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ދައުރު    ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ    2022  
 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު     
 

 ތަފްޞީލް 

 ބިލު  29 13 42 23 19
 ޤަރާރު  13 4 17 6 11
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  3 8 11 10 1
މައްސަލަ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި   2 4 6 4 2  
 ކުއްލި މައްސަލަ  0 9 9 9 0
 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  5 3 8 3 5
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  5 5 10 5 5
 ސުވާލު  15 74 89 43 46
 ޖުމްލަ  72 120 192 103 89

 އިންސައްތަ        53.6% 46.4%
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 ލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުރުގެ ބި   ތިންވަނަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2022

 

  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 
 

 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ    99/2ސަނީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ތިަނދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  

)ަވޒީފާއާބެހޭ    2/ 2008ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

2.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު    ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ފަރާތުްނ،  )ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ   26/ 2020ސަރުކާރުެގ 
 އޮތޯރިޓީެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

3.  

)ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް    2008/10ފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވ 
 ކޮމިޝަުނެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

4.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ ޤާނޫނު( އަށް   5/ 2019ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ެގަނއުމުެގ ބިލު އިޞްލާޙު  

5.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ފަންުނެގ    5/ 2019ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

6.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ   2010/7ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު   
 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

7.  

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ   12/ 2016ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

8.  

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ    2011/10ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 މުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު އަުގން ޓެކްސް ނެގު 

9.  

  .10 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުެގ ބިލު 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އުފަްނވުމާއި މަރުުވން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު   

 އުފަންދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ބިލު
11.  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ )  98/20ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

12.  

  .13 ބިލު  މެނޭޖުކުރުމުެގ ކުނި ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ރާޝިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކޮމަްނޑޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ 
 ޖުމްލަ   13 

 ބިލު )ބަލައިނުގަތް( 
 # ބިލުގެ ނަން  
  އިޞްލާޙު   އަށް(  ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ)  3/ 2006  ނަްނބަރު  ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޠާރިޤް  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަހިބަދޫ 

 ބިލު  ެގަނއުމުެގ
1.  

  .2 މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ބިލު  
  .3 މުެގ ބިލު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގަނއު 
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު(    5/ 2009ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  

 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
4.  

  .5 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  
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)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު  2014/9ޤާޫނނު ނަންބަރު މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  
 ެގަނއުމުެގ ބިލު 

6.  

ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު    އިޖުރާއަތުގެ   )ޖިނާއީ  12/ 2016މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  މާމިިގލި ދާއިރާެގ   
 ެގަނއުމުެގ ބިލު 

7.  

އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުެގ  )ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ    5/ 2013ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

8.  

 ޖުމްލަ   8 
 

 ބިލު )ބާޠިލުވި( 
 # ބިލުގެ ނަން  
ޢަބްދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ެވލިދޫ  ފަރާތުން،  ނަްނބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ  ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  )ލޯކަލް   10/ 2010ޝަފީޤް 

 ކައުންސިލްތަކުެގ އިްނތިޚާބުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނެގ    7/ 2021ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

2.  

 ޖުމްލަ   2 
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ބިލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   23
 

 
 

 

 
 

 ބިލު )ނުނިމޭ( 
 ބިލު )ކޮމިޓީގައި(  
 # ބިލުގެ ނަން  
  .1 ކޮމަރސް އެްނޑް އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް  
  .2 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބިާނެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނުގމުެގ ބިލު 
  .3 ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުެގ އިފްލާސްވުމާއި ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު 
  .4 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިންޝުއަރެްނސްއާބެހޭ ބިލު 
ޢަބްދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޤާނޫނު  هللا ކާށިދޫ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ނަންބަރު    ,2016/20ނަންބަރު  ޖާބިރު  )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު    2013/1ޤާނޫނު 

 ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު  1އެއްވެއުޅުމުެގ މިނިަވންކަމުެގ ޤާޫނނު( އަށް 
5.  

)އެއްަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ   2009/5ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، މާފަްނނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

6.  

ނަންބަރު    ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަލީ  ޔޫނުސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ  ފަރާތުްނ،  އުޅަނދުތައް   69/ 78ސަރުކާރުެގ  ދުއްާވ  )ކަނޑުަގއި 
 ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

7.  

  .8 ބިލު  ޞިއްޙަތާބެހޭ  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަަނވާރުެގهللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 
  .9 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމުެގ ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަަނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  
  .10 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުެގ ބިލުهللا ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އީާވ ޢަބްދު 
  .11 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކުންފުީނެގ ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤާނޫނު(   2010/22ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު   

 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
12.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ    2010/7ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   
 ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

13.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(    9/ 2014ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

14.  
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ފަނޑިޔާރުންެގ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    13/ 2010ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

15.  

 އިޞްލާޙު  އަށް(  ޤާނޫނު  ހެއްކާބެހޭ)  11/ 2022  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ިވސާމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ގަމު  ،ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ 
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ

16.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ    13/ 2010ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  هللا ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކަނޑިތީމު   
 ފަނޑިޔާރުްނެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

17.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނީ ފަންނުެގ    2019/5ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

18.  

 ޖުމްލަ  18 
 

 ބިލު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(  
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ބިލު    

ގެ ނަން ބިލު    # 
ަންނބަރު    ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  މުމްތާޒް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު  ފަރާތުން،  )ދައުލަތުެގ    2006/3ސަރުކާރުެގ 

 މާލިއްޔަތުެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   ބިލު  19
 
 

 ޤަރާރު )ނިމުނު( 
( ފާސްވި ޤަރާރު )    
 # ޤަރާރުގެ ނަން  

އްލުުނެވ ިގނަ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ފ.ނިލަންދޫެގ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ހަލާކުެވ، އެ މައްސަލަ ޙަ  
 ސަރުކާރަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ދުަވސްތަކެއްެވފައިާވތީ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި 

1.  

ލިމިޓެ  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ  އާއި  ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޙަސަން ޝިޔާން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޑްއިން ތޮއްޑޫ 
ސަރަޙައްދުގައި ިވޔަފާރިތަކަށް ބިލު ކުރަމުްނެގްނދާ ރޭޓާއި ބޭންޑް ކުރުްނތަކުަގއި ކަރަންޓްެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ެގްނދާ ރަށްރަށާއި ގްރޭޓަރ މާލެ  

 ޅާ ޤަރާރު ެގްނގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ަނއްތާލައި ބޭންޑާއި ރޭޓް ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޮގާވލައި އެކަން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގަނއުމަށް ހުށަހަ

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

)ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވި( ޤަރާރު     
 # ޤަރާރުގެ ނަން  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ( އަދި    32މާަވށު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިްނމާުވމުެގ ޤާނޫުނެގ   
 ސަރުކާރަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު )ބ( ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ެގނައުމަށް 

1.  

  .2 ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހި ފުލުހުްނެގ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ެގނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޓޫރިޒަމްެގ ޒަރީއާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަބަދަށް ދެމިެގންދާ  هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 ޮގތެއްަގއި ރާއްޖޭގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ެގންނަްނޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގަނއުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
3.  

  ސަރަޙައްދު  ކަނޑުެގ  ރާއްޖޭެގ  ސަރަޙައްދާއި  ކަނޑުެގ  ރަށްތަކުެގ  ޗާޯގސް  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ނާޡިމް  މުޙައްމަދު   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދަނެގތި 
 ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް  ބަދަލުެވފައިޭވތޯ ސިޔާސަތު ރާއްޖޭެގ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިާވ ބުނެ ފުށުއަރާކަމަށް

4.  

 ޖުމްލަ  4 
 

)ފާސްނުވި / ބާޠިލުވި( ޤަރާރު     
 # ޤަރާރުގެ ނަން  

  1.  
 ޖުމްލަ  
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5 

 

 ޤަރާރު )އަނބުރާގެންދެވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން  

  1.  
 ޖުމްލަ   

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  6
 

 ޤަރާރު )ނުނިމޭ( 
 ޤަރާރު )ކޮމިޓީގައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން  
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރައްޔިތުްނނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންެގ  ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

 ޮގތުން  ހުއްޓާލުމުެގ  އަނިޔާ  ކުރަމުންދާ   ކުޑަކުދިްނނަށް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި 
 ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ އިޮގާވލަ އެދި ސަމާލުކަންދިުނމަށް ބޮޑަށް  މިހާރަށްވުރެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުޑަކުދިްނެގ ، ކުޑަކުދިންާނއި ދައުލަތުން

2.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    ހާރޫން  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަނަދޫ  ބޮޑުބައެއް  ފައިސާެގ  ލިބޭ  ިވޔަފާރިތަކުން  ކުރެޭވ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 
މަށް ޮގާވލައި  ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމަށް ަވންަނމުްނނުދާކަން ފާހަަގކުރެޭވތީ އެކަމަށް އަަވސް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

3.  

ޝަރީފް  އާދަމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ޙައްޤުތައް މަޑުއްަވރި  ކުދިްނެގ  މީހުންާނއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުްނތެރިކަން  ރައްކާތެރިކުރުން   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

4.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖިްނސީ ޯގނާކުރުމާއި ރޭޕްކުރުމުެގ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުަވމުްނދާތީ ހުށަހަޅާ މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް   
 ޤަރާރު 

5.  

ޢަބްދު  އީާވ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތަރައްޤީއަށް  هللا ަގލޮޅު  އަންހެނުްނެގ  ކައުންސިލަރުންނާއި  އަންހެން  މަސައްކަތްކުރާ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ކޮމިޓީތަކުެގ މެްނބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ދިމާާވ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ެގަނއުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

6.  

ރާއްޖޭގައި އިތުރުަވމުން ދާތީ، މި މައްސަލަ ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދަރިމައިުނވުމުެގ މައްސަލަ   
 މިހާރަށް ވުރެ  ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިާވ ރައްޔިތުންަނށް އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްެގ ޤައުމީ ނިޒާމުެގ ދަށުން ބޭސްފަރުާވެގ ފުރުޞަތުތައް

 ފުޅާކޮށް، ފަސޭހަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

7.  

 ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ޚިދުމަތްދޭ  ރީބްރޯޑްކާސްޓިްނގ   ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 
  ހަލާކުކޮށްލުމަށް  ރިތައްިވޔަފާ  އޮޕަރޭޓަރުްނެގ  ކުދި  ނުފޫޒުން  ަވކިބައެއްެގ  ،ޤާއިމުކޮށްދީ  މާހައުލެއް  ިވޔަފާރިކުރެޭވނެ  ާވދަެވރިކަމާއެކު  އިންސާފުެވރިކަމާއި

 ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި ސަރުކާރަށް ނައްތާލުމަށް ހުރަސްތައް އަޅާފައިާވ މެދުެވރިކޮށް  މުއައްސަސާތައް ދައުލަތުެގ

8.  

 ޖުމްލަ  8 
 

 ޤަރާރު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން  
  ބޭނުމަށް  ގުދަންކުރުމުެގ  ހިންުގމަށާއި  އިދާރާތައް  އޮފީސްތަކާއި  ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންޭވރު 

 ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  އަަވސް  މިކަމަށް  ތީ،ޖެހިފައިާވ  ހޭދަކުރަން  ފައިސާ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  ހިފުމަށް  ކުއްޔަށް  ދައުލަތުން  ޢިމާރާތްތައް  ފަރާތްތަކުެގ  އަމިއްލަ
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ

1.  

  ތެރެއިން  ސިޔާސަތުތަކެއްެގ  ަވށާޖެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ޞިއްޙަތާުގޅޭ  ނަފްސާނީ  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ރިޔާޟް هللاޢަބްދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި 
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި  ސަރުކާރަށް ޤާއިމުކުރުމަށް  ރާއްޖޭގައި  ނިޒާމެއް ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތައް މި

2.  

 
 

 ޖުމްލަ  2
 

 ޤަރާރު )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން  
ޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް  ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭޮގތުން ރައް 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޤަރާރު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  11
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މައްސަލަ )ނިމުނު(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   
މައްސަލަ )ފާސްވި(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ   2021/20( އާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ދމާއްދާެގ )  ަވނަ  115  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުްނނަާވ    ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިްނަގޕޫރަށް އަދި އިންޑިއާއަށްަވނަ މާއްދާގައިާވ ޮގތުެގމަތިން،    14ޤާނޫނު( ެގ  
   މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައިާވ މްހޫރިއްޔާހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖު ންސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅު 

1.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ   2021/20މާއްދާެގ )ދ( އާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު    ަވނަ  115  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
އަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިްނ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ   19ޤާނޫނު( ެގ  

   މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައިާވ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

2.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ   2021/20( އާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ދމާއްދާެގ )  ަވނަ  115  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ެގ   ޮގތުެގމަތިން،  މާއްދާަވނަ    14ޤާނޫނު(  ބޭފުޅަކު    މެލޭޝިއާއަށްަގއިާވ  ސަފީރުކަމަށް  ހުންަނާވ  ކަނޑައަޅުއްާވފައި  ދިެވހިރާއްޖެއިން 

   މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައިާވ ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

3.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ   2021/20އާއި، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ( ަވނަ މާއްދާެގ )ދ  115ޤާޫނނުއަސާސީެގ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 
ެގ ޮގތުެގމަތިން، 14 ޤާނޫނު(  ހުންަނާވ   ދިެވހިރާއްޖެއިން ޤައުމަކަށް  6 ަވަނ މާއްދާގައިާވ  ސަފީރުކަމަށް ރެސިޑެންޓް  -ޮނން ކަނޑައަޅުއްާވފައި 

 ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ  ،1އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު، ގ.ޕެންޒީމާެގ 

4.  

 ސަރިވސްެގ  ފޮރިން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2021/20  ަނންބަރު  ޤާނޫނު  ،އާއި(  ދ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  115  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
  އިބްރާހީމް   އަލްފާޟިލް  ،ސަފީރު   ހުްނނަާވ  ކަނޑައަޅުއްާވފައި  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އިންޑިއާއަށް  ،ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ  14  ެގ(  ޤާނޫނު
  ދިެވހިރާއްޖެއިން   އަޒަރބައިޖާނަށް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  އަދި  ނޭޕާލް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ޑިމޮކްރަޓިކް  ފެޑެރަލް  ،ބޫޓާން  އޮފް  ކިންްގޑަމް  ،ޖެހޭަވއި.ހ  ،ޝަހީބު

 ނިންމުމަށް   ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި  ސަފީރުކަމަށް  ރެސިޑެންޓް-ނޮން  ކަނޑައަޅުއްާވ
 ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ

5.  

  އިެވލުއޭޓްކުރުމުެގ  މޮނިޓަރކޮށް  އަދި  ކުރުމާއި  ކޯޕަރަޓައިޒް  ކުރުމާއި  ޕްރައިަވޓައިޒް  ތަންތަން  ިވޔަފާރި  ދައުލަތުގެ )  2013/3  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު 
ަނއިބު ރައީސްކަމުެގ    ބޯޑުެގ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެްނޑް  ޮގތުެގމަތިްނ، ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން  ގައިާވ(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  9  ެގ(  ޤާނޫނު

  ހޯއްދެވުމަށް   ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަށް  ހއ.އިހަަވންދޫ/އާޒާދީބަހާރު، މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިރާޟް،
 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ  ނިންމުމަށް ޮގތެއް ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ

6.  

  އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެްނޑް ހެރިޓޭޖްގެ   އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ، ދަށުން  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ   ަވނަ  116  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ ބަދަލު ެގންެނިވ  ދާއިރާއަށް  މަސައްކަތްތަކުެގ

7.  

އެފެއާޒްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ،ދަށުން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  116  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ    މަސައްކަތްތަކުެގ  ފޮރިން 
 މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ  ބަދަލު ެގންެނިވ  ދާއިރާއަށް

8.  

  ފޮރިން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2021/20  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،އާއި(  ދ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   115  ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ސަފީރުކަމަށް    ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް  ،ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  14  ގެ(  ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ 

 ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު، މއ.މަނާގެ، 

9.  

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2023މަތިން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   
 ބަޖެޓު

10.  

 ޖުމްލަ  10 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  10
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7 

 

މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(  

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
  ދާއިރާއަށް   ހެލްތްެގ މަސައްކަތްތަކުެގ  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ،ދަށުން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  116  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

 މައްސަލަ   ފޮނުއްާވފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންެގ ބަދަލު ެގންެނިވ
1.  

 ޖުމްލަ  - 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ޢަދަދު( ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ ޖުމްލަ   1
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

( މުނު މައްސަލަ )ނި   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ   
)ފާސްވި(   މައްސަލަ   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ   

ނަން   މައްސަލައިގެ    # 
ަގވާއިދުެގ    މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ    18ރައްޔިތުްނެގ  ޮގތުގެމަތިން،  ަގއިާވ  )ނ(  މާއްދާެގ  މަޤާމުްނ    އެޓް  ސާޖަްނޓް  މަޖިލީހުެގަވނަ  އާމްސް 

 މައްސަލަ ަވކިކުރުމުެގ
1.  

އަަވހާރަުވމާުގޅިެގން، ތަޢުޒިޔާެގ ބަސްފުޅެއް ިވދާޅުުވމަށް ރައްޔިތުންެގ  ގައި    2022ސެޕްޓެންބަރު    8އިނގިރޭސިިވލާތުެގ ރާނީ، ކުއީން އެލިޒަބަތު،   
 މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްކުރައްާވ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ލީޑަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުުވން

2.  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް،  ބ.ޮގއިދޫ    ޮގތުެގމަތިްނ،  ގައިާވ(  ށ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  154  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
   މައްސަލަ ފޮނުާވފައިާވ ކޮމިޝަނުން ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް ގުޅޭޮގތުން   ަވކިކުރުމާ  މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ިނޝާރު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ

3.  

  ހިމެިނަވޑައިަގްނނަާވ  ކޮމިޓީތަކުގައި  ދާއިމީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ،ޮގތުގެމަތިން  ގައިާވ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  131  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
  މެންބަރުން  ޢިއްޒަތްތެރި  ނިސްބަތްެވަވޑައިނުަގންަނާވ  ޕާޓީއަކަށް  ަވކި  ،މެްނބަރުްނނާއި   ޢިއްޒަތްތެރި  ނިސްބަތްެވަވޑައިަގންނަާވ  ޕާޓީތަކަށް  ސިޔާސީ

 ، އިޞްލާޙު ެނޭވެގ  ރިޕޯޓަށް ޮގތުެގ ތަމްސީލުކުރައްާވނެ

4.  

 ޖުމްލަ  4 
 )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  4

 

 

މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަ  
މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ    

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
އާގުޅޭ މައްސަލަ 2019ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުެގ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު    1.  
  .2 މަރާލާފައިާވ މީހުންާނއި ެގއްލުާވލާފައިާވ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަުނެގ ރިޕޯޓާުގޅޭ މައްސަލަ  

 ޖުމްލަ  2 
)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު( ރިޔާސަތުން   2
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ލަ  ކުއްލި މައްސަ   
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް،   

 ( ފަރަށް އެރައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ  ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ޕްލެޓް ފޯމެއް ވިލިމާލެ ތިލަމާލެ ) 
1.  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން    170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  މާަވށު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު،   
 )ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

2.  

މައްސަލަ    ކުއްލި  ާވފައިާވދަށުން، ހުށަހަޅުއް   މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ޖާބިރު، ރައްޔިތުްނެގهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 )އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނަށް އިންޒާރު ދެމުންދާތީ، އެކަންކަން ސަރުކާރުކަމަށް ގެނައުމޭ ގުޅޭ( 

3.  

  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ ދަށުން   ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް،   
ރުން  މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ނުކިރުމާއި މަސްގަންނަ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް އަގު ނުލިބި ބަހާލަން ޖެހޭތީ، މިހާ) 

 ގުޅޭ( މިހާރަށް މިކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ  

4.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ  ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ ރު އާދަމް ޝަރީފް،  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަ  
ވަ )  ހުރިހާ  ފުލުހުންގެ  ހޯދުމުގައި  މީހުން  ގެއްލޭ  ހަލުވިކުރުމަށާއި،  ތަޙްޤީޤު  މަރުގެ  ޒުވާނާގެ  ފެނުނު  އޮއްވާ  މަރުވެފައި  ސީލަތެއް  ހުޅުމާލޭގައި 

 ގުޅޭ( ބޭނުންކޮށް، މަރުތައް އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލުމާ  

5.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    ަވނަ މާއްދާގެ   170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް،   
ހައްޔަރުކޮށް  )   ކުއްލި މައްސަލަ އެތައްބަޔަކު  މުޒާހަރާ ރޫޅާލައި  ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް  ނުބައްދަލު  އުފުލުމުން ޙާލަތާ  އަޑު  ޙައްޤުގައި  މަސްވެރިންގެ 

 ގުޅޭ( ކަނބަލުންގެ ކަރާމާތް ނަގާލި މައްސަލަ ކުއްވެރިކޮށް މި ކަން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ  

6.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ  ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ މް ޝަރީފް،  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަ  
ރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ސްޓޭންޑް ބަދަލު ނުކު ) 

 ގުޅޭ( މާ  ސަރުކާރަށް ގޮވާލު 

7.  

 މައްސަލަ  ކުއްލި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ދަށުން  މާއްދާެގ ަވނަ 170 ަގާވއިދުެގ މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ،ޝިޔާމް އަޙްމަދު  މެްނބަރު ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 
  ހިންގުމަށާއި   ތަޙްޤީޤެއް   މިނިވަން   އަވަސް   މަރުގެ   ރަޝީދުގެ  هللاޢަބްދު   ހޯނޑެއްދޫ . ގދ   ނިޔާވި   ގޮތަކަށް   ކުއްލި   ހުއްޓައި   ދަށުގައި   ބެލުމުގެ   ފުލުހުންގެ ) 
 ( ގުޅޭ   ގޮވާލުމާ   ސަރުކާރަށް   ހާމަކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތެއް   ހުރިހާ   ގުޅުންހުރި   މައްސަލައިގައި  މި 

8.  

  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ ދަށުން    ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ގަމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ިވސާމް،   
ދޭނެޖެހޭ  )  މަސްވެރިންނަށް  އިން  ފިޝަރީޒް  މައްސަލަ    21ހޮރައިޒަން  އެ  މަސައްކަތްކޮށް  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ދިނުމަށް  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

 ގުޅޭ( ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދުމާ  

9.  

 ކުއްލި މައްސަލަ )ޖުމްލަ ޢަދަދު(  9
 
 

 

 

 
 

( މުނު ނި މައްސަލަ )  ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ   
 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން 
ަގާވއިދުެގ    މަޖިލީހުެގ  މައްސަލަ    179ރައްޔިތުްނެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  އާދަމް ޝަރީފް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްވަރި  ދަށުން،  މާއްދާެގ  ަވނަ 

  ގުޅޭ( )ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން ގިނަވުމާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އިތުރުވަމުން ދިއުމާ 
1.  

  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   
 )އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

2.  

ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  هللا ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   
ކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ  )ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހުން ވެއްދުމުގައާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަ 

 ގުޅޭ( 

3.  

 މެންބަރުން ހުށަހަޅެއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  3
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9 

 

   ނުނިމޭ( މައްސަލަ )  ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ 
 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(  

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން   179ެގ   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުމެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ   

 )އެސް.ޓީ.އޯ އާގުޅޭ( 
1.  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ،  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

ހަ މިއަދާހަމައަށްވެސް  މައްސަލައަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ވާނުވާގައި  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ޖަލުތަކުގައި  އް  އްލެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ހޯދިފައިނުވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( 

2.  

 ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ، މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ   

މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު  ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓު ޢިމާރާތްކުރާ    7000)"ހިޔާ" ގެ ނަމުގައި  
 އެޅުން އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލުމާގުޅޭ( 

3.  

)ލ.ގަމު   ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   
 ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާގުޅޭ(   ން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު 

4.  

ަގާވއިދުެގ    ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު 
 )ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ގިނަވަމުންދިއުމާ ގުޅޭ( 

5.  

 ޖުމްލަ  5 
 

ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ރިޕޯޓު ލިބިފައި( މެންބަރުން     

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
 

 

1.  
 ޖުމްލަ  0 

 

 މެންބަރުން ހުށަހަޅެއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  5
 

އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނިމުނު(     
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުންނ  -ދައުލަތުެގ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ގެއްލުމުެގ ބަދަލުދިނުމުެގ ނިޒާމުެގ ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެިވެގން އެްނޓި 

 ރިޕޯޓު  އެކުލަާވލައްަވއި ނެރުއްާވފައިާވ ހުދުކަރުދާސް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ
1.  

ގައިާވ ަގާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާުގޅޭ   2އަދި    1)ޢާންމު ަގާވއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ޖަދުަވލު    2008/6ނަްނބަރު  ޤާނޫނު   
 މައްސަލަ ަގާވއިދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

2.  

  .3 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ބަޖެޓު އަހަރުެގ ވަނަ 2023 އޮފީހުެގ ޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓަރ 

ގައި ހިމެނޭ "ހުޅުމާލެ ޕްލޭނިްނގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ަގާވއިދު"    1)ޢާންމު ަގވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ޖަދުަވލު    2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   
މިނިސްޓްރީއަށް   އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު،  ކޮމިޓީން  ަގާވއިދު  ަގާވއިދު  މައްސަލަ  ެގޒެޓްކޮށްފައިުނާވ  އަދިެވސް  ަގާވއިދު  އެ  ފޮނުާވފައިީވނަމަެވސް، 

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

4.  

  އެދިަވޑައިެގންފައިވާ   ބައްލަވައިދެއްުވމަށް  ދަތިތައް  ދިމާާވ  ބޭްނކުތަކަށް  ގުޅޭޮގތުން  ޕްރޮޕަޓީތަކާ  އެކައުންޓްތަކުެގ  ސްޓްރެސްޑް  ހުރި  ބޭންކުތަކުަގއި 
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން އެންޓަޕްރައިސަސް  އޯންޑް ސްޓޭޓް ،މައްސަލަ

5.  

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  5
 

 

 

 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނުނިމޭ( 
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވިފައި( 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  

ަވނަ މާއްދާއާ އެއްޮގތްާވ    86)ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދުތައް އެ ޤާނޫުނެގ    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ަގވާއިދު ޮގތުެގމަތިން ހެދިފައިނުާވތީ، އެ މައްސަލަ

1.  
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އަހަރަށް ކުއްޔަށްދޭން ނިންމި    50މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް    2ޓޫރިޒަމް ޒޯން  އަދި    1އއ.މަތިެވރީެގ ޓޫރިޒަމް ޒޯން   
 ނިންމުމާ ގުޅިެގން އއ.މަތިެވރި ކައުްނސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

2.  

 މުަވއްޒަފުންަނށް ބޯހިޔާަވހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢިމާރަތްކުރާ ފްލެޓްތަކުެގ މައްސަލައާއި މުަވއްޒަފުްނނަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ  
ސާކޮށް  ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެމުން ެގްނދާ އުސޫލާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާ 

 ޕޯޓު ނިންމި ޮގތުެގ ރި

3.  

 ޖުމްލަ  3 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ބަހުސް ނުނިމޭ( 
 # ރިޕޯޓުގެ ނަން 

  1.  
 ޖުމްލަ  0 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ރިޕޯޓު ލިބިފައި( 
 # ރިޕޯޓުގެ ނަން 

އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ގްރޭޓަރ މާލެ އިްނޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ސްޓޭޓް   
 ރިޕޯޓު

1.  

އިާވ މައްސަލަ ޢާންމު  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުަގއި މެްނބަރުން އިށީދެަވޑައިަގްނނަާވ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރެއްުވމާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާފަ 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް 

2.  

 ޖުމްލަ  2 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   5
 

 
 

 ސުވާލު )ނިމުނު( 
 ޖަލްސާގައި ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލު  

 # ސުވާލު    
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،   

 (157މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
1.  

މަޑަެވލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިްނ   
 ( 161)ލިޔުން ނަންބަރު: ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު ރަޝީދު  

2.  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް     މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 
 (166)ލިޔުން ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

3.  

ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިްނ  މަޑަެވލި   
 ( 162)ލިޔުން ނަންބަރު: ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

4.  

  .5 (159)ލިޔުން ނަންބަރު:  ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލުމާަވށު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   

  .6 (171ރު: ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަ 

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް  މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް،    މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 
 (167)ލިޔުން ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

7.  

އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިްނ  މަޑަެވލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް   
 ( 163)ލިޔުން ނަންބަރު: ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

  .9 (168)ލިޔުން ނަންބަރު:  ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ   
 (170)ލިޔުން ަނންބަރު:  މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

10.  

ފިނޭްނސް    އޮފް  މިިނސްޓަރ  ަވޙީދު،  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ސުާވލުއުނޫގފާރު  ކުރައްާވ  އަމީރުއާ  އިބްރާހީމް  )ލިޔުްނ     އަލްފާޟިލް 
 ( 173ނަންބަރު:

11.  

އަޙްމަދު    ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް 
 ( 172)ލިޔުން ނަންބަރު:  މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

12.  

  .13 ( 174)ލިޔުން ނަންބަރު:   ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 
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11 

 

)ލިޔުން  މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللا ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް   
 (181ނަންބަރު:

14.  

  .15 (176)ލިޔުން ނަންބަރު: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަނސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 

ޙްމަދު  އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަ 
 ( 182މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

16.  

އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެްނޑް ހެރިޓޭޖް އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫންއާ ކުރައްާވ  އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް   
 (180)ލިޔުން ނަންބަރު: ސުާވލު 

17.  

 ޖުމްލަ  17 

 އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ސުވާލު / އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު 
 # ސުވާލު   
މިިނސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު  هللا، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު  

 (177)ލިޔުން ނަންބަރު:  ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 
1.  

  .2 (169)ލިޔުން ނަންބަރު: ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

  ލިޔުން)   ސުާވލު  ކުރައްާވ  އަމީރުއާ   އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ފިޭނންސް  އޮފް   މިނިސްޓަރ  ،ޝަފީޤް هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ެވލިދޫ 
 ( 175:ނަންބަރު

3.  

މިިނސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލްއޭިވއޭޝަން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު هللا، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 ( 183ނަހުލާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:

4.  

 ޖުމްލަ  4 

ހޯއްދަވާފައިވާ ސުވާލު ލިޔުމުން ޖަވާބު    
 # ސުވާލު    
ޢަބްދު  ކުރައްާވ ސުާވލު هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެްނބަރު  ޢަލީއާ  ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު  ޢަބްދުލްޙަކީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ޝަހީމް 

 ( 39)ލިޔުން ނަންބަރު: 
1.  

އާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުްނ هللاހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުއިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަްނ އަޙްމަދު، މިިނސްޓަރ އޮފް   
 (44ނަންބަރު:

2.  

  .3 (45ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 

  .4 (46ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:هللا މެްނބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ   

އްާވ  މަޑަެވލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން، މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫްނއާ ކުރަ  
 ( 48ޔުން ނަންބަރު:ސުާވލު )ލި

5.  

ޢަބްދު  ޢިމްރާްނ  އައްޝައިޚް  އެފެއާޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ރާޢީ،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  )ލިޔުްނ  هللاމަކުނުދޫ  ސުާވލު  ކުރައްާވ  އާ 
 (49ނަންބަރު:

6.  

  .7 ( 50އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިޭނންސް އަލްފާޟިލް   

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (52ނަންބަރު:

8.  

އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު   
 (53ނަންބަރު:

9.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (54ނަންބަރު:

10.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (55ނަންބަރު:

11.  

އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް   
 (51ނަންބަރު:

12.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  
 (78ނަންބަރު:

13.  
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މެްނބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ   
 (81)ލިޔުން ނަްނބަރު:   ކުރައްާވ ސުާވލު ދީދީއާ

14.  

އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން   މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 
 (76ނަންބަރު:

15.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  
 (77ނަންބަރު:

16.  

މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،   
 (56ނަންބަރު:

17.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (57ނަންބަރު:

18.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  
 (89ނަންބަރު:

19.  

 ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ  
 (58ނަންބަރު:

20.  

 އާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللا މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު  

 (80)ލިޔުން ނަންބަރު: 
21.  

 ޖުމްލަ  21 

ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ސުވާލު / އަނބުރާ    
 # ސުވާލު   
ފާޟިލް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަލް 

 (47އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:

1.  

 ޖުމްލަ  1 

 )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު( ސުވާލު    43
 

 

 

 

 ސުވާލު )ނުނިމޭ( 
 ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  

 # ސުވާލު   
ފާޟިލް  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޭނޝަަނލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލް 

 (178)ލިޔުން ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

1.  

ފާޟިލް  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޭނޝަަނލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލް 
 (179)ލިޔުން ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

2.  

  .3 ( 184)ލިޔުން ނަންބަރު:   ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

ޢަބްދު  )ލިޔުްނ    ކުރައްާވ ސުާވލުއާ  هللا ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން 
 ( 185ނަންބަރު:

4.  

  .5 (186ރު: ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭްނސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަ 

  .6 (187)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ގަމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ިވސާމް 

  .7 ( 188)ލިޔުން ނަންބަރު: ކުރައްާވ ސުާވލު  މަޢުޞޫމްއާهللا ، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުގަމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ިވސާމް 

  .8 (189)ލިޔުން ނަންބަރު:  މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު، ގަމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ިވސާމް 

)ލިޔުން   ކުރައްާވ ސުާވލު   މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ،  ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  
 ( 190ނަންބަރު:

9.  
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އާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުهللا، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 
 (191)ލިޔުން ނަންބަރު: 

10.  

ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވރމަންޓް އަލްފާޟިލް މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް  هللا، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 ( 192އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:

11.  

 ޖުމްލަ  11 
 
 

 

 ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  
 # ސުވާލު   
އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް   

 (59ނަންބަރު:

1.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 

 (60ނަންބަރު:

2.  

ރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއި  
 (61ނަންބަރު:

3.  

ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ   

 (62ނަންބަރު:

4.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 

 (63ނަންބަރު:

5.  

މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،   
 (64ނަންބަރު:

6.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (65ނަންބަރު:

7.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 

 (66ނަންބަރު:

8.  

ހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާ 

 (67ނަންބަރު:

9.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (68ނަންބަރު:

10.  

ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް   

 (69ނަންބަރު:

11.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 

 (70ނަންބަރު:

12.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 
 (71ނަންބަރު:

13.  

އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް   

 (72ނަންބަރު:

14.  

ލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވ 

 (73ނަންބަރު:

15.  

ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު   
 (74ނަންބަރު:

16.  
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ާވ ސުާވލު )ލިޔުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރުއާ ކުރައް 
 (75ނަންބަރު:

17.  

 އާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللا މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު  

 (79)ލިޔުން ނަންބަރު: 

18.  

)ލިޔުން  ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް   

 (82ނަންބަރު:

19.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  
 (83ނަންބަރު:

20.  

)ލިޔުން  މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ   
 (84ނަންބަރު:

21.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (85ބަރު:ނަން

22.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (86ނަންބަރު:

23.  

)ލިޔުން  އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް   
 (87ނަންބަރު:

24.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (88ނަންބަރު:

25.  

  .26 (90)ލިޔުން ނަންބަރު: ޢަބްދުލްމުޣުނީ،  މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަނސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   

އިްނ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސަ 

 (91)ލިޔުން ނަންބަރު: ރައްާވ ސުާވލު ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކު

27.  

އިްނ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސަ 

 (92)ލިޔުން ނަންބަރު: ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

28.  

މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިްނ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ   
 (93)ލިޔުން ނަންބަރު: ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

29.  

ރިސޯސަސް އެްނޑް އެްގރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިްނ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން   

 (94)ލިޔުން ނަންބަރު: ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

30.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (95ނަންބަރު:

31.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  
 (96ނަންބަރު:

32.  

)ލިޔުްނ   އާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް   
 (97ނަންބަރު:

33.  

)ލިޔުން  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (98ނަންބަރު:

34.  

)ލިޔުްނ  ކުރައްާވ ސުާވލުޑިފެްނސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއާ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް   

 (99ނަންބަރު:

35.  

 ޖުމްލަ  35 
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