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ދައުރު    ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ    2020  
 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު     
 

 ތަފްޞީލް 

 ބިލު  28 11 39 15 24
 ޤަރާރު  7 4 11 1 10
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  1 7 8 8 0

 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  7 5 12 8 4

ލަ ކުއްލި މައްސަ  0 2 2 2 0  

މައްސަލަ ހެޅުއްވި  މެންބަރުން ހުށަ  3 5 8 5 3  
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  4 14 18 14 4
ސުވާލު   ނިމުނު  10 15 25 17 8  

 ޖުމްލަ  60 63 123 70 53

 އިންސައްތަ        56.9% 43.1%
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 ގެ ތަފްޞީލު ލުތަކާއި މައްސަލަތަކު ދައުރުގެ ބި   ތިންވަނަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2020

 
  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 

 

 

( ބިލު )ނިމުނު   
ވި( ބިލު )ފާސް   

 # ބިލުގެ ނަން  
  .1 ތަޢުލީމުެގ ބިލު  ާވފައިާވ،ޅުއްހުށަހަމުމްތާޒް ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، 
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2007/1  ނީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރުބްދުލްމުޣު ޢަ   މެްނބަރުރާެގ  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއި  

 ލުބި  ެގޞްލާޙު ެގނައުމުޝަްނެގ ޤާނޫނު( އަށް އިއިމިގްރޭ 
2.  

  .3 ރިޓީ ބިލުސަނީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯهللا ދުބަރު ޢަބްރާެގ މެން ނު ދާއިދެކުދޫ ފަރާތުން، ތިނަ ސަރުކާރުެގ  
  .4 އިންޞާފުެގ ބިލު ތިޤާލީ އްާވފައިާވ، އިން ރަޝީދު ހުށަހަޅު މެންބަރު އަޙްމަދުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ  
  ޓެކްސް )  3/ 2010  ންބަރުނަ   ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ނާޒިލް  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ހިތަދޫ  ،ފަރާތުން  ެގސަރުކާރު  

 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް( ނުނޫޤާ ރީއިދާ  ނެގުމާބެހޭ
5.  

މެ   މާފަންނު  ފަރާތުން،  ދާސަރުކާރުެގ  ަނންބަރު  ބަ ންމެ  އިރާެގދު  ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް    2006/2ރު 
 ޙު ެގނައުމުެގ ބިލު އިޞްލާއަށް ލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު()ދިެވހިރާއްޖޭެގ މާ

6.  

  އިދާރީ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2010/7  ރުނަންބަ   ނުޤާނޫ   ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ނިޔާޒް  ޢަލީ  ންބަރުމެ  ދާއިރާގެ   ހުޅުމާލެ  ،ންފަރާތު   ރުެގސަރުކާ 
 ބިލު ެގނައުމުގެ   އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު  ެގުގމުހިން  އުޞޫލުން ކަޒީރުމަ ލާ ދާއިރާތައް

7.  

  .8 ޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ބިލު ފް ހުށަހަ ޠީޙަސަން ލަ ބަރުމެންރާެގ  އި  ދާްނވޭރު ހުޅަނުގހެސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  
  ދިެވހިރާއްޖޭގެ )  2/ 99  ނަންބަރު  ޤާޫނނު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ންޭވރުމެދުހެ   ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 

 ބިލު  ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު ށްއަ( ޤާޫނނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ
9.  

ފަރާތުން،    ދާއިސަރުކާރުެގ  ހު  ރާެގދިއްަގރު  ޙަސަން  އިކްރާމް  ނަންމެްނބަރު  ޤާޫނނު  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    31/ 79ބަރު  ށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު އިޞްލާއަށް  (އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ޤާނޫނު

10.  

ެގ ޢަދުލުެގ ޤާޫނނު( އަށް ޑަކުދިން )ކު  2019/18  ޤާޫނނު ަނންބަރުޅުއްާވފައިާވ،  ށަހަ ން މަޙްމޫދު ހުރު ޖީހާބަން މެހިންނަަވރު ދާއިރާެގ   
 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

11.  

ރީ   މަނިޓަލްޑިްވސް)މޯ  6/ 81ރު  ހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަ ހުށަޤާސިމް  މެންބަރު ޙުސައިންެގ  ކެޔޮދޫ ދާއިރާ   ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
 ލު  އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިތޯރިޓީެގ ޤާޫނނު( އަށްއޮ

12.  

 ޖުމްލަ   12 

ލައި ނުގަތް( ބަ ބިލު )   
 # ބިލުގެ ނަން  
  ެގަނއުމުެގ ޙުލާ އިޞް ޤާނޫުނއަސާސީއަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ފައިާވާވހުށަހަޅުއް  ޠާރިޤް އަޙްމަދު  މެްނބަރު ދާއިރާެގ ބަދޫމަހި 

 ބިލު
1.  

  ެގަނއުމުެގ ޙުލާ ޞްއި އަސާސީއަށްނޫނު ޤާ  ެގޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޖާބިރު هللاޢަބްދު މެްނބަރު ދާއިރާެގ ކާށިދޫ 
 ބިލު

2.  

 ޖުމްލަ   2 
( ލުވި)ބާޠި ބިލު    

 # ބިލުގެ ނަން  
ގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ  އެއް ) 2009/5ނަްނބަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު هللا ދުޝީދު ޢަބް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަ 

(2020/32ބިލު ނަންބަރު ) އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ޤާނޫނު( އަށް    
1.  



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
 

3 

 

 ޖުމްލަ   1 
ގެންދެވި( ބިލު )އަނބުރާ   

 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ   

 ޢަދަދު  ބިލުގެ ޖުމްލަ  މަސައްކަތް ނިމުނު  15
 

 
 

 ބިލު )ނުނިމޭ( 
 ބިލު )ކޮމިޓީގައި(  
ގެ ނަން ލު ބި     # 
އިބްެގދާއިރާ   ދޫރަ މަ   މެންބަރު  ޝަރީ  ހުށަރާހީމް  ދި ފް  އެންޑް  ެވހަޅުއްާވފައިާވ،  ކޮމަރސް  އޮފް  ޗެމްބަރ  ޤައުމީ  ހިރާއްޖޭެގ 

 ންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު އި
1.  

ދާއި ހޯރަފު   ހުށަށި  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ނަންބަރު  ޤާނޫ   ހަޅުއްާވފައިާވ،ރާެގ  މަ )ރައްޔި  2009/1ނު  ޖިލީހުެގ  ތުންެގ 
 ބިލު މުެގ ލާޙު ެގަނއުޞްއި ށްއަ (ޤާނޫނު ހޭބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެންތިޚާއި

2.  

  .3 ލުއްޔާތަކުެގ ބިޢި ، ޖަމްފައިވާ  ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވމެންބަރު ޔޫނުސްސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ    
  .4 ބިލު  އަތުެގރާއިޖު  ނީދަ މަ ،ވާ ށަހަޅުއްާވފައިހު ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  
ފަ ސަރުކާ   ދާއިލަމު  ރާތުން،ރުެގ  މެންކު  ަނޞީރު  ރާެގ  އިބްރާހީމް  ޯގތިެގދޮރު  މަށްޓަކައިދިރިއުޅު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވބަރު   

 ދިުނމާބެހޭ ބިލު ކުއްޔަށް
5.  

ފަ    ފުަވއްސަރުކާރުެގ  މުޙައްމަ ރާތުން،  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހުށަމުލަކު  ރަޝީދު  ަނންބަވާ ާވފައިހަޅުއްދު  ޤާނޫނު  ރު  ، 
ޓެކްސް ން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިްނޖަރުްނެގ އަރާއްޖޭކުން ދިެވހި އެއަރޕޯޓަ  ޖޭެގ)ދިެވހިރާއް  2016/29 ފީ ނެގު ތުން  މާބެހޭ އާއި 
 ެގ ބިލު ށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމު ނު( އަޤާނޫ

6.  

 ބިލު ބެހޭ ބަދަލުތަކާ އަްނނަ މޫސުމަށް ،ފައިވާ ހުށަހަޅުއްވާ  ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި ،ފަރާތުން ކާރުެގރުސަ  
 ޒާހިރު(  އަޙްމަދު  މެްނބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ  ހުށަހެޅުއްީވ ފުރަތަމަ ލު)މިބި

7.  

  .8 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިލު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ާނޒިލް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ން،ެގ ފަރާތު ސަރުކާރު   
  .9 ބިލު  ހަކަތައިެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ާވއްާވފައި ހުށަހަޅު  އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު ެގރާދާއި  އިނުގރައިދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  
 މަތީ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،އްާވފައިވާ ހަޅުހުށަ  ޝަފީޤް هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ލިދޫެވ  ،ތުންރާފަ   ސަރުކާރުެގ  

 ބިލު  ތަޢުލީމުެގ
10.  

  .11 ތަފާސްހިސާބުެގ ބިލު ، ދިެވހިރާއްޖޭެގއިވާ ހަޅުއްާވފަރާމް ޙަސަން ހުށަސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކް  
ޞިއްޙަތު    )ޢާންމު  7/ 2012ްނބަރު  ނަނޫނު  ހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަ  ތުރު ދާއިރާެގފުވައްމުލަކު އު  

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު   މުެގކުރު ރިކާތެ ރައް
12.  

ށުެގ ޤާނޫނު( އަށް )ޖިންސީ ކު  17/ 2014ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ސައިން  ްނބަރު ޙިސާން ޙު މެއިރާެގ  ދާތުޅާދޫ    
 އުމުެގ ބިލު އިޞްލާޙު ެގނަ 

13.  

ށުެގ  )ޖިންސީ ކު  2014/17މަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އަޙް ލު  ކާއީ މީ  މެްނބަރު ދާއިރާެގ  ކުނު  ދެލޮޅު  ަގ  
  ބިލު އުމުެގށް އިޞްލާޙު ެގނަ ޤާނޫނު( އަ

14.  

މެން   ދާއިރާެގ  ނަޝީދުނޮޅިވަރަމް  މުޙައްމަދު  ަނންހުށަހަޅުއްާވފަ هللا ޢަބްދު  ބަރު  ޤާނޫނު  )އެއްަގމު   2009/5ބަރު  އިާވ، 
 ( 22/ 2020 ެގަނއުމުެގ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު ލާޙުއިޞް  ށް( އަތުރުެގ ޤާނޫނުދަތުރުފަ

15.  

ސިރާޖުފޮަނދޫ  ތުން،ރާފަ   ެގރު ކާސަރު   މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނަ  ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    9/ 2014ރު  ްނބަ 
 މުެގ ބިލު އުށް އިޞްލާޙު ެގނަ ނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަ )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާ

16.  

ދާއިރާެގ     ފުނަދޫ  ފަރާތުްނ،  މުޙައްމަދު  ސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިޝާމެންބަރު  ޤާނޫނު  ހިދު    2008/13ރު  ބަ ންނަާވ، 
 ( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ ޤާނޫނު -)އެންޓި

17.  

ިވލު   ފަރާތުން،  މެންސަރުކާރުެގ  ދާއިރާެގ  ޙަ ފުށި  ޢަފީފުބަރު  ހުށަހަޅު ސަން  ބިާނެވށިއްާވފަ  ހިްނގުމު ޕްލޭންކުރުމާއި  އިާވ،  ެގ   
 ބިލު

18.  
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 ޓް ންޕޭމަ  އިޓަމާ ސިސް  ޕޭމަންޓް  ،ާވާވފައި އްހުށަހަޅު   ދުވަޙީ  هللاޢަބްދު  ރުމެންބަ  ދާއިރާގެ   ދިއްދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  
 ބިލު   ޚިދުމަތްތަކުެގ

19.  

  .20 ބިލު  މުެގސްކުރުއިފްލާ އިފްލާސްވުމާއި  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ރަޝީދު މަދުމުޙައް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު މުލަކުއް ފުަވ  
  .21 ހޭ ބިލުއާބެސް ޒު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިންޝުއަރެން އްމަދު ނާޝި މެންބަރު މުޙަ ެގ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާ   
ދާ ށިދޫކާ   ޢަބްދު  އިރާެގ  ނަ ފައި ހުށަހަޅުއްާވބިރު  ޖާ هللا މެންބަރު  ޤާނޫނު  ނަްނބަރު    ,20/ 2016ރު  ންބަ ާވ،    2013/1ޤާނޫނު 

 އުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު ނަ އިޞްލާޙު ެގނަ ަވ  1ިނަވންކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އުޅުމުެގ މިވެ އްއެކު އެ މާ ރިކަ)ޞުލްޙަވެ 
22.  

ފަރާ   ހިްނނަަވރުސަރުކާރުެގ  ދާއިތުން،  ހު  މަޙްމޫދު  ޖީހާން  މެްނބަރު  ނަްނބަރާެގ  ޤާޫނނު    2013/12ރު  ށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ެގަނއުމުެގ ބިލު ( އަށް އިޞްލާޙު  ޓުުވމުެގ ޤާޫނނުން ހުއް)މީހުން ޓްރެފިކްކުރު

23.  

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ )  2015/30  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ލަޠީފް  ޙަސަން   ބަރު މެން  އިރާެގދާ   ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު  
 ލު ބި އުމުެގނަ ެގ  އިޞްލާޙު  އަށް( ނުޤާނޫ  ޅިަވރުެގކު

24.  

 ޖުމްލަ  24 
 

ބަހުސް ނުފަށާ(   އިބްތިދާޢީ   / )ބަހުސް ނުނިމޭ  ބިލު     

 # ބިލުގެ ނަން   
   1.  

 ލަ ޖުމް  - 

ނިމޭ ށް ހުށަހެޅިފައި( ނު ޓު މަޖިލީހަ)ރިޕޯ ބިލު    

ނަން   ބިލުގެ     # 
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ނުނިމޭ ބިލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު   24
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ރު )ނިމުނު( ރާ ޤަ   
( ވިފާސް ޤަރާރު )    
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

   1.  
 ޖުމްލަ   

 

ސްނުވި( ފާ   ށް މަގަތު ޤަރާރު )ބަލައި    
ރުގެ ނަން ރާ ޤަ     # 

   1.  
 ޖުމްލަ   

 

( ވި / ބާޠިލު   ފާސްނުވި ރު ) ރާ ޤަ    
ގެ ނަން ރު ޤަރާ     # 

ދާއިރާެގ     މުޙަ ދަނެގތި  ހުށައްމަދުމެންބަރު  ނާޡިމް  މަސްދޯނިފަހަރާއިފަާވޅުއް ހަ  އުފުލާއިާވ،  މުދާ  މީހުންާނއި   ، 
 ނދުފަހަރު، ފަރަށް އުޅަ  ރާތުރުކުއި، ބޭރު ދަ އުޅަނދުފަހަރާ ހަރާއި، އޮޔާދާފަ ދުނޅައުފުލާ  ޅަނދުފަހަރާއި، ޓޫރިސްޓުން އުއު

މަސައްކަތްއެރުމުން ޮގތުން  ޢަމަލީ  ފުންކުރުމުގައި  އުޅަނދު  އެ  ކޮށްދޭ،  ދަ  އިދާ ެނ  އުފެދޭ ނެ  އެއްރާއުލަތުެގ  ތުމުން 
ސަމާލުކަ ތަކުލީފުތަ ސަރުކާރުެގ  އިދާރާ އް،  އެފަދަ  ެގނައުމަށާއި،  އިދާރާތަކު ތުލައުދަ  އެއްމަށް  ހުެގ  ތެރޭަގއި  ރުމުެގ ެގ 

 ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ދުަގއި ރައްަގކުރުމުެގ މަޤްޞަފާހަ މުކަންމުހިން

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

އަނބުރާގެންދެވި( )   ޤަރާރު    
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

   1.  
 ލަ މް ޖު  

 

 ނިމުނު ޤަރާރުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު   
 

 

( ޤަރާރު )ނުނިމޭ   
މިޓީގައި(  )ކޮ ރު ރާ ޤަ     
ގެ ނަން ރު ޤަރާ     # 
ކުރުމާ ލެޓް ދޫެވހިރައްޔިތުްނނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްއްާވފައިާވ، ދި  ސަލީމް ހުށަހަޅު މެްނބަރު އަޙްމަދު   ެގދާއިރާށި  ހޯރަފު  

 ޅާ ޤަރާރު ހަށަ  ހުހަށްގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ
1.  

އާދަ   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޝަރީމަޑުއްަވރި  ކަހު  ފްމް  ދަތުރުކުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަނޑު  ކަމަށް އްކާތެރިރަ ތާއި  ލާމަރުމުެގ 
 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު  ކައި ން އިތުރުކުރުމަށްޓަލުކަން ދިނުސަމާ

2.  

 ކުރާ  އަްނހެނުންާނމެދު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ާވ،އްާވފައި ހުށަހަޅު  هللاޢަބްދު  އީާވ  ރުބަން މެ  އިރާެގދާ  އުތުރު  ަގލޮޅު  
 ރިހު   ަގވާއިދުތަކުގައި  ނޫނުތަކާއިޤާ  ިނޒާމާއި  ،ތަކާއި ތުސިޔާސަ  ޅޭކަމާގު   ،މަށްޓަކައިއު ެގނަ  ހުއްޓުމެއް  ތަކަށްންރުފާތުކުތަ

 ޤަރާރު   ޅާހުށަހަ ލައިާވޮގ  ހެދުމަށް ކުއަރީއެއްންއި  ޓަރީލިމަންޕާ ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ތަފާތުކުރުްނތައް ހުރަސްތަކާއި

3.  

 ކުރަމުްނދާ  ކުޑަކުދިންަނށް  އިަގހިރާއްޖޭ ެވދި  ،ށަހަޅުއްާވފައިވާ ހު  ޚައިތަމް  ދުއަޙްމަ  ބަރު ން މެ  ެގދާއިރާ   ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި  
 ބޮޑަށް  ރަށްވުރެހާމި   މަށްކަތެރިރައްކާ  ކުޑަކުދިްނގެ   ،ކުޑަކުދިންާނއި  ދައުލަތުން  ޮގތުން  ހުއްޓާލުމުެގ  އަނިޔާ
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ އިޮގާވލަ   އެދި  ނުމަށްކަްނދިސަމާލު

4.  

ެގ ބިންތަކަށް ެވރިެވަގތުމަށް ން ފަލަސްޠީންއީލު ރާޒް އިާވ، އިއްާވފަ ސައިން ހުށަހަޅުބަރު ސަޢުދު ޙުެގ މެންރާއި ދާިގލި  ިވލިނ  
 އިންސާިނއްޔަތާ ޚިލާފް   ތުންނަށް ދެމުްނެގްނދާޔިއްރަ   ެގލަސްޠީން ރަމުން ެގްނދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޮގާވލުމާއެކު ފަކު

 ށަހަޅާ ޤަރާރު ށް ޮގާވލައި ހުއްޓާލުމަހު  އްނިޔާތަ އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ އަ

5.  

  .6 އެ   ނުިނމި  މަސައްކަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާ  ަނއިފަރު  ،ހަޅުއްާވފައިވާ ށަހު  މްޔާޝި  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ރާެގއިދާ   ނައިފަރު  
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 ހުށަހަޅާ  އިލަާވގޮ   ރަށްކާސަރު  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ތައްތިދަ  ކުރިމަތިާވ  ްނނަށްރައްޔިތު  ސަބަބުން  މުެގހުއްޓިފައިުވ  ކަތްމަސައް
 ޤަރާރު 

 ފައިސާ   ،ނުކިރުމާއި   މަސް  ބާނާ  މަސްެވރިން  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޝަރީފް  އާދަމް   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި  
 ޤަރާރު  ޅާހުށަހަ ޮގާވލައި ކޮށްދިނުމަށްލުޙައް  ދަތިތައް  ރިމަތިާވކު ަނށްމަސްެވރިން ،ނުލިބުމާއި

7.  

 މްލަ ޖު 7 
 

ސް ނުފަށާ( ބްތިދާޢީ ބަހު އި   / މޭ  ނި ސް ނު ޤަރާރު )ބަހު     

 # ޤަރާރުގެ ނަން   
މިޔުޒިކް   ާވ، މާލޭަގއި ޒުާވުނންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކުއިރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފަ ވޭ ންހެ  

ޖާކޮށްލައި،  ސާކޮށް މަނސަމާހީ  އިލެއްަގހައު އުފާވެރި މާ  ބޭރުގައި ހާސްކަމުންލުކޮށްލައި،  އްދައި، އެކުވެރިްނނާ ބަ އަޑުއަހާލަ
 ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު އް ޤާއިމުޒެ މަރުކަ އެއްެވ ތިބެޭވނެފަދަ

1.  

 ޚިދުމަތްތައް  މުއާޞަލާތީ  އްޖޭެގދިެވހިރާ   ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ރަޝީދު  މްއިބްރާހީ   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  
 ޤާނޫނުތަކަށް  އިާވހަދާފަ   ޖޭގައި ރާއްހިދިވެ   ، ކަށްމުއްދަތަ  ދިުގ  ުނހަނު  ،ފަރާތުން  އިާވރެިވފަ ލުކު ާވޙަ  އާޒިންމާ   ބެލެހެއްޓުމުެގ
 ިގަނުގނަ  ،ންުގމަ   ެގއްލުންަވމުްނދާ  ނުހަނު  ތުންނަށްޔިރައް  ،ފަހިާވޮގތަށް   މަންފާއަށް  އޮޕަރޭޓަރުްނެގ  ޓެލެކޮމް  ،ބެލުމެއްނެތި

 ރާރު ޤަ  ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި   ެގަނއުމަށް  ނިމުމަކަށް ންކަކަން  އެ ،ތަރުތީބުކޮށްފައިާވތީ ކަންތައްތަކެއް

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

  ޖުމްލަ ޢަދަދު ޤަރާރުގެ ނުނިމޭ    
ފައި( ބި ލި ޓު  ޕޯ  )ރި ޤަރާރު     

 # ޤަރާރުގެ ނަން   
ދާ   މެން ދުާވފަރު  އަޙްއިރާެގ  އިސްމާޢީލް  ހުބަރު  އެށަހަޅުއް މަދު  ކުޑަން ާވފައިާވ،  ކަ  މިނުންމެ  އުޖޫރަ    މާ ނޑައެޅުދެޭވނެ 

 ރު ޤަރާ ހަޅާހަށް ހުށަ ޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީުގ
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ލަ ޢަދަދު ރުގެ ޖުމް ރާ މޭ ޤަ ނުނި  10
 

 

 
 
 
 
 



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
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ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނިމުނު(   ން ރު ކާ ރު ސަ   
ން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ފާސްވި( ކާރު ސަރު   

ގެ ނަން ލައި ސަ އް މަ   # 
 ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ، ންތިމަޮގތުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި(  ދ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  115  ެގސީ އަސާޤާނޫނު   ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

  ީނވާ ޖެ  ެގމިޝަން   ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  އަށް  ދ.އ  ދިެވހިރާއްޖެއިން   އްުވމަށްޓަކައިޅުއެ ނޑަކަ  ސަފީރުން  ރާއްޖެއިން  ތަކަށްއްޔާޢި ޖަމް
  ދިެވހިރާއްޖެއިން    ށް ޒޭޝަނައޯަގަނއި  ޓްރޭޑް  ވަރލްޑް  ،އަޙްމަދު  ޢާޞިމް  ރޓަޑޮކް  ،ކަނި ފަރު.ގ   ، ންޓެޓިްވރެޒެރެޕް   ޕަރމަނަންޓް  ހުެގއޮފީ

  އެ   ށްމަނިންމު   ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  އިާވފޮނުއްާވފަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ށްމަ ުވރެއް ޢައްޔަންކު  މަޤާމަށް  ބުެގދޫމަން   ޅާކަނޑައަ 
 ފޮުނުވން އަށްކޮމިޓީ ދާއިމީ  ޅޭލައާުގމައްސަ

1.  

ކޮމިޝަޓެ ންއި  ނަލްޝަނޭ  އިސްތިޢުފާ   3  ްނެގގްރިޓީ  މަޤާމުާވއި ފަދެއްާވމެްނބަރުން  ހުސްެވފައިާވ  މެންބަރުްނ ތަކަށްތީ،   
ޤާނޫނުޓަށްވުމަޢައްޔަންކުރެއް   މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ  11  ެގ(  ނުޤާނޫ  ކޮމިޝަްނެގ  އިންޓެގްރިޓީ  ލްނަނޭޝަ)  27/ 2015  ަނންބަރު  ކައި، 
ރައީސުލްޖު ޮގތުެގމަތިން ނަންފަ ާވއްނު ފޮ ޔާ އްހޫރިމް  ނިްނމު  ށްދިރާސާކޮ  ފުޅުތައް އިާވ  ކޮމިއްމަ   އެ  މަށް ޮގތެއް  ދާއިމީ   ޓީއަށް ސަލައާުގޅޭ 

 ން ފޮނުުވ

2.  

  2015/27  ނަްނބަރު  ނުޤާނޫ  ،ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި   މެންބަރަކު  މަޤާމަށް  ހުސްެވފައިާވ  ކޮމިޝަްނެގ  ރިޓީޓެްގއިން  ނޭޝަނަލް 
  ޅު ފުަނން  ފޮނުއްާވފައިާވ  އްޔާ ރިމްހޫ ލްޖުރައީސު  ޮގތުެގމަތިން  އިާވމާއްދާަގ  ަވނަ  11  ެގ(  ނޫނުޤާ  ެގމިޝަން ކޮ   އިންޓެގްރިޓީ  ނޭޝަނަލް)

 ުވން ފޮނު  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ ސަލައާގުޅޭއް މަ  އެ ނިންމުމަށް ޮގތެއް ދިރާސާކޮށް

3.  

ފް ދަ  ން އޮސް ކޮމިޝައިޓް ރަ  ންމަހިޔު " ފައިާވނޫނު( ެގ ދަށުން އުފައްދާރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާ ން)ހިޔުމަ 2006/6ޤާނޫނު ަނންބަރު  
ެގ ކޮ  2020ޖުލައި    22  ،އް ރެބަ ންމެ   މޯލްޑިްވސް"  އެ  ކު  މެްނބަރަ   ށްއެ މަޤާމަރައްާވފައިާވތީ،  ަވކިކުމިޝަނުެގ މެްނބަރުކަމުން  ގައި 

ކޮށް  އްސަލަ ދިރާސާމަ   ާވއި ާވފައް ފޮނު   އްޔާތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިމާއްދާގައިާވ ޮގތުެގމަ  ނަަވ  5ރެއްުވމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫުނެގ  ންކުޢައްޔަ
 ުވން  ފޮނުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށްގު އާލަ އްސަތެއް ިނންމުމަށް އެ މަ ޮގ

4.  

ޓަރ އޮފް  ނިސްމި  ގައި،   2020އޮކްޓޫބަރު    22ެގ ދަށުން،    ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  129ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   
ޢައްޔަންކުރައްާވފަ  މަޤާމަށް  ނަސީ   ލްޟިފާއަލް  އިާވ،ހެލްތްެގ  ހ.ހިއަޙްމަދު  ދިެވހިމު،  ޖުމްހޫ ޖޭގެ ރާއް ކިފިނިފެންމާެގ،  ެގ  ރިއްޔާ  

  އްޔާރިޖުމްހޫ ން ހޯއްދެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހު  129ސީެގ  ުނއަސާ ޤާނޫ
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

5.  

 ޮގތުެގމަތިން   ނަްނބަރުަގއިާވ  ަވނަ(  1)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  56  ެގ(  ޤާނޫނު  އިދާރީ  ބެހޭމާ ެނުގ  ސްޓެކް)  2010/3  ަނންބަރު  ޤާނޫނު 
  ދިރާސާކޮށް   ،މައްސަލަ  ާވފައި ފޮުނއްާވ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީ   ޓަކައިޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް  މެްނބަރުން  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް
 ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް މީއިދާ  ޅޭއާގު ސަލަ އްމަ  އެ ިނންމުމަށް އްޮގތެ

6.  

  ދައުލަތުެގ  ރާކުލަފާ  އަހަރަށް   ަވނަ  2021  ،ޮގތުެގމަތިން  ގައިާވ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  96  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޔާެގއްޖުމްހޫރި   ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 ހުށަހެޅުން  ބަޖެޓު

7.  

ދަށުން،(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ުނއަސާސީެގނޫޤާ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެވހިރާއްޖޭެގދި  ޑިޒާސްޓަރ  "  ެގ  ފޮރ  ކޯލިޝަްނ  ދަ  އޮފް  ޗާޓަރ 
އިން ގައި  "ފްރާސްޓްރަކްޗަރރެޒިލިއަންޓް    ން ރުހު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ބައިެވރިވުމާމެދު،  ދިެވހިރާއްޖެއިން  )ސީ.ޑީ.އާރު.އައި( 

 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ ލައާުގޅޭމައްސަ އެ ށްމަނިންމު   ތެއްޮގ  ދިރާސާކޮށް އްސަލަމަ  އްާވފައިާވރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު  ހޯއްދެވުމަށް

8.  

 ޖުމްލަ  8 
( އަނބުރާގެންދެވިސަލަ ) ހަޅާ މައް  ހުށަން ކާރު ސަރު   

ނަން   އިގެ މައްސަލަ    # 
  1.  

 ޖުމްލަ  - 

 މްލަ ޢަދަދު ސަލަ ނިމުނު ޖު އް މަ   ހަޅާ ސަރުކާރުން ހުށަ 8
 

 

 

 

 

 

 



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
 

8 

 

 

)ނުނިމޭ( ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ    
( ލަ )ކޮމިޓީގައި މައްސަ ށަހަޅާ ސަރުކާރުން ހު     

 # މައްސަލައިގެ ނަން     
   1.  

 މްލަ ޖު 0 
 

ފައި( )ރިޕޯޓު ލިބި    ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ކާރުން ސަރު     

ން ގެ ނަ ސަލައި އް މަ    # 
   1.  

 މްލަ ޖު 0 
 

 ޢަދަދު ޖުމްލަ    މައްސަލަ ލަ / ކޮމިޓީގައިވާ   ލިބިފައިވާ މައްސަ ރިޕޯޓު  0
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
 

9 

 

 

 
 

 

 
 

 

( މުނު )ނި   އްސަލަ ޅާ މަ ސަތުން ހުށަހަ ރިޔާ   
( )ފާސްވި   ސަލަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައް   

ނަން   ލައިގެ މައްސަ    # 
  ޓުމުެގއްބެލެހެ   ދަރަނި  އަދި  ،ްނނުފިލާކަމުންއޮޅު  މިންވަރު  އިވާ ދަރަިނެވފަ  ލަތްދައު  ދެމެދު  އަހަރާ  ަވނަ  2018  އަހަރާއި  ނަަވ  2013 

 މައްސަލަ ޅާހުށަހަ  އެދި އިރުޝާދަކަށް  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ މުގައިކައެ  ތީނުހިނާގ ތަށްއެއްޮގ ޤާޫނނާ ކަމާުގޅޭ ކަތްތައްމަސައް
1.  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާލީ ހިސާބުތައް    ށުން، ނޫުނެގ ދަޤާޙު ެގަނއުމުެގ  ޞްލާަވނަ އި  2( އަށް  ނޫނު)އޮޑިޓް ޤާ   2007/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   
ރައްތައްޔާރުކުރާ ކަނޑައަޅާ  ނީ  މަޖިލީހުން  އެއްނަމޫނާޔިތުންެގ  ޮގތުއާ  ބަޔާންެގޮގތްާވ  ކަމަށް  މާއި ކޮށްފަމަތިން  އެ  ާވ  އްދާގައި ާވތީ، 

 ޔަތު ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ފޮނުަވން އްުވމަށް މާލިއްށަހަޅުއްަވއިދެއް ހުޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއި މަ ޮގތުެގމަތިްނ، ނަމޫާނއެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވަ 

2.  

  .3 ތުރުކުރުމާމެދު ނިޔަލަށް އި ެގ 2020ބަރު ޑިސެން 7މަޖިލީހުެގ މި ހިނާގ ތިންަވނަ ދައުރު  

 ސްޓްރޭޓް އިސްމެޖި   ދާއިރާެގ  ލްޑީޝަޖު.  ދ  ޮގތުގެމަތިން  ގައިާވ(  ށ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  154  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެގދިެވހިރާއްޖޭ  
  ފޮނުއްާވފައިވާ   ންމިޝަނުކޮ  ސްސަރވި   ލްޖުޑީޝަ  ގުޅޭޮގތުން  ަވކިކުރުމާ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުެގ  މުޙައްމަދު   ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ސްތާޛުއަލްއު 

 މައްސަލަ

4.  

  ތާޛު އަލްއުސް  ޤާޟީ  ކޯޓުގެ   ޖުެވަނއިލް  ންމަތި ޮގތުެގ  ގައިާވ(  ށ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  154  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 މައްސަލަ ފައިާވުނއްާވފޮ ންކޮމިޝަނު ރިވސްސަ  ޖުޑީޝަލް ުގޅޭޮގތުން ަވކިކުރުމާ  މަޤާމުން ފަނޑިޔާރުކަމުެގ ޔޫސުފް ބްދުލްބާރީޢަ

5.  

 ލަ ޖުމް  5 
( އަނބުރާގެންދެވި ނަން  )   ސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ރިޔާ   

ނަން   މައްސަލައިގެ    # 
ޮގތުގެމަތި)ށ( ގަ މާއްދާެގ    ަވނަ  154  ސާސީެގނޫުނއަ  ޤާޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު    ން، ހައިކޯޓުގެ އިާވ 

  ށްދިރާސާކޮމައްސަލަ    ފޮުނއްާވފައިާވ  ކޮމިޝަނުން  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ޅޭޮގތުންުގ  މާަވކިކުރު  މުންމުެގ މަޤާ ރުކަފަނޑިޔާ   ންއުޡްމާ  ޝުޖާޢު
 ން ވު ޓީއަށް ފޮނު ކޮމިދާއިމީ ޅޭއެ މައްސަލައާގު  މަށްޮގތެއް ިނންމު 

1.  

 (ށ)  ެގދާ މާއް  ަވނަ  210  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ،ލަސަމައް  ަވކިކުރުމުެގ  މަޤާމުން  މެންބަރަކު  ޝަްނެގޓިްނގ ކޮމިސްޑްކާރޯ ސް ބްމޯލްޑިވް  
ޮގތެއް    ށްކޮދިރާސާމައްސަލަ    ފޮުނާވފައިާވ  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިަވން  އިޢުލާންކުރުމަށް  ހުގައިމަޖިލީ  ތިންޮގތުެގމަ  އިާވަގ

 ން ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވ ދާއިމީ ުގޅޭލައާސަމައްއެ  މަށްނިންމު 

2.  

 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ްނދޫމާމެ. އގ   މަތިންެގޮގތު   ގައިާވ(  ށ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  154  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޔާެގއްމްހޫރިޖު  ެވހިރާއްޖޭެގދި 
 އިާވފޮނުއްާވފަ   ޝަނުންކޮމި  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ތުންުގޅޭޮގ  ަވކިކުރުމާ  މުންމަޤާ   ޝުކޫރު  އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ރޭޓްމެޖިސްޓްއިސް 

 މައްސަލަ

3.  

 ޖުމްލަ  3 

 ޅާ މައްސަލަ ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ހަ ހުށަ  ރިޔާސަތުން  8
 
 

( ސަލަ )ނުނިމޭ ހަޅާ މައް ހުށަތުން  ސަ ޔާ ރި   
)ކޮމިޓީގައި(   މައްސަލަ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ޅޭ މައްސަލައާުގ 9201ޖަލުތަކުެގ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު  ހިރާއްޖޭެގދިެވ   1.  
  .2 ސަލަ މައް ޓާުގޅޭޕޯރި ެގ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަުނެގ މީހުންލާފައިވާ ންާނއި ެގއްލުާވ މީހު ރާލާފައިާވމަ 
 ޓީ އިާވ ސިސް ކޮމިޝަނުން ފޮުނއްާވފަޖުޑީޝަލް ސަިވ 

ތަންފީޒުކުރުމު) ޙުކުމް  ކޯޓުގައި  އިޖުރާއަސިިވލް  އެކަެގ  އި  ޮގތާ  ކުރިއަށްެގންދާ  އެކަށައެޅިމަށްޓަތް  އިިނޒާ ފައިާވކައި  ންތިޒާމުތައް  މީ 
މި  ރާޖައާކޮމު އެ ށް  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ެވސް  މިހިނދަށް  އިތުމާއަަވސްކުރު  ލުއިްނޞާފުޢަދުމަކީ  ުވއް ޅުހިނދުން  މެދު  އަދާލަތާ  ރުބާރު  އި، 
ކުރަްނޖެހިފައު ކޮންމެހެން  ކަމެއްފެއްދުމަށްޓަކައި  ކޮމިޝަނުންކަމަ  އިާވ  އެ  ފެންނާތީ  ފޮނު ށް  ނު )އެޖެންޑާ   އްާވފައިާވ ސިޓީ(  ހިމަނައި  ގައި 

 އްވި( ށް ފޮނުމިޓީއަ ކޮޝިއަރީ  ޖުޑީ 

3.  

 ސިޓީ އިާވ ފަ ާވއްމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނު  
 ހުށަހަޅައިފިަނމަ، ބެލެޭވނީ  ސެޓްފިކެޓްއަދި މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާެވެގން މެޑިކަލްާވއިރު   އާއި ރިސެސްަގއި އުޅުއް ަގދަތުރުފުޅެއް)ރަސްމީ  

މިޓީއަށް   ކޮ ވާއިރުބަ އްތި ގައި ނާންަގާވ ޗުއްޓީަގ އާއި ސަލާމުަގއި  ރު ތެރޭ ރުން ދައުމަެވސް، މެންބަ ހެންނަ މަށާއި، އެއަށް ހާޒިރުިވ ކަކޮމިޓީ

4.  



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
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 އްވި( ކޮމިޓީއަށް ފޮނުޢާންމު  ޑާގައި ނުހިމަނައި  )އެޖެން  (ށް ބެލުމަށް ނެތުމާ ގުޅޭހާޒިރުިވ ކަމަ
  ޖުމްލަ ޢަދަދު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނުނިމޭ  4 

( އި ބިފަ  ލި ޓު ޕޯ )ރި   އްސަލަ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މަ     

ލައިގެ ނަން މައްސަ     # 
   1.  

 ލަ ޖުމް  0 
 

 ލަ ޢަދަދު ސަލަ / ކޮމިޓީގައިވާ މައްސަލަ ޖުމް ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ މައް  4
 

 



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
 

11 

 

 

 

(  )ހުށަހެޅުނުލަ އްސަ ކުއްލި މަ   
 #  ނަން މައްސަލައިގެ  
 އްލި ާވ ކު ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިނަ މާއްދާެގ  ަވ  170ެގ  އިދުލީހުެގ ަގވާ ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ރައްޔިތުންެގ މަޖި 

 މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުމާ ގުޅޭ( ގައި    19-ކޮވިޑް   )ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން މައްސަލަ 
1.  

ޢަ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ    ކުއްލި   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ންދަށު  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ،ޖާބިރުهللا ބްދުކާށިދޫ 
 މާ ގުޅޭ( ޓެއް ޤާއިމްކޮށްދިނު ވެށް   ރުވެރިކަން ނައްތާލާ އަމާން ޒީފާގެ ބިވަ )  މައްސަލަ

2.  

 ށަހެޅުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު އްސަލަ ހު ލި މަ ކުއް  2
 

 

 
 

 

 

( މުނު ނި ލަ ) ސަ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައް   
( )ނިމުނު މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ     

ނަން   ގެ މައްސަލައި    # 
  ޅުއްވާފައިވާ ހުށަހަ  ން ދަށު  މާއްދާގެ   ވަނަ   179  ގަވާއިދުގެ  ލީހުގެ މަޖި  ރައްޔިތުންގެ  ، ސަލީމް  އަޙްމަދު  ންބަރު މެ  ގެދާއިރާ  ހޯރަފުށި 

 (ނުރައްކާތަކާގުޅޭ ކުރިމަތިވާ ށްޔެއަ ދުނި ންގުޅިގެ ބަދަލުތަކާ އަންނަ މަށް މޫސު) މައްސަލަ
1.  

  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ދަށުން   ދާގެމާއް  ވަނަ  179  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ންގެތުރައްޔި  ،ޢާޡިމް  ޢަލީ   މެންބަރު  ގެދާއިރާ  ރުންވޭހެމެދު 
 ކާރަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ( ދާގެ  )ޓެކްސީ ޑްރައިވަރ އާމިނަތު ރަޝީ   ސަލަމައް

2.  

މާއްދާވަ  101ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ    ގެގެ  ނަ  ހުށަހަޅުއްވާފަ)ހ(  ދަށުން  އޮފް ހޯމް  މިނިސްޓައިވާ،    ރ 
 ލަ ގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަهللاބްދު ޢަ މްރާންޢި  އައްޝައިޚް އެފެއާޒް

3.  

  ހުން މީ  ފޭރުމަށްޓަކައި   އަދި   ރުވެއިތު  ފޭރުން   ވައްކަންކުރުމާއި  ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ހާދު ނި  މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ރާގެދާއި  ފޭދޫ 
  ، ގޮވާލައި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު   ވަސްއަ  ހަރުދަނާ  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ވެހިރައްޔިތުންދި  ވެރިކަމުންބިރު  ނުރައްކާތެރި  މި   ތީންދާރަމުރަހީންކު

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 179 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ތުންގެޔިއްރަ

4.  

   މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ވަނަ  179އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ، ރަމެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްރާގެ  މަޑުއްވަރި ދާއި 
 އްސަލަ( ފު ލިބުން ލަސްވަމުންދާތީ ހުށަހަޅާ މަ އިންޞާ )

5.  

 ދު ދަ  ޢަ ލަ ޖުމް   ނިމުނު   ލަ ބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަ މެން  5
 

 

މިޓީގައި ކޮ   /   މޭ( ނުނި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )   ން ންބަރު މެ   
  މައްސަލަ )ނުނިމޭ( މެންބަރުން ހުށަހަޅާ  

އިގެ ނަން މައްސަލަ    # 
  ވާ ހަޅުއްާވފައިށަހުނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ  ަވ  179ެގ  އިދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާ   ޙްލާދު ފަމަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައް ހުޅަ  މާފަންނު 

  އާ ގުޅޭ( .އޯސް.ޓީ)އެ ސަލަމައް 
1.  

ޔަޢުޤޫބު  މެގެ  އިރާދާދާންދޫ    މަޖިރަهللا، ޢަބްދުންބަރު  ގަވާއިދުއްޔިތުންގެ  ހުށަ  179ގެ  ލީހުގެ  ވާ  ހަޅުއްވާފައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 
 ތަކާގުޅޭ( ޓްލެނީގެ ފްފައިންގެ އަދި ޕޮލިސްގެ ކުންފު)ސި މައްސަލަ

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

( ބިފައި ޓު ލި ޕޯ )ރި ން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  މެންބަރު     

ލައިގެ ނަން މައްސަ     # 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ން  ށު ަވނަ މާއްދާެގ ދަ  179ެގ  ޖިލީހުެގ ަގާވއިދު ތުްނެގ މަ ޢަލީ ޢާޡިމް، ރައްޔިރާެގ މެްނބަރުއިރު ދާ މެދުހެްނވޭ   

 ދި( ޅައި ދިނުން އެަވޅު އަރޭ ފިޔައާ ދޭތެ ސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސް  އެ ލްފުޓްބޯމައްސަލަ )
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ދު ދަ ޖުމްލަ ޢަ ނިމޭ  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނު  3
 

 



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
 

12 

 

 

 
 

( ނިމުނު) ޓު ޕޯ ން ރި އެހެނިހެ   ންނަ އަ ކޮމިޓީން    
ޓު އެހެނިހެން ރިޕޯ   ންނަ ކޮމިޓީން އަ   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
  ފީތައް  އެ  ބަލައި  ަގވާއިދުތައް  ްނދާމުގަ ނަ  ނާޖޫރިމަ   އަދި  ފީ  ދަށުން  ކުެގދުތަވާއި ގަ   ޢަމަލުކުރަމުންެގްނދާ  އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުެގ 

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ސާކޮށް ރާދި  ކޮމިޓީން އިދުަގވާ  މައްސަލަ  ހެޅިފައިާވހުށަ ޓީއަށްކޮމި އެދި  މަށްބަލައިދިނު  ށްތޯތަޮގއެއް   ޤާނޫނާ ންދަނީނަގަމު 
1.  

  ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން  ންޓަރޕްރައިޒަސް އެ  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  ތައް ސަލަމައް  ހުރިޅުންުގ  ޑާލިމިޓެ  ސަސް ސަރވި   އޭޝަންއޭވި   އައިލެްނޑް 
 ރިޕޯޓު  ޮގތުެގނިންމި 

2.  

  .3 ރިޕޯޓު ިނންމިޮގތުެގ ށްދިރާސާކޮ މިޓީން ކޮ  ތުމާލިއްޔަ ،ބަޖެޓު ެގހަރު އަ ވަނަ 2021 ެގއޮފީހު  ޖެނެރަލްެގ ޑިޓަރއޮ 

  ެވންޓިލޭޓަރުތައް  އިން  ހެލްތް  އޮފް  ރީމިިނސްޓް  ޙްޤީޤުކުރިތަ  ންުގޅިެގ  އާރިވސް ސަ  ސްޕޮލި  މޯލްޑިްވސް  ކޮމިޝަާނއި  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނެތްކަމަށް  އްޤަރީާނއެ  އަދި  އްއްކެ ހެ  ނެދަޢުާވކުރާ  ،ަގއިއިމައްސަލަ   ތުކުރެޭވހުމަތު  ާގފައިާވކަމަށްހިން  ކޮރަޕްޝަން  ަގއިަގތުމު 

 ރައީސް   ެގމަޖިލީހު  ރައްޔިތުްނެގ  އެދި  އްލަަވއިދެއްުވންބަ   އިތުރަށް  އްސަލަމަ   އެ  ،ާވތީފައި ފެދިއު  ފުޚިލާ  މައްސަލައިގައި  އެ  ،ވިދާޅުވެ   ޖެނެރަލް
 ޓު ރިޕޯ ނިްނމިޮގތުެގ ށްސާކޮދިރާ  ންކޮމިޓީ ރީޝިއަ ޑީ ޖު މައްސަލަ އިާވފޮނުއްާވފަ

4.  

ހުށަހެޅު"މަޢާފުކޮށްދިނުމާ   ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު  ނުލިބިމަށްފަހު  އި  ލަސްވަމުންދާކަން  ޖަވާބެއް   
 ތުގެ ރިޕޯޓުމިގޮ ށް ނިންމަށް ދިރާސާކޮ އަމިއްލަ އިސްނެގު ވާ ސިޓީތައް ކޮމިޓީގެއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިފާހަގަކޮށް ޖުޑީޝި

5.  

 ،މައްސަލަ   ކުރަމުްނދިޔައިޙްތިޖާޖު  ބަޔަކު  ތެރެއިން  ފުލުހުންެގ  ުގޅިެގން  އޮޕަރޭޝަނާ  ހިްނިގ  ފުލުހުން  ށްފާސްކުރުމަ   ބަލައި  ޖާލާެގއު.މ 
 ރިޕޯޓު  ޮގތުެގނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސަލާމަތީ

6.  

ޚިދު   18  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މައްސަލަކޮމިޓީމަތްތަކާބެހޭ  ަވނަ  ހުށަހެޅުނު  ބަލައިަގތް  އަށް  ކޮމިޓީން  ތެރެއިްނ  ތަކުެގ 
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު މައްސަލަތައް، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

7.  

އަޙްމަދު    ހުސްނުހީާނެގ،   / ފުލުހުން  ރ.މީދޫ  މައްސަލަ،އަނީސްއަށް  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ޚިދުމަތްސަލާމަތީ  އަނިޔާކުރިކަމަށް  ކޮމިޓީން    ތަކާބެހޭ 
 ށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮ

8.  

  .9 ހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު އަނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދި ހުށަ 

ހެލްތް  މި  އޮފް  ދެ هللا ޢަބްދުނިސްޓަރ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ  މަޢުލޫމާތަކީއަމީން  ނޫްނކަޙަ  އްޞަ   އްިވ  އޮަގސްޓު    16މަށް  މަޢުލޫމާތެއް 
"ކޮިވޑް  2020 ނެރުއްިވ  ޖެެނރަލް  އޮޑިޓަރ  ޚަރަ  19-ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، އާގުޅޭ  ަގއި  ރިޕޯޓު"  އޮޑިޓް  ކޮމްޕްލަޔަންސް  ދުތަކުެގ 

 ޕޯޓު ސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިމްތިޔާޒާގުޅޭ އެ މައް އި މަޖިލީހުެގ

10.  

ަގވާ   2008/6ަނންބަރު  ޤާނޫނު    ޖަދުަވލު  )ޢާންމު  ެގ  ޤާނޫނު(  ޢަމަލުކުރުމު   2އަދި    1އިދުތަކާބެހޭ  ަގާވއިދުތަކަށް  މުއްދަތު ގައިާވ  ެގ 
 ެގ ރިޕޯޓު ރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތު އިތުރުކު 

11.  

 ކޮމިޓީން  ކާބެހޭޚިދުމަތްތަ  ސަލާމަތީ  ،ތްޢަމަލުކުރިޮގ  ސަރިވސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ހައްޔަރުކުރުމުގައި  ފަތުރުެވރިޔަކު  މާފުށީގައި.  ކ 
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް

12.  

ނުތަ  13ޗެނަލް    މެދުަގއި  ރައްޔިތުްނެގ  ދިެވހި  މަޢުނަ އިން  ދޮުގ  އުފެދޭފަދަ  މައްސަލަލޫމާތު  ަވސްކަން  ސަލާމަތީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި   ،
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ

13.  

އޯަގނަ ސް  ޓްރޭޑިންގ  މޯލްއަރީއެއްކަމަށްބްސިޑި ެގ ސަ ލިމިޓެޑްކް  ޕަބްލި  އިޒޭޝަންޓޭޓް  ޭގސް  ާވ  ލި ޕްރައިޑިްވސް  ރާއް މިޓެޑްއިެވޓް  ޖެއިްނ  ން 
ޭގސް  ކޮ ބޭރުން  ކަންތަ ްނއަ ރަޕްޝަަގތުމުަގއި،  މަުގފަހިާވޮގތަށް  ހިންއްތަކެށް  ތުޙުމައް  މައްސަލަތުކުރެޭވާގކަމަށް  އެ  އޯންޑް  ސްޓޭ  ތީ،  ޓް 

 ޓު  ރިޕޯމިޮގތުެގނިންކޮށް ން ދިރާސާންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއެ

14.  

 ލަ ޢަދަދު ނު ޖުމް ނިހެން ރިޕޯޓު ނިމު ނަ އެހެ ޓީން އަން ކޮމި  14
 

 

 



                             ރާ  ދާ އިގެލީހުޔިތުންގެ މަޖި އޮފީސް / ރައްޓޭަބލް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި އިގ2020/12/7ަ
 

13 

 

 

 

)ނުނިމޭ( ޕޯޓު ޓީން އަންނަ އެހެނިހެން ރި ކޮމި   
ނުވިފައި ނބުރާ ފޮ ކޮމިޓީއަށް އަ   

 #  ނަން ޓުގެ ރިޕޯ   
ވަނަ    86ނޫުނެގ  ންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް އެ ޤާ( ެގ ދަށުން ހަދަެގ ޤާޫނނުެވރިކަމު ެގ މަސް އްޖޭ )ދިެވހިރާ   2019/14ރު  ްނބަޤާނޫނު ނަ  

 މިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުކޮ ދުވާއި ގަ  ، އެ މައްސަލައިނުާވތީން ހެދިފަ ެގމަތި ާވ ޮގތު އްޮގތް މާއްދާއާ އެ
1.  

ޓޫރި ތިެވރީެގއ.މައ   ޒޯ  ޒޯޓޫ  އަދި   1ން  ޒަމް  ޓޫޓްރީ  މިނިސް  2ން  ރިޒަމް  އަމިއްރިޒަމްއިއޮފް  ފަރާތަކަށް  ން  އަހަރަށް   50ލަ 
ނި އއކުއްޔަށްދޭން  ގުޅިެގްނ  ނިންމުމާ  ކައު .މަތިވެ ންމި  ހުށަހަންސިލުރި  ލާމަރު  ޅާފައިާވން  ކޮމިކަޒީމައްސަލަ  ދިރާސާކޮށް   ޓީްނ 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

2.  

 މްލަ ޖު 2 

މޭ( ފައި )ނުނި ށަހެޅި ށް ހު ތަޅުމަ  

ގެ ނަން ރިޕޯޓު    # 
 0  

ލިބިފައި ރިޕޯޓު    

ގެ ނަން ރިޕޯޓު    # 
ކޮށް  ދިރާސާްނ  ރައިޒަސް ކޮމިޓީއެންޓަރޕް ޓް އޯންޑް  ސްޓޭ   ސަލަތައް މައް ޒޯން ލިމިޓެޑާ ގުޅުންހުރިޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލްގްރޭ  

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު
1.  

ހުށަހަޅާފައިާވ  ވުމާ ގުޅޭޮގތުން  ލުކުރެއް ތީބު ބަދަާވ ތަރުްނނަށީދެަވޑައިަގބަރުން އިންލަމުަގއި މެރާ މާ ލްސާކުހުެގ ޖަޖިލީްނެގ މަ ރައްޔިތު  
 ރިޕޯޓުޮގތުެގ  ނިންމި   ންމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްމައްސަލަ ޢާ

2.  

 ޖުމްލަ  2 

  ރިޕޯޓު ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު  އެހެނިހެން ކޮމިޓީން އަންނަ   4
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( އި ވާލު )ނިމިފަ ވާ ސު ކުރައް   ރުންނާ ވަޒީ   ބަރުން މެން   
ވާލު ސު   ވި އް ކުރެ ސާގައި  ޖަލް   

 #   ސުވާލު   
ޓްރަކްޗަރ  ސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްއު ންގ، ހަޕްލޭނިއޮފް ނޭޝަނަލް    ދު، މިިނސްޓަރންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީމާަވށު ދާއިރާެގ މެ   

 (65ބަރު ނަންޔުން )ލި ކުރައްާވ ސުާވލުލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ލްފާޟިއަ
1.  

  ލިޔުން)  ސުާވލު  ކުރައްާވ  އަމީރުއާ  މްއިބްރާހީ   އަލްފާޟިލް  ންސްފިނޭ  އޮފް  ރސްޓަ ނިމި  ،ޖާބިރު هللاބްދުޢަ  ބަރުން މެ  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  
 ( 66 ނަންބަރު

2.  

 ފާޟިލާ އަލް  ލްޗަރން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެގްރިކަފް ފިޝަރީޒް، މެރި ޓަރ އޮބިރު، މިނިސްޖާهللا ރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާއިކާށި  
 ( 68ނަންބަރު ން ޔުލި) ރައްާވ ސުާވލުކުާވލު ސު  އާ ކުރައްާވވަޙީދު ޒާހާ 

3.  

ރައްާވ ސުާވލު ކުއާ  هللاޢަބްދު   މްރާންޢިޒް އައްޝައިޚް  އާމް އެފެ ފް ހޯ ރ އޮސްޓަމިނި ޢީ،  މުޙައްމަދު ރާ  މެންބަރުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ    
 (72ން ނަންބަރު )ލިޔު

4.  

ޙުްނބަރުމެެގ  ދާއިރާިވލިނިގލި     ސަޢުދު  އޮ  ން،އިސަ   ޕްލޭނިންނޭފް  މިނިސްޓަރ  އެްނޑް ޝަނަލް  ހައުސިންގ  ގ، 
 ( 70ރު ންބަ )ލިޔުން ނަ ސުާވލު ރައްާވކު އަސްލަމްއާ ޟިލް މުޙައްމަދުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާ

5.  

ދާއި   މިިނސްރާެގ  ފޮނަދޫ  ސިރާޖު،  މޫސާ  ނޭޝަނަލްމެންބަރު  އޮފް  ހައު ގންލޭނިޕް  ޓަރ  އެ،    ސްޓްރަކްޗަރ އިންފްރާ   ޑްން ސިްނގ 
 (73ންބަރު ސުާވލު )ލިޔުން ނަ އްާވދު އަސްލަމްއާ ކުރަ ފާޟިލް މުޙައްމަ ލްއަ

6.  

ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ   މިިނސް  ސިރާޖު،  މޫސާ  އޮމެންބަރު  ނޭޝަޓަރ  ޕްލޭނިންގ،  ނަލްފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    އެްނޑް  ހައުސިްނގ 
 (76 ރުބަ ން )ލިޔުން ނަލުާވ ސުާވއްއާ ކުރަ ލަމް ދު އަސްޙައްމަ ޟިލް މުއަލްފާ

7.  

 އެންޑް   ސިންގ ހައު  ،ނިްނގ Eޕްލ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ   ،ޢަބްދުލްޙަކީމް   ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެންބަރު  އިރާެގދާ   ކަނޑިތީމު  
 ( 80 ނަންބަރު ލިޔުން) ސުާވލު ރައްާވކު އަސްލަމްއާ މުޙައްމަދު ލްއަލްފާޟި ޗަރރަކްރާސްޓްފްއިން

8.  

 ްނޑް އެ  އުސިްނގ ހަ  ،ންގނި ޕްލޭ  ޝަނަލްނޭ  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ،ޠީފްލަ  މުޙައްމަދު  އިންޙުސަ   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތޮޑާފަރެސްމާ  
 ( 82 ނަންބަރު ލިޔުން) ސުާވލު ކުރައްާވ ސްލަމްއާއަ  މުޙައްމަދު ފާޟިލްއަލް ރކްޗަ ރަސްޓްއިންފްރާ 

9.  

 ލަ ޖުމް  9 
 

ސުވާލު   / އަނބުރާ ފޮނުވިފައިވާ   ބުރާ ގެންދެވި އަނ   
 #   ސުވާލު   
ޢައިރާެގ  ދާ   ފުށިތިމަރަ   އަލްފާ  ޟް،ރިޔާهللا ބްދުމެންބަރު  ހެލްތް  އޮފް  ޢަބްދު މިިނސްޓަރ  ސުާވލު ކުރައްާވޢަމީްނއާ  هللا ޟިލް    

 (53ންބަރު ނަ ން)ލިޔު

1.  

)ލިޔުން    ލުާވާވ ސު ކުރައްއާ  މީންޢަهللا ދުިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބް، މި ނަޞީރުއިބްރާހީމްމެންބަރު  އިރާެގ  ދާ  މުލަކު  

 ( 59 ރުންބަ ނަ

2.  

ޔުން  )ލި  ާވލުސު   ކުރައްާވ  ޢަމީންއާهللا ދުޢަބްލް  ލްފާޟިލްތް އަހީމް ނަޞީރު، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެމެންބަރު އިބްރާެގ  ކު ދާއިރާ ލަމު  

 ( 60ނަންބަރު 

3.  

ލިޔުން )  ާވލުއްާވ ސު ރަ ކުޢަމީންއާ  هللا ބްދުޢަލް   އަލްފާޟިލްތްއޮފް ހެމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ  ެގ   ދާއިރާމަކުނުދޫ  
 ( 63ބަރު ނަން

4.  

 އަލްފާޟިލާލްޗަރ  އެްގރިކަ  ްނޑް ރިސޯސަސް އެން، މެރި ފިޝަރީޒް އޮފް  ޓަރސް، މިނި މެްނބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  ދިއްގަރު ދާއިރާެގ  

 ( 69)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު ވަޙީ ޒާހާ 

5.  

ހާ  ޒަލާޟިލްފާ ސް އަރިސޯސަމުޙައްމަދު މުމްތާޒް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ    ނުލަކު ދެކުއްމުފުަވ  

 (71ރު ން ނަންބަ)ލިޔުއްާވ ސުާވލު ކުރައާ ވަޙީދު

6.  

 ލަ ޖުމް  6 
 

ސުވާލު   ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރެއްވި   
ލު  ސުވާ     # 
  .1  ލިޔުން)  ސުާވލު  ކުރައްާވ  މްއާނަސީ  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ހެލްތް  އޮފް  ޓަރމިނިސް  ،ޒާހިރު  އަޙްމަދު  ރުބަމެން   ދާއިރާެގ  ގައްދޫ  
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 ( 78 ނަންބަރު
 ކުރައްވާ   މްއާސީ ނަ  ދުއަޙްމަ  އަލްފާޟިލް  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ،މް ޢަބްދުލްޙަކީ  ޝަހީމް هللاޢަބްދު  މެްނބަރު  ރާެގދާއި  މުކަނޑިތީ  

 (79 ނަންބަރު ލިޔުން) ާވލުސު
2.  

 ޖުމްލަ  2 

 މްލަ ޢަދަދު ޖު    ސުވާލުގެ މުނު ނި   17
 

 

 
 މެންބަރުން ވަޒީރުންނާ ކުރައްވާ ސުވާލު )ނުނިމޭ( 

)ނުނިމޭ(   ސުވާލު ވާފައިވާ  ނުއް  ފޮވުމަށް އް ރެ ކު ގައި  ސާ ލް ޖަ   

   # 
ްނ ލިޔު)ާވލު  ާވ ސު ކުރައްމް އަމީރުއާ  ހީއަލްފާޟިލް އިބްރާ   ނޭންސް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޖު މެްނބަރު މޫސާ ސިރާ ދާއިރާެގ  ނަދޫފޮ  

 ( 74ނަންބަރު 
1.  

ޔުްނ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިމީރުއާ   އަ ރާހީމްބްލްފާޟިލް އިއޮފް ފިނޭންސް އަ  ޓަރސްމިނިޖު،  ރާބަރު މޫސާ ސި ން މެފޮނަދޫ ދާއިރާެގ    
 ( 75ނަންބަރު 

2.  

 ލިޔުން )ާވލު  ާވ ސު އްރަ ކުމް އަމީރުއާ  ރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީޖު، މިނިސްޓަ މޫސާ ސިރާ  މެްނބަރުދޫ ދާއިރާެގ  ފޮނަ  

 ( 77ންބަރު ނަ

3.  

  ރަޝީދު   ޙުސައިން  ޑޮކްޓަރ  އެންަވޔަރަްނމަންޓް  އޮފް  ޓަރމިނިސް  ،ކީމްލްޙަބްދުޢަ  ހީމްޝަ هللاބްދުޢަ  މެންބަރު  ެގދާއިރާ  ތީމުކަނޑި  

 (81 ަނންބަރު ޔުންލި) ސުާވލު  އްާވކުރަ  ޙަސަްނއާ

4.  

  އަޙްމަދު   އަލްފާޟިލް  މަންޓްއެމްޕަަވ  އެްނޑް  ސްޕޯޓްސް  ،ތުޔޫ  އޮފް  ރމިިނސްޓަ  ،ޝިޔާން  ޙަސަން  ްނބަރުމެ  ރާެގދާއި  ތޮއްޑޫ  
 (83 ރުބަނަން ންލިޔު) ާވލުސު  އްާވކުރަ މަޚްލޫފްއާ

5.  

 ވާ ކުރައް   ޙަސަްނއާ  ދުރަޝީ  ންޙުސައި  ޑޮކްޓަރ  އެންަވޔަރަްނމަްނޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ،ޖާބިރު هللاބްދުޢަ  މެްނބަރު  ެގރާދާއި   ކާށިދޫ  
 (84 ނަންބަރު ލިޔުން) ސުާވލު

6.  

)ލިޔުްނ  ކުރައްާވ ސުާވލު  އާމަޢުޞޫމް هللا ބްދުޑޮކްޓަރ ޢަ  ޓޫރިޒަމްމިިނސްޓަރ އޮފް  ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން،    

 ( 85ނަންބަރު 

7.  

)ލިޔުްނ  ކުރައްާވ ސުާވލު  އާމަޢުޞޫމް هللا ބްދުޑޮކްޓަރ ޢަ  ޓޫރިޒަމްމިިނސްޓަރ އޮފް  ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން،    

 ( 86ނަންބަރު 

8.  

 ޖުމްލަ  8 
 

ނިމޭ( ސުވާލު )ނު ވި  ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއް   
ވާލު  ސު     # 
   1.  

 ޖުމްލަ  0 

  ޢަދަދު ލަ ޖުމް   ލުގެ މޭ ސުވާ ނި ނު   8
 


