އަހަރުގެ ވަނަ   2019  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަނަ  19 އޮތް، ދުވަހު ވަނަ   2019 ޖޫން  11
 ބެހޭޚިދުމަތްތަކާ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ 16 މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ފާސްކުރައްވާފައިވާ ޖަލްސާގައި

 ކޮމިޓީގައި، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް

 ގެނެވޭ އިޞްލާޙު  ރިޕޯޓަށް ގޮތުގެނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ތަމްޞީލުކުރާނެ 

 : ތަޢާރުފް 
 

ާވ ެވަވޑައިުނަގންނަަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތް ތަމްސީލުކުރަްއަވމުން ެގންދެިވ  އިޞްލާޙަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައިމި

ޕްރޮްގރެސިްވ ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިްވްސާއ ،  ލަޠީފް  މުޙައްމަދު  ޙުސަިއން  މެންބަރު  ދާއިާރެގ  މެންބަރެއް ކަމުަގއިާވ ފަރެސްާމތޮޑާ

 އަހަުރެގ ަވނަ 2020ަވނަ ދުަވުހގައި އޮތް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  2020ފެބްރުއަރީ  10 ،ުގިޅަވަޑއިަގތުާމުގިޅެގން

 ދާއިމީ  މަޖިލީހުެގ ަރއްޔިތުންގެ  ްއުވމާުގިޅެގން،އިޢުލާންކުރެގައި އެކަން ިރޔާސަތުން ޖަލްސާ ަވނަ 4 ދައުރުެގ ފުރަތަމަ

 ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ   ަވކި  ޕާޓީތަކާއި  ސިޔާސީ  މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ  ބެހޭ ކޮމިޓީގައިޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  ކޮމިޓީާއއި  16

 ެގނެޭވ އިޞްލާޙެެކެވ.  ެގނައުމަށްަޓކައިބަދަލުތައް ެގންނަންޖެހޭ ބައެއް ށް ޮގތަ ތަމްޞީލުކުރާނެ މެންބަރުން

 1- އިޞްލާޙް 
 

 މަޖިލީހުެގ ތަމްސީލުކާރާ މެންބަރުން  ނިސްބަތްުނާވ  ާޕޓީއަކަށް  ަވކި  ޕާޓީތަާކއި  ސިޔާސީ  ހިމެނޭ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި

 މެންބަރުންގެ  11 ޮކމިޓީއަކަށް ކޮންމެ ޮގތުން އުޞޫލެްއެގ ޢާންމުޢަދަދާއި އެ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ ނިސްބަތާއި 

 ތިރީަގިއާވ ތާަވުލގައި އެަވީނެއެވ. ހަމަޖެހިފައިާވޮގތް  ސްޮލޓު ނުަވތަ ޖާަގ 176 ޖުމްލަ ކޮމިޓީއަށް 16 ނިސްބަތުން

 

 

ް ޕާޓީގެ ނަނ
މެމްބަރުން ތިއްބެވި 

ު އަދަދ
ތަމްސީލުކުރާ 
ް ނިސްބަތ

ޖުމުލަ 16 ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 176 
ު ސްލޮޓުން ޖެހޭ މިންވަރ

ަ 176%87100ޖުމްލ

132%6575މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  

10%56ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

12%67ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

6%33ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލްސް ކޮންގްރެސް

4%22މޯލްޑިވްސް ޑިވަލަޕްމަންޓް އެލައަންސް

ާ 12%67ވަކިޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވ
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 2- އިޞްލާޙް 
 

ުއޞޫލު( ތިރީަގިއާވ ަތަވލުަގއި  ާއއްމު ދާނެ ަކނޑައެިޅެގން އަދަދު ެގ މެންބަރުން ކޮމިޓީަތކަށް) 1-ރިޕޯޓްެގ ޖަދުަވލް

 ލާޙްކުރުން،ާވޮގތަށް އިސް

 

   3- ޞްލާޙް އި 
 

 މެންބަރުން  ނިސްބަްތެވަވޑައިުނަގންނަާވ  ޕާޓީއަކަށް  ަވކި  ޕާޓީތަކުންނާއި  ސިޔާސީ  ހިމެނޭ  މަޖިލީހުަގއި)  2-ރިޕޯޓްެގ ޖަދުަވލް

 .ލާޙްކުރުން ޞް( ތިރީަގއިާވ ަތަވލުގައި ާވޮގތަށް އިޮގތް ތަމްޞީލުކުރާނެ ކޮމިޓީަގއި 16 ދާއިމީ

 

ޖަދުވަލް-1

ް ކޮމިޓީއަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތ
ގިނަ ކޮމިޓީތަކުގައި 

ް ތަމްސީލްކުރެއްވޭނެ ނިސްބަތ

ކޮމިޓީއެއްގައި އެންމެ 
ގިނައިން ތަމްސީލު 
ް ކުރެއްވޭނެ ނިސްބަތ

12896

4936

100.63111011010%56ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީ 

120.76111211212%67ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ް 60.38116166%33ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލްސް ކޮންގްރެސ

ް 40.25114144%22މޯލްޑިވްސް ޑިވަލަޕްމަންޓް އެލައަންސ

ާ 120.76111211212%67ވަކިޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވ

17611%87100ޖުމްލަ 

ުން
ްބަރ

މެނ

ްލަ
ޖުމ

ްލަ
ޖުމ

ުޅި 
މ

ނޑައެޅިގެން ދާނެ އާއްމު އުޞޫލު ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ގެ އަދަދު ކަ

132މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ   8

ޖުމުލަ 16 
ކޮމިޓީގައި އެކުލެވޭ 
176 ސްލޮޓުން 
ު ޖެހޭ މިންވަރ

ާ ތަމްސީލުކުރ
ް  ނިސްބަތ

މެމްބަރުން 
ތިއްބެވި 
ު އަދަދ

ިޓީ
ކޮމ

ް ކޮމިޓީތަކުގައި މެންބަރުން ތަމްސީލް ކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލ

9 8.22 132 75% 65

ް ޕާޓީގެ ނަނ
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 4  - އިޞްލާޙު 
 

ކޮމިޓީތަުކެގ އަށް ެގެނޭވ އިޞްލާްހތަކާ ުގިޅެގން " 3-އަދި "ޖަދުަވލު 2"-"ޖަދުަވލުމަތީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ސަބަބުން  ބަދަލުތަކުެގކުރިން ހަމަޖައްސަާވފައިާވ ޮގތަށް ެގންނަންޖެހޭ ބައެއް  ޖާަގ/ސްލޮޓްތަކަށް ަވކިަވކި މެންބަރުން

 ޞްލާޙު. ޮގތަށް އި ވި ރުން ތަމްޞީލުކުރާނެ ޮގތް އަންނަނިބަތިރީަގއި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީތަުކަގއި މެން

 
 ކޮމިޓީ   ގަވާއިދު   - 1

 

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން   

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް         . 1

8 

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މުލަކު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު )މުޤައްރިރުގެ ނައިުބ(        . 2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު        . 3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ނާޒިލް         . 4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ނިހާދު        . 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންަބރު         . 6

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ޢާޡިމް         . 7

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މޫސާ ސިރާޖު         . 8

 1 ޕީ.ޕީ.އެމް  މަހިަބދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ތޯރިޤް         . 9

 1 އެމް.ޑީ.އޭ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޢާމިރު )މުޤައްރިރު(ކުޑަހުވަދޫ     . 10
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 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ   - 2

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން   

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް        . 1

9 

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެންަބރު އިލްޔާސް ލަީބބު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ         . 2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބުދލްޣަފޫރު މޫސާ        . 3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސައިން ވަޙީދު        . 4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފު         . 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކިނިބދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު )މުޤައްރިރު(        . 6

 އެމް.ޑީ.ޕީ  هللاދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޔަޢުޤޫުބ ޢަްބދު        . 7

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް         . 8

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެންަބރު ޔާސިރު ޢަްބދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ         . 9

 1 ޕީ.ޕީ.އެމް  އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ސަލީމް    . 10

 1 ޕީ.އެން.ސީ  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާީހމް ފަޟުލް ރަޝީދު    . 11

 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނައުިބ(ރިޔާޟް )މުޤައްރިރުގެ هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބދު    . 12

 1 އެމް.ޑީ.އޭ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޢާމިރު     . 13

 ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު    . 14
ވަކިާޕޓީއަކަށް  
 ނިސްބަތް ނުވާ 
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 ކޮމިޓީ   އިޖްތިމާޢީ   - 3
 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން   

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރާޢީ        . 1

8 

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޢީސާ )މުޤައްރިރު(         . 2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސައިން ފިރުޝާން )މުޤައްރިރުގެ ނަިއުބ(        . 3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު        . 4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެނަްބރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު        . 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު        . 6

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެންަބރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުވާފަރު ދާއިރާގެ         . 7

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޝަފީޤް هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޢަްބދު        . 8

 1 ޕީ.ޕީ.އެމް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް     . 9
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 އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ ސްޓޭޓް އޯންޑް    - 4

 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން   

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޝިޔާން         . 1

9 

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބުރ އިްބރާހީމް ރަޝީދު         . 2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިލްޔާސް ލަީބުބ )މުޤައްރިރު(         . 3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޙަލީމް         . 4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ވަޙީދު هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބދު          . 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޝަހީމް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސައިން          . 6

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކިނިބދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު         . 7

8 .         
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  

 )މުޤައްރިރުގެ ނައިުބ(
 އެމް.ޑީ.ޕީ 

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ނިހާދު         . 9

 1 ޕީ.ޕީ.އެމް  ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް    . 10

 1 ޕީ.އެން.ސީ  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިްބރާީހމް ފަޟުލް ރަޝީދު    . 11

 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ޙަމީދު    . 12

 އިްބރާހީމް ނަސީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު     . 13
ވަކިޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތް 

 ނުވާ
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 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ   - 5

 

   ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން   

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް )މުޤައްރިރު(         . 1

8 

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙުސައިން ޝަހީމް         . 2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ޢާޡިމް         . 3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބުދލްޣަފޫރު މޫސާ        . 4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ނިޔާޒްހުޅުމާލެ         . 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަްބދު        . 6

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ލަޠީފް        . 7

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު އިލްޔާސް ލަީބބު         . 8

 1 ޕީ.ޕީ.އެމް  ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން         . 9

 1 ޕީ.އެން.ސީ  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންަބރު އާދަމް ޝަރީފް    . 10

 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ރިޔާޟް هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަްބދު    . 11

 1 އެމް.ޑީ.އޭ އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު     . 12

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންަބރު ސަޢުދު ޙުސައިން     . 13
ވަކިޕާޓީއަކަށް 
 ނިސްބަތްނުވާ 
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