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 ތައް ކަތް ނިމިފައިވާ މަސައް ގެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު   19
 

 ލު ބި 
 

2019 

 ތް ނިންމެވި ގ     ރިޕޯޓް  ޚް މުނު ތާރީ ނި ފެނުނު ތާރީޚް  ބިލު 

 މީހަކަށް  ާވއިފަކ ށް  ނަިއބުކަން ިރއްޔާެގްމހޫލްޖުރަީއސު .1

  18މިއީ )  ިބލު ގެ ރިަކމުަރއްކާތެ ޢިނާޔަާތއި ދޭންޖެހޭ 
 މަޖިލީހުގައި ފާސްކ ށް ތަސްދީޤަށް  ތުންގެ ރައްޔި  ވަނަ 

 ވިސްނުމަށް ފ ނުއްވި ބިލު( އަލުން  ން  ފ ނުވުމު 

 2019 ންޖޫ 3

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ޖަލްސާ ަވނަ  3ެގ މަޖިލީހު 
 

 

 

 2019 ންޖޫ 12

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  7ެގ މަޖިލީހު 

 

 ޠިުލވީ  ބާބިލުން ުވމު ފާސްކަމަށް ނުފެްނނަން ާފސްކުރަ ލު މަޖިލީހުންބި

 ދިެވިހާރއްޭޖގެ ) 2010/13 ްނަބރުނަ ޤާނޫނު .2
 އިޞްާލޙު ަވނަ 6 ައށް( ޤާނޫނު ފަނޑިޔާރުްނެގ

ގެ  ޔިތުން ރައް  ވަނަ  18މިއީ )  ބިލު ެގަނއުުމެގ
އަލުން  ން މަޖިލީހުގައި ފާސްކ ށް ތަސްދީޤަށް ފ ނުވުމު

 ވިސްނުމަށް ފ ނުއްވި ބިލު( 

 
 

 

 2019 ންޖޫ 3

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ލްސާ ޖަަވނަ  3ެގ މަޖިލީހު 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 ންޖޫ 12
ތުްނެގ ރައްޔިަވނަ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  7ެގ ހު މަޖިލީ
 

 

 
 

 ޠިުލވީ ކަމަށް ފާސްުވމުން ބިލު ބާ ނަނުފެން ން ާފސްކުރަބިލު މަޖިލީހުން 
 

 
 

 

 

 
 

 

 ރު ބަ ންމެ  ދާިއރާެގ އަލިފުށި ،ފަާރތުން ރުކާުރެގސަ .3

 ،ަށހަޅުްއާވަފއިވާ ހު ުޙސަިއން ީޝދުރަ ަޙއްަމދުމު
 ބިލު  ކ މިަޝންތަކުެގ ސީޔާރި

 2019 ންޖޫ 3
ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  3ެގ މަޖިލީހު 

 

 ނުނު ތާޜީޚް ފެ 
 2019 ންޖޫ 10
 ރައްޔިތުްނެގނަ ަވ 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  5ެގ މަޖިލީހު 

 

 ޖުޑީިޝއަރީ ކ މިޓީ 

 ނު ތާރީޚް ޓު ހުށަހެޅުރިޕޯ 

 2019 ންޖޫ 19
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

ަވނަ  10ެގ މަޖިލީހު 

 ެރްއވީ ޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ބިލު ފާސްކުކ މި
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 ލްސާ ޖަ
 

 ތާރީޚް   ފ ނުވުނު ކ މިޓީއަށް  
 2019 ންޖޫ 12

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  7ެގ ލީހު މަޖި

 

 މުނު ތާޜީޚް ރިޕޯޓު ނި 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

ާދއިާރެގ  ރުތުއު  ، މާަފންނުންާރތުސަރުކާުރެގ ފަ .4

ާވަފއިާވ،  ހުަށހަޅުއް ފަހުމީރު އިމްތިާޔޒް މެންބަ 
 ންނުެގ ބިލު ދިެވިހާރއްޭޖެގ ޤާޫނނީ ފަ

 2019 ންޖޫ 3

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  3ެގ މަޖިލީހު 
 

 ނުނު ތާޜީޚް ފެ 
 2019 ންޖޫ 10

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  5ެގ މަޖިލީހު 

 މިޓީ ެގ ކ ކު ައްއސަސާތަމިނިަވން މު 

 ރީޚް ޅުނު ތާ ޓު ހުށަހެ ރިޕޯ 
 

 2019 ންޖޫ 25

 ެގއްޔިތުން ަވނަ ރަ 19
ަވނަ  12ެގ މަޖިލީހު 

 ސާ ޖަލް
 

 ޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ބިލު ފާސްކުެރްއވީ ކ މި
  17 ތާރީޚް  ނު ފ ނުވު ކ މިޓީއަށް  
 2019 ންޖޫ

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  8ެގ މަޖިލީހު 

 

 ރީޚް ތާ  މުނު ރިޕޯޓު ނި 
 ުޚަގއި ހުށަހެޅުނު ާތރީ

 ޝީދު ރަ ަފޟުލް އިްބރާހީމް ެމންަބރު ދާިއރާެގ ދޫފެލި .5
 ޕްރީ) 2012/1 ބަރުން ނަ ޤާނޫނު ،ހުށަހަުޅއްާވަފިއާވ

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ާޤނޫނު ހިްނުގުމެގ ސްކޫލް
 ބިލު  ުމެގއުެގނަ 

 2019 ންޖޫ 11
ެގ ަވނަ ރައްޔިތުން  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  6ެގ މަޖިލީހު 
 

 ޜީޚް ނުނު ތާ ފެ 
 2019 ންޖޫ 17

 ެގއްޔިތުން ނަ ރަަވ 19
 ލްސާ  ޖަަވނަ 8ެގ މަޖިލީހު 

 

 ހުސް ނިމުނު ތާރީޚް ބަ  ަގތުމަށް ފާެހއްުނވި ހުން ބަލައި ބިލު މަޖިލީ
 2019 ންޖޫ 18

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ޖަލްސާ  ަވނަ 9 ެގހު މަޖިލީ

 

 ތާރީޚް   އްސެވި ވޯޓަށް އެ 
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 2019 ންޖޫ 20

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ސާ ަވނަ ޖަލް 10ެގ ލީހު މަޖި

 

ާރެގ ދޫ ާދއިދިކުޅު ކެނތުން، ަފރާ ުރެގކާސަރު .6
ޢިއްޒަތްެތރި މެންަބރު އަްޙަމދު ޢީސާ 

 2009/8ހުށަހަުޅއްާވަފިއާވ، ާޤނޫނު ނަްނަބރު 
  ާޤނޫނު( އަށް ހޭ)ދިެވިހރާްއޖޭެގ ޕެންޝަާނބެ

 ަނއުުމެގ ބިލު އިޞްލާޙު ެގ

 2019 ންޖޫ 17

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  8 ެގމަޖިލީހު 
 

 ޚް ޜީނުނު ތާ ފެ 

 2019 ންޖޫ 24
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  11ެގ މަޖިލީހު 
 

 ޓީ މާޢީ ކ މިއިޖްތި 

 ވީ ޓު ހުށަހެޅުއް ރިޕޯ 
 

 2019 ޖުލައި 31

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  28ެގ ލީހު މަޖި

 

 ޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ބިލު ފާސްކުެރްއވީ ކ މި

   ތާރީޚް  ނު ފ ނުވު ކ މިޓީއަށް  
 ހުށަހެޅުނު ާތރީޚް 

 

 ންމެވީ ޓު ނި ރިޕޯ 

 ަގއި ނު ާތރީޚު ހުށަހެޅު

ރާެގ ެމންަބރު ާދއި ލި ެގ ފަރާުތން، މަަޑެވސަރުކާރު  .7

ާވަފއިާވ، ޤާޫނނު އިން ފިުރޝާން ހުށަަހޅުއް ޙުސަ 
ެގ ޤަުއމީ ްއޖޭ ރާ)ިދެވހި  2011/3 ނަންަބރު

 ޙު ެގނަުއުމެގޔުނިަވރސިޓީެގ ާޤނޫނު( އަށް އިޞްލާ 
 ބިލު

 2019 ންޖޫ 17
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ސާ ަވނަ ޖަލް 8ެގ ލީހު ޖިމަ
 

 ނުނު ތާޜީޚް ފެ 

 2019 ންޖޫ 24
 ްނެގަވނަ ރައްޔިތު 19

  ޖަލްސާ ނަަވ 11ެގ މަޖިލީހު 
 

ޤަުއމީ ތަަރއްީޤއާއި 

 ކ މިޓީ  ކަިއެގތަރި

 ވީ ޓު ހުށަހެޅުއް ރިޕޯ 
 

 2019 ޖުލައި 24
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  25ެގ މަޖިލީހު 
 

 3 ެގްނނެިވލީުހން މަޖިޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ކ މި

 ބިލު ފާސްުކރެްއވީ ކު އިޞްލާާޙއެ

   ޚްރީ ތާ  ނުވުނު ފ    މިޓީއަށް ކ  
 ޚް ހުށަހެޅުނު ާތރީ

 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވީ 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

މެްނބަުރ ރާެގ އުނޫގާފރު ދާއި ުރެގ ފަރާތުްނ، ކާސަރު .8
ނޫނު ނަންަބރު މުަޙއްަމދު ަވޙީދު ުހށަހަުޅްއާވފަިއާވ، ޤާ 

ެގ އިސްލާމިކް )ދިެވިހާރއްޖޭ  2015/11
 ޙު ެގނަުއުމެގރސިޓީެގ ާޤނޫނު( އަށް އިޞްލާ ނިަވޔު

 ބިލު

 2019 ންޖޫ 17

 ތުްނެގޔިއްރަ ނަަވ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  8ެގ މަޖިލީހު 
 

 ޜީޚް ނުނު ތާ ފެ 

 2019 ންޖޫ 24
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  11ެގ މަޖިލީހު 
 

 ޤަުއމީ ތަަރއްީޤއާއި

 ކ މިޓީ  ތަރިކަިއެގ

 ވީ ޓު ހުށަހެޅުއް ރިޕޯ 
 

 2019 ޖުލައި 24
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  25ެގ މަޖިލީހު 
 

 ެރްއވީ ތަށް ބިލު ފާސްކުޓީން ނިންެމިވގ ކ މި

   ޚްތާރީ   ފ ނުވުނު ކ މިޓީއަށް  

 ހުށަހެޅުނު ާތރީޚް 
 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވީ 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

ބަުރ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުްނ، ބާރަށު ދާިއރާެގ މެން  .9
ފަިއާވ، ދިެވިހރާްއޭޖެގ ށަހަުޅްއާވހު هللا ަޢބްދުއަްޙމަދު 

 ރިކަިއެގ ބިލު ތަޘަޤާފީ 

 2019 ންޖޫ 24
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

ަވނަ  11ެގ ޖިލީހު މަ

 ޜީޚް ނުނު ތާ ފެ 
 2019 ލައިޖު 2

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

މީ ތަަރއްީޤއާއި ޤައު 

 ެގ ކ މިޓީ ރިކައި ތަ

 އްވީ ޅުހެ ށަ ހު   ޓު ރިޕޯ 
 

 2019 އ ަގސްޓު 28

  2 މަޖިލީުހން ެގްނނެިވޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ކ މި

 ުކރެްއވީ ފާސް ބިލުޞްލާާޙއެކު އި
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 ޖަލްސާ 
 

 ަވނަ ޖަލްސާ  15ެގ މަޖިލީހު 
 

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  43ެގ މަޖިލީހު 
 
 

 މުނީ ހުސް ނިބަ

 2019 ލައިޖު 3
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  16ެގ މަޖިލީހު 
 

 ރީޚް ތާ  ވުނު ނު ފ  ޓީއަށް  ކ މި 
 2019 ލައިޖު 8

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  17ެގ މަޖިލީހު 

 

 ޓު ނިންމެވީ ރިޕޯ 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

ދާިއރާެގ   ުއތުރުމާަފންނު  ފަރާތުންސަރުކާުރެގ .10

ޤާޫނނު ާވ، އިުޅްއާވފަހަހުށަ މެންަބރު ިއމްތިޔާޒު ފަުހމީ
)ުޖޑީޝަްލ ސަރިވްސ  2008/10ނަންަބރު 

  ބިލު ެގނައުުމެގއިޞްާލޙު  ޫނނު( އަށްޝަުނެގ ޤާމިކ 

،  ރުކާރުގެ ފަރާތުންސަލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވީ މި ބި 

 ސިރާޖު މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ    ނަދޫ ފ  

 2019 ންޖޫ 25
 އްޔިތުްނެގރަ ނަަވ 19

ަވނަ  12ެގ މަޖިލީހު 
 ޖަލްސާ 

 

 ޚް ޜީނުނު ތާ ފެ 

 2019 ލައިޖު 1
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ލްސާ ަވނަ ޖަ 14 ެގމަޖިލީހު 
 ޓީ އަރީ ކ މިޝި ޖުޑީ 

 އްވީ ޅުހެ ށަ ޓު ހު ރިޕޯ 
 

 2019 އ ަގސްޓު 21

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  37ެގ މަޖިލީހު 

 ލު ފާސްކުެރްއވީ ޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ބިކ މި 

 ތާރީޚް   ފ ނުވުނު ކ މިޓީއަށް  
 2019 ލައިޖު 3

 ނަ ރައްޔިތުްނެގަވ 19
 ނަ ޖަލްސާ ަވ 16ެގ މަޖިލީހު 

 

 މެވީ ޕޯޓު ނިން ރި
 ުޚަގއި ހުށަހެޅުނު ާތރީ

 ވޭރު ދާިއރާެގ ެމންަބރު ، ެމދުހެން ކާުރެގ ފަރާުތންރުސަ .11

ންަބުރ ިއާވ، ޤާޫނނު ނަފަާވޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަުޅއް 
އަްށ  ެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤާނޫނު()ދިެވހިާރއްޖޭ  2010/22

 ުމެގ ބިލު  ެގަނއުއިޞްލާޙު

 2019 ލައިޖު 1

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

ަވނަ  14 ެގމަޖިލީހު 
 ޖަލްސާ 

 

 ނުނު ތާޜީޚް ފެ 
 2019 ލައިޖު 8

 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19
 ސާ ަވނަ ޖަލް 17ެގ މަޖިލީހު 

 ޖުޑީިޝއަރީ ކ މިޓީ  

 ޓު ހުށަހެޅުއްވީ ޕޯ ރި
 

 2019 ޖުލައި 17
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  22ެގ މަޖިލީހު 

 ިވގ ތަށް ބިލު ފާސްކުެރްއވީ ޓީން ނިންމެ ކ މި 
 މުނީ ބަހުސް ނި

 ާތރީްޚަގއި ނު ށަހެޅުހު
 

 ނިންމެވީ ރިޕޯޓު  
 ތާރީޚް   ވުނު ފ ނު ކ މިޓީއަށް   ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

 2019 ލައިޖު 9
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 ްނެގރައްޔިތުަވނަ  19

 ޖަލްސާ ަވނަ  18ެގ މަޖިލީހު 
 

ޡިްމ ނާ ރު ުމޙަްއމަދުތި ދާިއރާެގ މެްނބަނެގދަ .12
 2010/8ނޫނު ނަްނަބރު ާވަފިއާވ، ޤާ ހުށަހަުޅއް

ްއ ތަ ޤުްނނަ މީހުްނެގ ަޙއްން ހުރިކަ)ނުކުޅެދުންތެ 
އެހީެތރިކަން ޯފރުކ ށްދިުނުމެގ  ލީ މާއްކާެތރިކުުރމާއިރަ

 ަނއުުމެގ ބިލު އިޞްލާޙު ެގ ޤާނޫނު( އަށް

 2019 ލައިޖު 1
 ެގރައްޔިތުން ނަ ަވ 19

 ަވނަ 14ެގ މަޖިލީހު 
 ސާ ޖަލް

 

 ތާޜީޚް   ނު ނުފެ 
 2019 ލައިޖު 9

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19
 ސާ ޖަލް ަވނަ 18ެގ މަޖިލީހު 

 ިއަގތުމަށް ފާެހއްުނވި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލަ 
 ކ މިޓީއަށް ފ ނުވުނީ 

 2019 ލައިޖު 17

 ެގަވނަ ރައްޔިތުން  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  22ެގ ހު ލީމަޖި

 ާޖބިރު  هللاަޢްބދު ރުބަމެން  ާދއިާރެގ ކާށިދޫ .13

 2009/8 ރުނަްނބަ  ާޤނޫނު ،ާވަފއި އްާވޅު ހަށަހު
 އަށް ( ާޤނޫނު ޕެންޝަާނބެހޭ ދިެވިހރާްއޖޭގެ )

 ލު ބި ެގަނއުުމެގ ޞްލާޙުއި

 2019 ލައިޖު 10
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

ަވނަ  14ެގ މަޖިލީހު 
 ސާ ލްޖަ

 

 ނުނު ތާޜީޚް ފެ 

 2019 ލައިޖު 16
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19

 ސާ ަވނަ ޖަލް 21ެގ މަޖިލީހު 
 

 ވި މަށް ފާހެއްނު ގަތު ބަލައި ލީހުން  ބިލު މަޖި 

 މުނު ތާރީޚް ނި  ބަހުސް 

 2019 ލައިޖު 17

 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19
 ސާ ަވނަ ޖަލް 22ެގ މަޖިލީހު 

 

 ނިމުނު ތާރީޚް 

 2019 ލައިޖު 22
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19

 ސާ ަވނަ ޖަލް 23ެގ މަޖިލީހު 
 

 ޢާމިރު ްޙމަދު މެްނބަރު އަ  ެގކުޑަހުަވދޫ ދާިއރާ .14
 2008/6ނޫނު ނަްނަބރު ޤާ ، ިއާވއްާވފަ ހުށަހަޅު 

 ޞްލާޙު)ޢާންމު ަގާވިއދުތަކާބެހޭ ާޤނޫނު( އަްށ އި

 ަނއުުމެގ ބިލު ެގ

 2019 އިލަޖު 15
 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

ަވނަ  20ެގ މަޖިލީހު 

 ޖަލްސާ 

 ނު ތާޜީޚް ނުފެ 
 2019 ލައިޖު 23
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19
 ސާ ަވނަ ޖަލް 24 ެގމަޖިލީހު 

 

 އްނުވި ފާހެ  ލައިގަތުމަށް ބިލު މަޖިލީހުން ބަ 
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 މުނު ތާރީޚް ނި 

 2019 ލައިޖު 24
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19

 ސާ ަވނަ ޖަލް 25ެގ މަޖިލީހު 

ސަރުކާރު ަފރާތުްނ، މަަނދޫ ާދއިާރެގ މެްނބަުރ  .15

އަްޙމަދު ހާޫރން ހުށަހަުޅއްާވަފިއާވ، ާޤނޫނު ނަންަބރު 
ޞިްއޙީ ިއްނޝުއަަރންްސެގ  )ިއޖްތިމާޢީ 2011/15

ނަުއމުެގ އަށް އިޞްާލޙު ގެ  ޤަުއމީ ނިާޒުމެގ ާޤނޫނު(

 ބިލު

 2019 ލައިޖު 31

 ެގަވނަ ރައްޔިތުން  19
ަވނަ  28ެގ ހު މަޖިލީ

 ޖަލްސާ 

 

 ނުނު ތާޜީޚް ފެ 

 2019 ަގސްޓުއ  6

 ެގތުން ަވނަ ރައްޔި 19)
 ނަ ޖަލްސާ ަވ 31ެގ މަޖިލީހު 

 

 މާޢީ ކ މިޓީ އިޖްތި 

 ވީ އް ޅުހެ ށަ ޓު ހު ރިޕޯ 
 

 2019 އ ަގސްޓު 21

 ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ސާ ަވނަ ޖަލް 37ެގ ހު މަޖިލީ
 

 ޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ބިލު ފާސްކުެރްއވީ ކ މި
 ޚް  ތާރީ އަށް ފ ނުވުނު ކ މިޓީ
 2019 ަގސްޓުއ  19

 ެގތުން ަވނަ ރައްޔި 19)

 ނަ ޖަލްސާ ަވ 34ެގ މަޖިލީހު 
 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވީ 

 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

ހުުޅދޫ ާދިއރާެގ ެމންަބރު ުތން، ރާފަ ެގސަރުކާރު  .16

 ްނބަރު ނު ނަާޤނޫ ހުަށހަުޅއްާވަފިއާވ،އިލްޔާސް ަލބީބު 

ރީ ޤާނޫނު( އަްށ )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ ިއދާ 2010/3
 ލު ބިއިޞްލާޙު ެގަނއުުމެގ 

 2019 އ ަގސްޓު 6

 ެގަވނަ ރައްޔިތުން  19
ަވނަ  31 ެގމަޖިލީހު 

 ޖަލްސާ 
 

 ތާޜީޚް   ނުނު ފެ 

 2019 އ ަގސްޓު 20
 ޔިތުްނެގަވނަ ރައް 19)

 ސާ ަވނަ ޖަލް 36 ެގމަޖިލީހު 
 

 ިޠސާދީ ކ މިޓީ އިޤް

 ވީ އް ޅުހެ ށަ ޓު ހު ރިޕޯ 
 

 2019 ޕްޓެންބަރުސެ 3
 ްނެގޔިތުަވނަ ރައް 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  45ެގ މަޖިލީހު 
 

މަޖިލީުހން ެގްނނެިވ ޓީން ނިންެމިވގ ތަށް ކ މި

  ފާސްކުެރއްވީ ބިލުއިޞްލާާހއެކު 

 ޚް ރީ ތާ  ވުނު ފ ނު އަށް  ކ މިޓީ

 ަގއި ހުށަހެޅުނު ާތރީޚު 
 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވީ 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

 



1 

 ތައް ކަތް ނިމިފައިވާ މަސައް ގެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު   19
 

 ހެން ރިޕޯޓު އެހެނި 
 

2019 
 އްސަލަ މަ 

 ހުށަހެޅުއްވި ތާރީޚް 
 

 ތް ނިންމެވި ގ   ޚް ނިންމެވި ތާރީ 

ިއ އްދާގެ )ނ( އާވަނަ މާ 77 ދުގެންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިރައްޔިތު .1
އަދި )ނ( އާއި   ( )ށގެދާވަނަ މާއް  92ނަ މާއްދާއާއި ވަ 88
 ގަވާއިދު  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ މާއްދާ، 93
ދިރާސާކުރައްވައި   ކ މިޓީން ތީގުވަމަށް ހ އްވެވި ރެއްވުރާސާކުދި

 ރިޕޯޓު  ނިންމެވިގ ތުގެ

 2019 ންޖޫ 3
  ގެހުނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީވަ 19

 ލްސާ ވަނަ ޖަ 3
 

 2019 ންޖޫ 3
  ގެގެ މަޖިލީހުނަ ރައްޔިތުންވަ 19

 ޖަލްސާ  ވަނަ 3
 

ޓު  ރިޕޯ ންމެވި ގ ތަށްނި ންމިޓީޞްލާޙާއެކު ކ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އި
 ކުރެއްވީ ފާސް

  ތީ ކ މިޓީއާއި ސަލާމަ  16ދާއިމީ   މަޖިލީހުގެ ގެ ންތުޔިރައް .2
  ސިޔާސީ  މެނޭހި ގައިމިޓީގައި، މަޖިލީހުޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކ 

  ން ރުނުވާ މެންބަކަށް ނިސްބަތްއަކި ޕާޓީވަޕާޓީތަކާއި 
 ޕޯޓުރި ޞީލުކުރާނެ ގ ތް ހަމަޖެއްސެވި ތަމް

 2019 ންޖޫ 11
  ގެޖިލީހުގެ މަނަ ރައްޔިތުންވަ 19

 ސާ ވަނަ ޖަލް 6
 

 2019 ންޖޫ 11
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  6
 

  ރިޕޯޓުންމެވި ގ ތަށް ނި ންކ މިޓީކު ން ގެންނެވި އިޞްލާޙާއެމަޖިލީހު
 ސްކުރެއްވީ ފާ

  93އި އާވަނަ މާއްދާ 92ގަވާއިދުގެ  ގެ ޖިލީހުމަ ގެ ންއްޔިތުރަ .3
ގެ  ލީހުތުންގެ މަޖިއްޔިއިވާ ރަށްފަޔާންކ  ގައި ބަމާއްދާ ދާވަނަ މާއް

ގެ   މަޖިލީހުންގެޔިތުއްދާއިމީ ކ މިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު، ރަ
 ންވަގުތީ ކ މިޓީ އްވެވިށް ހ  މައިދުގެ އިޞްލާޙުކުރެއްވުގަވާ
 ޕޯޓުރި ންމެވިގ ތުގެ ކުރައްވައި ނިސާދިރާ

 2019 ންޖޫ 11
  ގެގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުން 19

 ލްސާ ވަނަ ޖަ 6
 

 2019 ންޖޫ 11
  ގެލީހުޖިމަ  ނަ ރައްޔިތުންގެވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  6
 

 ކުރެއްވީތަށް ރިޕޯޓު ފާސް ގ ނިންމެވި  ންކ މިޓީ

  ން ންބަރުޓީތަކުގައި މެކ މިމީ ދާއި ގެ ހު މަޖިލީރައްޔިތުންގެ  .4
 ންނަވާ ގ ތް ގަހިމެނިވަޑައި

 2019 ންޖޫ 11
  ގެލީހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި 19

 ޖަލްސާ  ވަނަ 6
 

 2019 ންޖޫ 11
  ގެހުޔިތުންގެ މަޖިލީނަ ރައް ވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  6
 

 ޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީރިނިންމެވި ގ ތަށް  ންކ މިޓީ



2 

އަޙްމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް   ނައިބު ރައީސްކުރީގެ .5
ފުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 
ދެއްވާފައިވާތީ، އެކަމާ  ގުޅޭގޮތުން މަ ޖިލީހަށް  ހުށަހަޅުއްވާ ފައިވާ 
ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮ ތުން، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ 
ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވައި 

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 2019 ންޖޫ 18
  ގެމަޖިލީހުރައްޔިތުންގެ   ވަނަ 19

 ސާ ލްވަނަ ޖަ 9
 

 2019 ންޖޫ 18
  ގެހުޔިތުންގެ މަޖިލީވަނަ ރައް  19

 ނަ ޖަލްސާ ވަ 9
 

 ވާލެއްވީނިންމަ  ހު ފަމަށް ކުރެއްވު ހުސް  ބަ ޓަށް ރިޕޯމި

ލް ސަރވިސް ކ މިޝަނުގެ  ޝަގައި ޖުޑީ 2019ޖޫން  13 .6
ޓީއަށް  ޑީޝިއަރީ ކ މިޖުހުގެ ޖިލީމަ ންބަރުން ރައްޔިތުންގެމެ
ލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކ ށް  މަޢު  ވާއިޞާކުރައްވާފަޑައިގެން ޙިއްވަ

 ޓު ޔާރުކުރި ރިޕޯތައް

 2019 ންޖޫ 18
  ގެގެ މަޖިލީހުޔިތުން ރައް ވަނަ 19

  ޖަލްސާ ނަވަ 9
 

 2019 ންޖޫ 18
  ގެމަޖިލީހު  ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  9
 

ރިޕޯޓު  ކު އެޞްލާޙާން ގެންނެވި އިހުމަޖިލީ ށް ތަ ގ ނިންމެވި  ންކ މިޓީ
 ކުރެއްވީ ފާސް

ހޭ  ޚިދުމަތްތަކާބެ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީވަނަ ރަ 18 .7
ވަނަ   19އިން ތެރެ މައްސަލަތަކުގެފައިވާ އްވާހުށަހަޅުއަށް ކ މިޓީ

ޓީން އެ  ތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކ މިމަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާ
ކުރައްވައި  ސާއް ދިރާއް މައްސަލަތައެން ބަ ރެއިތެ މައްސަލަތަކުގެ

 ރިޕޯޓު  ންމެވިގ ތުގެނި

 2019 ންޖޫ 24
  ގެގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުން 19

 ލްސާ ވަނަ ޖަ 11
 

 2019 ންޖޫ 24
  ގެލީހުޖި މަނަ ރައްޔިތުންގެވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  11
 

  ރިޕޯޓު އިޞްލާޙާއެކު ހުން ގެންނެވިމަޖިލީ ތަށް ގ  ނިންމެވި ންކ މިޓީ
 އްވީ ކުރެފާސް

އި  ގަކ.މާފުށީ ޖަލުފަތި ދުވަހު، ސް ވީ ބުރާ 2019ޖޫން  20 .8
އުމީ  އްވައި، ޤަސާކުރަދިރާލަ ދީންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސައިޤަ

  ނިންމެވިގ ތުގެ ރިޕޯޓު ންމިޓީ ޅުންތަކުގެ ކ ރިޖީ ގުއި ޚާސަލާމަތާ

 2019 ންޖޫ 25
  ގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުނަވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  12
 

 2019 ންޖޫ 25
  ގެހުލީގެ މަޖިނަ ރައްޔިތުންވަ 19

 ޖަލްސާ ވަނަ  12
 

 ލެއްވީވާނިންމަ  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ހުސް ބަ  ޓަށްޕޯމި ރި



3 

ސްނަގައިގެން  އި ންލުސްކޫ ންޓަނޭޝަނަލްއްދީން އިޣިޔާސު .9
  ގެ ގުޅިގެން، މަޖިލީހު ތަކަކާސްކޫލު އިތުރު  ގެއްޖޭރާ

  ޓީގެމިކ ޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެން
  ، އެ ކުދިން އްދަލުވުމުގައިބައްވެވި ރުންނާއެކު ބޭމެންބަ
ގ ތުގެ މިޓީން ނިންމެވިއްވާފައިވާ އިލްތިމާސްއާމެދު ކ ހުށަހަޅު

 ޕޯޓުރި

 2019 ޖުލައި 1
  ގެލީހުޖި މަނަ ރައްޔިތުންގެވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  14
 

 2019 ޖުލައި 1
  ގެނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  14
 

  16ރާއްޖޭގެ ނަގައިގެން ސްއިކޫލުން ޝަނަލް ސްޓަނޭން އިންއްދީސުޔާ ޣި
އިމެޓް  ންޑް ކްލަރަންމަންޓް އެގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަ ކާއަކޫލްސް

، އެ ކުދިން  ށްފަހު ވެވި ބައްދަލުވުމަބޭއް   ންބަރުންނާއެކުޓީގެ މެކ މި ޗޭންޖް
އެންޑް  ޓް މަންންޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަ ، އްވާފައިވާ އިލްތިމާސްޅުހުށަހަ
ގެ ރިޕޯޓު ކ މިޓީ އެ ގައި ގެ ގ ތުޤަރާރެއްން ޓީމިންޖް ކ އިމެޓް ޗޭކްލަ

  ހުންމަޖިލީ  ރާރުއެ ޤަ ،އިވާތީ ހަޅުއްވާފަޖިލީހަށް ހުށަމަމެދުވެރިކުރައްވައި 
 . ވީފާސްކުރެއް

  ކުނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކ މިޝަނަށް މެންބަރަ .10
އިވާ  ޔާ ފ ނުއްވާފައްސުލްޖުމްހޫރިޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީ ޢައް

ން  ޓީސާތަކުގެ ކ މިވަން މުއައްސަނިމިތައް ނަންފުޅު
 ޕޯޓުނިންމެވިގ ތުގެ ރިރައްވައި ސާކުރާދި

ނަ  ވަ  18 އްވުނު ގައި ބޭ  2019 އެޕްރީލް  15 އީ )މި 
  ގެ ދައުރު  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2019ލީހުގެ ޖި މަ  ތުންގެ ރައްޔި 
މިނިވަން   ލްސާގައި އެ ޖަ ޅައި ހަ ށަ އަށް ހު ވަނަ ޖަލްސާ  11
  ފައިވާ ފ ނުއްވާ އަށް ބެހޭ ކ މިޓީ ކާ ތަ އް ންތަ ކަ ގެ ސާތަކު ސަ އައް މު 
 އް.( ލައެ އްސަ މަ 

 2019 ޖުލައި 1
  ގެލީހުންގެ މަޖިވަނަ ރައްޔިތު 19

 ސާ  ޖަލް ވަނަ 14
 

 ތާރީޚް ނު  ޅު ށަހެ  ހު  ރިޕޯޓު މިޓީ ކ  
 2019 ޖުލައި 22

  ގެގެ މަޖިލީހުންވަނަ ރައްޔިތު 19
 ވަނަ ޖަލްސާ  23

 
އްވި  ހުށަހެޅު  ޡިމްޢާ  ޢަލީ  ތެރި މެންބަރުއިރާގެ ޢިއްޒަތްމެދުހެންވޭރު ދާ

 ރެއްވީކުފާސްން  ހުށަހެޅު
 ނުވުނު ތާރީޚް އަނބުރާ ކ މިޓިއަށް ފ  

 2019 ޖުލައި 2
  ގެ މަޖިލީހުޔިތުންގެރައް  ވަނަ 19

 ލްސާ  ޖަނަވަ 15
 

 ންމެވި ތާރީޚް  ނި ރިޕޯޓު 
 ތާރީޚުގައި   ނުހުށަހެޅު

 

ވަނަ   98( ގެ 2010 )ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުރައްޔި .11
ޅިފައިވާ  ހެހުށަ  ށްއަޔަތު ކ މިޓީދަށުން މާލިއް  )ޅ( ގެމާއްދާގެ

  ވައި ދިރާސާކުރައްމިޓީންކ  މާލިއްޔަތު ތައްބައެއް އ ޑިޓް ރިޕޯޓު
ލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: )މާ ވިގ ތުގެ ރިޕޯޓުނިންމެ

M19/ML/2019/01) 

 2019 ޖުލައި 2
  ގެލީހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި 19

  ޖަލްސާ ވަނަ 15
 

 2019 ލައިޖު 3
  ގެހުލީޖިޔިތުންގެ މަވަނަ ރައް  19

 ވަނަ ޖަލްސާ  16
 

 ރެއްވީފާސްކުޓު ވި ގ ތަށް ރިޕޯނިންމެ ންކ މިޓީ

ވަނަ   98( ގެ 2010ދު )ލީހުގެ ގަވާއިގެ މަޖިޔިތުންރައް .12
ށަހެޅިފައިވާ   ކ މިޓީއަށް ހު އްޔަތު ލިމާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މާ

ސާކުރައްވައި  ރާޓީން ދިލިއްޔަތު ކ މިރިޕޯޓުތައް މާ ބައެއް އ ޑިޓް
ންބަރު: )މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަ ރިޕޯޓު ގެނިންމެވިގ ތު

M19/ML/2019/02) 

 2019 ޖުލައި 3
  ގެހުޖިލީއްޔިތުންގެ މަވަނަ ރަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  16
 

 2019 ޖުލައި 9
  ގެތުންގެ މަޖިލީހުއްޔިރަ ވަނަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  18
 

 ވީސްކުރެއްށް ރިޕޯޓު ފާ ނިންމެވި ގ ތަ  ންކ މިޓީ



4 

ވަނަ   98( ގެ 2010 )ދުއިވާގަ ގެގެ މަޖިލީހުރައްޔިތުން .13
  ޅިފައިވާ ށަހެކ މިޓީއަށް ހު  ޔަތު ލިއްޅ( ގެ ދަށުން މާމާއްދާގެ )

  ށް ދިރާސާކ ޓުތައް މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ޕޯ ރިބައެއް އ ޑިޓް 
ންބަރު: އްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަރިޕޯޓު )މާލި ގެގ ތުމިންނި

M19/ML/2019/03) 

 2019 ލައިޖު 8
  ގެހުލީޖިޔިތުންގެ މަވަނަ ރައް  19

 ވަނަ ޖަލްސާ  17
 

 2019 ޖުލައި 16
  ގެޖިލީހުގެ މަތުންވަނަ ރައްޔި 19

 ޖަލްސާ ވަނަ  21
 

 ގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީ މެވިނިން ންކ މިޓީ

  ދަ  އެންޑް މޯލްޑިވްސް އ ފް ރިޕަބްލިކް ދަ ންބިޓްވީ ޓްރީޓީ" .14
  ޓަންސް ސްއެސި  ލީގަލް ލްއުޗުއަމި އ ން  ންޑިއާއި އ ފް ބްލިކްރިޕަ
  ސ އިކުރުމާ  ންދިވެހިރާއްޖެއި ގައި" މެޓަރސް ލްކްރިމިނަ އިން
  ށްޓަކައި ވުމަހޯއްދެ ރުހުން ޖިލީހުގެ މަ  ގެރައްޔިތުން ންގ ތުގުޅޭ

  ކުގެ ގުޅުންތަ ޚާރިޖީ މަތާލާސަ  ޤައުމީ މައްސަލަ ފ ނުއްވާފައިވާ
 ޕޯޓުރި  ނިންމިގ ތުގެ ދިރާސާކ ށް ކ މިޓީން

  ންގެ ތު ރައްޔި  ނަ ވަ  18 ވުނު އް ގައި ބޭ  2019 މާރިޗު  19 އީ )މި 
ވަނަ   9 ރުގެ ދައު  ރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަ  2019މަޖިލީހުގެ 

  މީ ސަލާމަތުގެ ޤައު  ގައި ލްސާ އެ ޖަ ޅައި ހަ ށަ ހު  އަށް ޖަލްސާ 
 އް.( ސަލައެ މައް   ވާ ފ ނުއްވާފައި ކ މިޓީއަށް  

 

 2019 ޖުލައި 8
  ގެންގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތު 19

 ލްސާ ވަނަ ޖަ 17
 

 2019 ލައިޖު 8
  ގެޖިލީހުންގެ މަތުވަނަ ރައްޔި 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  17
 

 ވީޓު ފާސްކުރެއް ރިޕޯތަށްނިންމެވި ގ  ންކ މިޓީ

ވަނަ   98( ގެ 2010ވާއިދު )ގެ ގަންގެ މަޖިލީހުރައްޔިތު .15
މާލިއްޔަތު ކ މިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ށުން ދަމާއްދާގެ )ޅ( ގެ 

  ށް ކ ދިރާސާޓީން މިޔަތު ކ ޓުތައް މާލިއް އް އ ޑިޓް ރިޕޯބައެ
ނަންބަރު:  )މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ޓުރިޕޯ ގެތުގ ނިންމި

M19/ML/2019/04) 

 2019 ޖުލައި 15
  ގެހުލީމަޖިރައްޔިތުންގެ   ވަނަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  20
 

 2019 ޖުލައި 15
  ގެޔިތުންގެ މަޖިލީހު ރައް ނަވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  20
 

 އްވީރެފާސްކު ގ ތަށް ރިޕޯޓުނިންމެވި  ންޓީކ މި

ވަނަ   98( ގެ 2010އިދު ) ގަވާގެހުންގެ މަޖިލީ ރައްޔިތު .16
އިވާ  ހެޅިފަ ހުށަ ތު ކ މިޓީއަށްލިއްޔަ  މާ )ޅ( ގެ ދަށުންމާއްދާގެ

  ށް ދިރާސާކ ރިޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން  ޑިޓް ބައެއް އ 
ނަންބަރު:  ރިޕޯޓު )މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ގ ތުގެންމިނި

M19/ML/2019/05) 

 2019 އިޖުލަ 16
  ގެހުޖިލީމަ  ގެރައްޔިތުން ވަނަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  21
 

 2019 ޖުލައި 16
  ގެގެ މަޖިލީހުތުންއްޔިވަނަ ރަ 19

 ސާ ނަ ޖަލް ވަ 21
 

 ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީވި ގ މެނިން ންކ މިޓީ
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  ވަނަ  98( ގެ 2010ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު )ންރައްޔިތު .17
އިވާ  ށަހެޅިފަށް ހު އަކ މިޓީ ން މާލިއްޔަތު ގެ )ޅ( ގެ ދަށުމާއްދާ

ދިރާސާކ ށް  ޕޯޓުތައް މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ރިޑިޓް ބައެއް އ 
: ބަރުގެ ރިޕޯޓު ނަން ކ މިޓީޔަތުއްރިޕޯޓު )މާލިނިންމިގ ތުގެ 

M19/ML/2019/06) 

 2019 ޖުލައި 23
  ގެއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުރަވަނަ  19

 ވަނަ ޖަލްސާ  24
 

 މުނީ ހުސް ނި ބަ 
 2019 ޖުލައި 23

  ގެންގެ މަޖިލީހުތުރައްޔި ވަނަ 19
 ލްސާ ވަނަ ޖަ 24

 ސްކުރެއްވީމިޓީން ނިންމި ގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާ ކ  
 ރީޚް ނު ތާ ނިމު 
 2019 ޖުލައި 24

  ގެޖިލީހު މަގެނަ ރައްޔިތުންވަ 19
 ވަނަ ޖަލްސާ  25

 

  ވަނަ  98 ގެ( 2010) ގަވާއިދު ލީހުގެޖިމަ ރައްޔިތުންގެ .18
  ހެޅިފައިވާ ހުށަ  އަށްކ މިޓީ ލިއްޔަތު މާ ދަށުން ގެ( ޅ) މާއްދާގެ

  ކ ށް ދިރާސާ ކ މިޓީން މާލިއްޔަތު އްތަރިޕޯޓު އ ޑިޓް  އެއްބަ
: ނަންބަރު ޕޯޓުރި ޓީގެކ މި މާލިއްޔަތު) ރިޕޯޓު ނިންމިގ ތުގެ

M19/ML/2019/07) 

 2019 ޖުލައި 29
  ގެންގެ މަޖިލީހުތުވަނަ ރައްޔި 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  26
 

 2019 ޖުލައި 29
  ގެހުތުންގެ މަޖިލީވަނަ ރައްޔި 19

 ނަ ޖަލްސާ ވަ 26
 

 ށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީތަ ނިންމެވި ގ  ންމިޓީކ 

)ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން   2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .19
ނިޓަރކ ށް   މ ރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދިރުމާއި ކޯޕަޕްރައިވަޓައިޒްކު
ވާ  ެގ ދަށުން އުފެދިފައި ނު(ނޫމުގެ ޤާއިވެލުއޭޓްކުރު

ގެ  ން ބޯޑުޕަރަޓައިޒޭޝަކޯ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް
  ލިއްޔަތު އަދާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު މުރާޖަޢާކ ށް ސްޓޭޓްއޫސްމަ
މިގ ތުގެ  ދިރާސާކ ށް ނިންންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކ މިޓީން އޯ

 ޓުރިޕޯ

 2019 ސްޓުއ ގަ 5
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 ނަ ޖަލްސާ ވަ 29
 

 2019 ސްޓުއ ގަ 7
  ގެހުލީވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި 19

 ޖަލްސާ  ވަނަ 33
 

  ޓުރިޕޯ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާހާއެކު ނިންމެވި ގ ތަށް ންޓީކ މި
 ތާރީޚް   ބަހުސް ނިމުނު  ފާސްކުރެއްވީ 

 2019 ސްޓުއ ގަ 6
  ގެހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ވަނަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  31
 

ރ ޖެކްޓްގެ ން ޕްމިޓިގޭޝަ  އެނަރޖީ ފ ރ ކްލައިމެޓްކްލީން .20
  ކ މިޓީން ތު ޔަމާލިއް ހަރުގެ އ ޑިޓް ރިޕޯޓުއަ  ވަނަ  2014
  ރިޕޯޓު  ކ މިޓީގެ މާލިއްޔަތު )  ށް ނިންމިގ ތުގެ ރިޕޯޓުކ ދިރާސާ
 (M19/ML/2019/08 :ނަންބަރު

 2019  ޓުސްގައ  6
  ގެޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  31
 

 2019  ސްޓުގައ  6
  ގެހުތުންގެ މަޖިލީވަނަ ރައްޔި 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  31
 

  ފާސްކުރެއްވީޓު ރިޕޯތަށްނިންމެވި ގ  ންމިޓީކ 
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ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖް  ޓުރިޒޯ .21
އްވާފައިވާ މައްސަލަ،  ޅުށަހަގުޅޭގ ތުން ހު ލާ ސޫއުދެވޭ 
 ތުގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކ ށް ނިންމިގ  ކ މިޓީން ދީއިޤްތިޞާ

 2019  ގަސްޓުއ  6
  ގެއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަނަ ރަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  31
 

 2019  ސްޓުގައ  6
  ގެގެ މަޖިލީހުންވަނަ ރައްޔިތު 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  31
 

  ފާސްކުރެއްވީތަށް ރިޕޯޓުނިންމެވި ގ  ންކ މިޓީ

  26ނަ މާއްދާއާއި، ވަ 16ގެ ގަވާއިދުގެ ގެ މަޖިލީހުންޔިތުރައް .22
ނަ  ވަ 71ރު އަދި ( ވަނަ ނަންބ1ަ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ

އިދު  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާމާއްދާގެ )ށ(، ރައްޔި
އި  އްވެވި ވަގުތީ ކ މިޓީން ދިރާސާކުރައްވަހ ޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް އި

 ނިންމެވިގ ތުގެ ރިޕޯޓު 

 2019  ގަސްޓުއ  6
  ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ނަވަ 19

  ޖަލްސާ ނަވަ 31
 

 2019  ގަސްޓުއ  6
  ގެނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަ 19

 ލްސާ ވަނަ ޖަ 31
 

 ރެއްވީތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކު ގ ނިންމެވި ންކ މިޓީ

މަންޓް އ ތޯރިޓީން ކައުންސިލަރުން  ލޯކަލް ގަވަރ .23
ރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު  ، ކައުންސިލަސަސްޕެންޑްކުރުމުގައާއި

  އް ގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައެޅުމު
 ޕޯޓު ނިންމިގ ތުގެ ރި ލާމަރުކަޒީ ކ މިޓީން ދިރާސާކ ށް 

 2019  ޓުގަސްއ  7
  ގެހުތުންގެ މަޖިލީޔިނަ ރައް ވަ 19

 ވަނަ ޖަލްސާ  33
 

 2019 ގަސްޓުއ  19
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)

 ( ވަނަ ޖަލްސާ 34
 

 ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީތަށް ނިންމެވި ގ  ންކ މިޓީ

ފާ ނެގުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން  ންކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު މަ .24
ކަށް  ންޖެހޭ މިންވަރައެކްސްޕްލ އިޓް ކުރުން ކަންބ ޑުވާ

ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭ  ށް ޙައްލެއް މަ ، މިކަރުވެފައިވާތީއިތު
ން ރައިޓްސް އެންޑް  ލީހުގެ ހިއުމަމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 ނިންމިގ ތުގެ ރިޕޯޓު ދިރާސާކ ށްރ ކ މިޓީން ޖެންޑަ

 2019 ގަސްޓުއ  19
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)

 ( ވަނަ ޖަލްސާ 34
 

 ޚް  ތާރީ ހުސް ނިމުނު ބަ 
 2019 ގަސްޓުއ  20

  ގެންގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތު 19)
 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 36

 ސްކުރެއްވީ ފާ ޞްލާޙު އިނު ޕޯޓަށް ހުށަހެޅުމި ރި 
 ޚް ނިމުނު ތާރީ 

 2019 ގަސްޓުއ  21
  ގެލީހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި 19)

 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 37
 

 ރިންގލް ރީފް މ ނިޓަންޒަރވޭޝަން އެންޑް ކ ރަވެޓްލޭންޑް ކ  .25
ޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު  އަހަރުގެ އ ޑި ނަވަ 2014ރ ޖެކްޓްގެ ޕް

އްޔަތު ކ މިޓީގެ )މާލި ރިޕޯޓު ސާކ ށް ނިންމިގ ތުގެރާދިކ މިޓީން 
 (M19/ML/2019/09ބަރު: ރިޕޯޓު ނަން

 2019 ގަސްޓުއ  19
  ގެނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަ 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  34
 

 2019 ގަސްޓުއ  20
  ގެޖިލީހު މަ ތުންގެވަނަ ރައްޔި  19)

 ( ސާލް ޖަވަނަ  36
 

 ވީނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްން ކ މިޓީ
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ެވްޓ ްނގ ސަސްޓެިއނަބަލް ޕްަރއި ރ އެްކސަލަރޭޓިޕްރިޕަރޭަޝން ފ  .26
  2014ޕްރ ޖެކްްޓެގ  އިްނެވސްޓްަމންޓް އިން ރިނިުއބަލް އެނަރޖީ

 ޔަުތ ކ މިޓީން ަވނަ އަހަުރެގ އ ޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއް 2015އަދި 
ޓީެގ ރިޕޯުޓ  ކ މިޓު )މާލިއްޔަތުޕޯެގ ރިށް ނިންިމގ ތުކ ދިާރސާ

 (M19/ML/2019/10ނަންަބރު: 

 2019 ގަސްޓުއ  20
  ގެނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަ 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  36
 

 2019 ގަސްޓުއ  20
  ގެއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަނަ ރަ 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  36
 

 ރެއްވީ ރިޕޯޓު ފާސްކު ނިންމެވިގ ތަށް ން ކ މިޓީ

ނޭޖްމަންޓް ޕްރ ޖެކްޓްގެ  ންމަންޓަލް މެރަންވަޔަމޯލްޑިވްސް އެ .27
 ކ މިޓީން  ޓު މާލިއްޔަތު އަހަރުގެ އ ޑިޓް ރިޕޯ ވަނަ  2012

މިގ ތުގެ ރިޕޯޓު )މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު  ދިރާސާކ ށް ނިން
 (M19/ML/2019/11ންބަރު: ނަ

 2019 ގަސްޓުއ  20
  ގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ 19)

 ( ސާލް ޖަ ވަނަ 36
 

 ޚް ތާރީ   ނު ނިމު   ހުސް ބަ 
 2019 ގަސްޓުއ  20

  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)
 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 36

 ފާސްކުރެއްވީނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ން ކ މިޓީ 
 ޚް ނިމުނު ތާރީ 

 2019 ގަސްޓުއ  21
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)

 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 37
 

ޖެކްޓްެގ ރ ޓް ޕްމަންޓް ޕައިލ ޖްޓް މެނޭޅު ސ ލިޑް ވޭސްއަރިއަތ  .28
ވަނަ އަހަރުގެ އ ޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން   2014
މިޓީގެ ރިޕޯޓު  ތުގެ ރިޕޯޓު )މާލިއްޔަތު ކ ކ ށް ނިންމިގ ދިރާސާ

 (M19/ML/2019/12ނަންބަރު: 

 2019 ގަސްޓުއ  21
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  37
 

 ޚް ތާރީ   ހުސް ނިމުނު ބަ 
 2019 ގަސްޓުއ  21

  ގެނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވަ 19)
 ( ސާނަ ޖަލް ވަ 37

 ނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީން ކ މިޓީ 
 ނިމުނު ތާރީޚް 

 2019 ގަސްޓުއ  25
  ގެމަޖިލީހު ވަނަ ރައްޔިތުންގެ 19)

 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 38
 

  ރީ ޓިޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އ ފް މިނިސްޓްބިލްޑިންގ އިންސް .29
ޝަނަލް  ންޓް އެންޑް ނޭ މަލ ޕްއ ފް އިކ ނ މިކް ޑިވެ
ޝަނަލް  މެންޓް ނޭޕްލިޓު އިމް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އެޖެންސީ 

 އެންހޭންސްޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް  އިންކްލޫޑިންގ ދި ޓްރޭޑް އެޖެންޑާ 
ވަނަ   2017އަދި  2016، 2015، 2014ކްގެ ފްރޭމްވަރ

 2019 ގަސްޓުއ  21
  ގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  37
 

 ޚް ހުސް ނިމުނު ތާރީ ބަ 
 2019 ގަސްޓުއ  21

  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)
 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 37

 

 ވީށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްތަނިންމެވިގ ން ކ މިޓީ

 ނިމުނު ތާރީޚް 
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ސާކ ށް  ރާޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ދިއަހަރުގެ އ 
)މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު:  ރިޕޯޓުނިންމިގ ތުގެ 

M19/ML/2019/13) 

 2019 ގަސްޓުއ  25
  ގެހުޖިލީވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ  19)

 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 38
 

ޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އ ފް ކީ  ތެނިންގ އިންސްޓިސްޓްރެން .30
ޝަން އެޖެންސީސް ޓު ޑީޕެން  ޓޭފެސިލި ރޭޑްޝަނަލް ޓްނޭ

ޖް އިން  ގޭކ މްޕެޓެޓިވްލީ އެންސް ކެޕޭސިޓީ ޓު މޯލްޑިވް
ޑް އިން ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް  ރޭލް ޓްއިންޓަރނޭޝަނަ

ވަނަ   2017އަދި  2016، 2015، 2014 ގެޕްރ ޖެކްޓް
ޔަތު ކ މިޓީން ދިރާސާކ ށް  ޓް ރިޕޯޓު މާލިއްއަހަރުގެ އ ޑި
ޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު:  )މާލިއްރިޕޯޓުނިންމިގ ތުގެ 

M19/ML/2019/14) 

 2019 ގަސްޓުއ  21
  ގެލީހުނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިވަ 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  37
 

 ޚް ހުސް ނިމުނު ތާރީ ބަ 
 2019 ގަސްޓުއ  21

  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)
 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 37

 ވީނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްން މިޓީކ  
 ތާރީޚް   ނިމުނު 

 2019 ގަސްޓުއ  25
  ގެވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19)

 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 38
 

ރޫޓް ހިއުމަން  ސްޓެންސް ފޯރ ގްރާސްސި ޓް އެޕާންސް ގްރާންޖަ .31
ށުން މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް  ސެކިއުރިޓީ ޕްރ ޖެކްޓްސް" ގެ ދަ

  ކްލާސް  8ދީން ސްކޫލްގައި ޢިމާރާތްކުރި އްމުޙައްމަދު ޖަމާލު
ލީ އަހަރުގެ  އަށް ނިމުނު މާ 2016 ޢިމާރާތުގެ ބުރި 2ރޫމްގެ 

ގެ  ތުންމިގ  ދިރާސާކ ށް ނިކ މިޓީން ޔަތު އ ޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއް 
ތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: ރިޕޯޓު )މާލިއްޔަ

M19/ML/2019/15) 

 2019 ގަސްޓުއ  21
  ގެލީހުޖިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ  19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  37
 

 2019 ގަސްޓުއ  27
  ގެލީހުރައްޔިތުންގެ މަޖިވަނަ  19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  42
 

 ޓު ފާސްކުރެއްވީނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯން ކ މިޓީ

ވަނަ   2014ންލަންޑް ރެވެނިއު އ ތޯރިޓީގެ އި ވްސްމޯލްޑި .32
އްޔަތު ކ މިޓީން ދިރާސާކ ށް  މާލި އަހަރުގެ އ ޑިޓް ރިޕޯޓު

ބަރު: ރިޕޯޓު )މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަން މިގ ތުގެނިން
M19/ML/2019/16) 

 2019 ގަސްޓުއ  25
  ގެގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާލް ވަނަ ޖަ 38
 

 2019 ގަސްޓުއ  25
  ގެގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  38
 

 ށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީގ ތަނިންމެވިން ކ މިޓީ

ޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މުޅިން އެއްކ ށް  ންގެ މަރައްޔިތު .33
، އެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ހ އްވެވި  ޙުކުރައްވައިއިޞްލާ

  ނިންމިގ ތުގެ ރިޕޯޓުވަގުތީ ކ މިޓީން ދިރާސާކ ށް

 2019 ސްޓުގަ އ  26
  ގެގެ މަޖިލީހުވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  39

 2019 ސްޓުގަ އ  26
  ގެމަޖިލީހު ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  39

ރިޕޯޓު   އެކު އިޞްލާޙާ  46ން ގެންނަ މަޖިލީހުތަށް ނިންމެވިގ ން ކ މިޓީ
 ފާސްކުރެއްވީ 
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ޑިޓް  އ   ރުގެވަނަ އަހަ 2014މިޝަނުގެ ކ ރަޕްޝަން ކ -އެންޓި .34
ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ދިރާސާކ ށް ނިންމިގ ތުގެ ރިޕޯޓު  

 (M19/ML/2019/17)މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 2019 ސްޓުގަ އ  28
  ގެޖިލީހުމަ  ގެއްޔިތުންވަނަ ރަ 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  43
 

 2019 ސްޓުގަ އ  29
  ގެލީހުމަޖި ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  44
 

 ނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީން ޓީމިކ 

ވަނަ އަހަރުގެ އ ޑިޓް   2013މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ  .35
ރިޕޯޓު  ގެ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ދިރާސާކ ށް ނިންމިގ ތު

 (M19/ML/2019/18ލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: )މާ

 2019 ސްޓުގަ އ  29
  ގެމަޖިލީހު ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  44
 

 ޚް ތާރީ ހުސް ނިމުނު  ބަ 
 2019 ސްޓުގަ އ  29

  ގެމަޖިލީހު ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19)
 ( ސާވަނަ ޖަލް  44

 ވީރެއްނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކު ން ކ މިޓީ 
 ނިމުނު ތާރީޚް 

 2019  ޕްޓެންބަރުސެ 3
  ގެމަޖިލީހު ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  45
 

ވަނަ އަހަރުގެ އ ޑިޓް   2016ލްގެ ރައިބިއުނަވަޒީފާއާބެހޭ ޓް .36
ސާކ ށް ނިންމިގ ތުގެ ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކ މިޓީން ދިރާ

 (M19/ML/2019/19)މާލިއްޔަތު ކ މިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 2019 ސްޓުގަ އ  29
  ގެމަޖިލީހު ގެވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  44
 

 ޚް ހުސް ނިމުނު ތާރީ ބަ 
 2019 ސްޓުގަ އ  29

  ގެމަޖިލީހު ގެރައްޔިތުންވަނަ  19)
 ( ސާވަނަ ޖަލް  44

 ނިންމެވިގ ތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީން ކ މިޓީ 
 ނިމުނު ތާރީޚް 

 2019  ޕްޓެންބަރުސެ 3
  ގެމަޖިލީހު ގެތުންޔި ވަނަ ރައް 19)

 ( ސާވަނަ ޖަލް  45
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 ތައް ކަތް ނިމިފައިވާ މަސައް ގެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު   19
 

 ޤަރާރު 
 

 

2019 
 

 ޤަރާރު 
ވި  ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއް 

 ތާރީޚް 
 ގޮތް ނިންމެވި   ންމެވި ތާރީޚް ނި  ފޮނުވުނު ކޮމިޓީ  ޢީ ބަހުސް ދާ ބްތި އި 

  ބިރު، ޖާ هللاޢަބްދު  މެންބަރު ގެދާއިރާ ކާށިދޫ .1
  ވަނަ  142 ގަވާއިދުގެ  ހުގެމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ

 ޤަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދަށުން ގެމާއްދާ

 2019ޖޫން  11

ްނެގ ރައްޔިތުަވނަ  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  6މަޖިލީުހެގ 

 

 ޚް ރީ ތާ   ނު ފެށު 
 2019ޖޫން  17

ޔިތުްނެގ އްަވނަ ރަ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  8މަޖިލީުހެގ 
 

 ވި ނު އް މަށް ފާހެލައިގަތު ޤަރާރު ބަ 

 ޚް ނިންމެވި ތާރީ 
 ޅުނު ތާރީޚުގައި ހެހުށަ 

  ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .2
މަސްބޯޓުފަހަރު ދިވެހި  ގެ ރުހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ބޭ

 ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ރިކަން މަސްވެމަސްކަނޑުތަކުގައި

 ރާރު ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަޅޭގު

ދާއިރާގެ   ދޫ ހެޅުއްވީ އިހަވަން ރު ފުރަތަމަ ހުށަ ރާ މިޤަ 
 ރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  ބަ ން  މެ އްޒަތްތެރި ޢި 

 2019ޖުލައި  10
ރައްޔިތުްނެގ ަވނަ  19

ަވނަ  19މަޖިލީުހެގ 
 ޖަލްސާ 
 

 ށުނު ތާރީޚް ފެ 
 2019ޖުލައި  15

 ތުްނެގަވނަ ރައްޔި 19
 ަވނަ ޖަލްސާ  20ުހެގ މަޖިލީ

 

 ޞާދީ ކޮމިޓީ އިޤްތި 

 ރީޚް ވި ތާ ޓު ހުށަހެޅުއް ރިޕޯ 

 2019 ޖުލައި 31
 ރައްޔިތުްނެގނަ ަވ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  18ެގ ހު މަޖިލީ
 

 ަޤރާރުޓީން ނިންެމިވޮގތަށް ކޮމި
 ފާސްކުެރއްވީ 

 

 ބަހުސް ނިމުނު ތާރީޚް 
 2019ޖުލައި  16

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
 ލްސާ ނަ ޖަަވ 21 މަޖިލީުހެގ

 

  ތާރީޚް ރިޕޯޓު ނިންމެވި 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ތާރީޚް   ނު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވު 
 2019ޖުލައި  17

އްޔިތުްނެގ ނަ ރަަވ 19
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 ަވނަ ޖަލްސާ  22ޖިލީުހެގ މަ
 

 

 

 

 

އަޙްމަދު  ގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ދާއިރާދުވާފަރު  .3
  އްޖެއައިސް ރުގެ ބޯޓުފަހަރު ރާވާ، ބޭއިހުށަހަޅުއްވާފަ
އްދަ   މަސްގަތުމަށް ހުއަތުން ންގެވެރިދިވެހި މަސް

 ރު ޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާގު ދިނުމާ

 2019ޖުލައި  15

ޔިތުްނެގ  ރައްަވނަ 19
ަވނަ  20މަޖިލީުހެގ 

 ޖަލްސާ 

 

 ފެށުނު ތާރީޚް 
 2019ޖުލައި  22
ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  23ޖިލީުހެގ މަ
 

 މިޓީ ޞާދީ ކޮއިޤްތި 

 ވި ތާރީޚް ހެޅުއް  ހުށަ ރިޕޯޓު 
 2019 ސްޓުއޮަގ 5

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  29މަޖިލީުހެގ 
 ރުަޤރާެމިވޮގތަށް ން ނިންޓީކޮމި 

  އްވީ ކުރެ ފާސް

 ޚް ތާރީ ފޮނުވުނު    ކޮމިޓީއަށް 
 

 2019ޖުލައި  24
ޔިތުްނެގ ަވނަ ރައް 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  25 ލީުހެގމަޖި
 

  ތާރީޚް ރިޕޯޓު ނިންމެވި 
 ުޚަގއި ނު ާތރީހުށަހެޅު

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސަން ޝިޔާން  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަތޮއްޑޫ  .4
ލަ އުންސިލާއި އަދި އަމިއްކަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ރަށު

ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ގޭދޮށު މަސް   ކާއިރާތްތަފަ
 ރާރުށަހަޅާ ޤަގޮތުން ހު އިމްކުރުމާ ގުޅޭޤާ ރީކްޓަފެ

 2019ލައި ޖު 15
ްނެގ ަވނަ ރައްޔިތު 19

ަވނަ  20ުހެގ މަޖިލީ

 ޖަލްސާ 
 

 ތާރީޚް   ފެށުނު 
 2019ޖުލައި  23
ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ލްސާ ޖަަވނަ  24މަޖިލީުހެގ 
 

 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ވި ތާރީޚް ށަހެޅުއް ޓު ހު ރިޕޯ 
 2019 އޮަގސްޓު 5

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  29މަޖިލީުހެގ 
 ަޤރާރުމިޓީން ނިންެމިވޮގތަށް ކޮ 

 ފާސްކުެރއްވީ 
 

 ތާރީޚް މިޓީއަށް ފޮނުވުނު  ކޮ 
 

 2019ޖުލައި  24
ެގ އްޔިތުން ަވނަ ރަ 19

 ނަ ޖަލްސާ ަވ 25މަޖިލީުހެގ 
 

  ތާރީޚް ޕޯޓު ނިންމެވި ރި
 ރީުޚަގއި ޅުނު ތާ ހުށަހެ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  އިބްރާހީމް  ރު މެންބަ ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު .5
  ދިވެހިން  ، ވާފައިވާހުށަހަޅުއް ރަޝީދު

  ފާހަގަކޮށް  ކެއް ސަރަހައްދުތަ މަސްވެރިކަންކުރާ
  ށަހަޅާ ހު  ގާއިމުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ފޯމްޓްޕްލެ އޮފްޝޯ
 ޤަރާރު

 2019 ޖުލައި 15

ެގ ޔިތުން ަވނަ ރައް 19

ަވނަ  20މަޖިލީުހެގ 
 ޖަލްސާ 
 

 ޚް ފެށުނު ތާރީ 
 2019ޖުލައި  24

ެގ ޔިތުން އްަވނަ ރަ 19
 ލްސާ ަވނަ ޖަ 25މަޖިލީުހެގ 

 

 އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ޚް ވި ތާރީރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއް 
 2019 އޮަގސްޓު 5

ްނެގ ރައްޔިތުަވނަ  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  29މަޖިލީުހެގ 

 

 ރާރުޤަ  ކޮމިޓީން ނިންެމިވޮގތަށް
 ވީ ފާސްކުެރއް

 

 ތާރީޚް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު  
 

 2019ޖުލައި  29

  ތާރީޚް ޕޯޓު ނިންމެވި ރި
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 
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ެގ ޔިތުން އްަވނަ ރަ 19

 ަވނަ ޖަލްސާ  26މަޖިލީުހެގ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  މް ޝަހީ هللاޢަބްދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު .6
  އާ ޑި އިން ، އިވާފަށަހަޅުއްވާ ހު  ކީމްޢަބްދުލްޙަ
  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހުއްޓުވައި  އެޅުންޑުދާބޮ  ކަނޑުގައި

 ރާރުޤަ ށަހަޅާ ހު  ގޮވާލާ ށް ކުރުމަ ސްވެރިކަންމަ

 2019ޖުލައި  15

ރައްޔިތުްނެގ  ަވނަ 19
ަވނަ  20ުހެގ މަޖިލީ

 ޖަލްސާ 
 

 ރީޚް ތާ   ނު ފެށު 
 2019ޖުލައި  30

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ނަ ޖަލްސާ ަވ 27މަޖިލީުހެގ 
 

 ކޮމިޓީ  ދީިތޞާއިޤް

 އްވި ތާރީޚް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު
 2019އޮަގސްޓު  21

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  37މަޖިލީުހެގ 
 

ަޤރާރު ކޮމިޓީން ނިންެމިވޮގތަށް 

 ފާސްކުެރއްވީ 

 

 ރީޚް ބަހުސް ނިމުނު ތާ 
 ރީޚުގައި ޅުނު ތާހެހުށަ 

 

 ރިޕޯޓު ނިންމެވި ތާރީޚް 
 ހުށަހެޅުނު ާތރީުޚަގއި 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޚް ނުވުނު ތާރީ ފޮ   ކޮމިޓީއަށް 
 

 2019ޖުލައި  31

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  28މަޖިލީުހެގ 
 
 
 
 

  ޖާބިރު  هللاދުޢަބް  ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ކާށިދޫ .7
  ގެ ލީހުމަޖި ންގެ ރައްޔިތު ،އްވާފައިވާހުށަހަޅު

  ހުށަހަޅާ  ދަށުން ގެ މާއްދާ ވަނަ 142 ގަވާއިދުގެ
  ން ރެކުރު ރުމަސް ރާއްޖެ އެތެ އޫ )ރަލާ  ޤަރާރު
 (8-ޤ/19/ 2019)  ރު( ރާ ޤަރާ މަނާކު 

 2019ޖުލައި  16

ރައްޔިތުްނެގ ނަ ަވ 19

ަވނަ  21މަޖިލީުހެގ 
 ޖަލްސާ 

 
 

 

 

 ތާރީޚް   ފެށުނު 
 2019 އިޖުލަ 24

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
  ޖަލްސާ ނަަވ 25މަޖިލީުހެގ 

 
 ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި 

 މެވި ތާރީޚް ން ނި 
 ޚުގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީ
 

  ޖާބިރު  هللاޢަބްދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ދޫށިކާ .8
  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

  ޅާ ހަށަ ހު  ދަށުން ދާގެ މާއް ވަނަ 142 ގެއިދުގަވާ
  ރާ އަދި އާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކު އި ( ރުޤަރާ

 2019ޖުލައި  30
 ްނެގއްޔިތުނަ ރަަވ 19
ަވނަ  27 ޖިލީުހެގމަ

 ޖަލްސާ 

 ފެށުނު ތާރީޚް 
 2019 އޮަގސްޓު 5
ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19

 ަވނަ ޖަލްސާ  29މަޖިލީުހެގ 

 ވި ނު ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއް 



4 

ހޭދައެއް   ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ  އެކަމަށްޓަކައި 
ކައި  ޓަ ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމަށް ކުރާ 

 ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި  ންޖެހޭ ކުރަ 
 (9-ޤ/ 2019/19)  ރު(ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާ 

  

 މުނު ތާރީޚް ނި ހުސް  ބަ 
 2019 އޮަގސްޓު 6

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
 ަވނަ ޖަލްސާ  31މަޖިލީުހެގ 

 

 

 ރިޚް ނިމުނު ތާ 
 2019 ސްޓުއޮަގ 7

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19
 ލްސާ  ޖަަވނަ 33މަޖިލީުހެގ 

 

  ޖާބިރު  هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ .9
  ގެ ހުލީމަޖި ރައްޔިތުންގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

  ހުށަހަޅާ  ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 142 ގަވާއިދުގެ
  މިފްކޯ  ( 10-ޤ/2019/19: ނަންބަރު ޤަރާރު) ޤަރާރު

 ރާރު  ގުޅޭ ޤަ އާ 

 

 2019 ލައިޖު 31

ރައްޔިތުްނެގ ަވނަ  19

 ނަަވ 28މަޖިލީުހެގ 
 ޖަލްސާ 

 

 ތާރީޚް   ފެށުނު 
 2019އޮަގސްޓު  19

ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ  19)
 ަވނަ ޖަލްސާ  34މަޖިލީުހެގ 

 

 މަށް ފާހެއްނުވި ރު ބަލައިގަތު ރާޤަ

 ނިމުނު ތާރީޚް 
 ަގއި ާތރީޚު  ހުށަހެޅުނު

 

 
 



1 

 ތައް ކަތް ނިމިފައިވާ މަސައް ގެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު   19
 

 މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ   ސަރުކާރުން 
 

 

2019 
 

 ތް ންމެވި ގޮ ނި ޚް ނިންމެވި ތާރީ  ކޮމިޓީ   ފޮނުވުނު  ޚް ހުށަހެޅުއްވި ތާރީ  މައްސަލަ 

 115ޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އް ރިޖޭގެ ޖުމްހޫދިވެހިރާއް .1
ރު  ގެމަތިން، ބޭތުގައިވާ ގޮ  (ދ)ވަނަ މާއްދާގެ 

ސަފީރުން  ންޓް ރެސިޑެ-ނޮންކަށް ރާއްޖެއިން ޤައުމުތަ
މްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލްޖު ނޑައެޅުއްވުމަށްޓަކައިކަ
 ގޮތެއް  އްވައިސާކުރަރާ ފުޅުތައް ދިނުއްވާފައިވާ ނަންފޮ

 ން ފޮނުވު ށްއަކޮމިޓީ  މީއިދާމާގުޅޭ އެކަ މެވުމަށްނިން

 2019ޖުލައި  8
ގެ  ންތުނަ ރައްޔިވަ 19
ޖީ  އި ޚާރިސަލާމަތާ ޤައުމީ (ލްސާވަނަ ޖަ 17 ހުގެމަޖިލީ

 މިޓީ ކުގެ ކޮގުޅުންތަ

 2019ލައި ޖު 8
މަޖިލީހުގެ    ތުންގެނަ ރައްޔިވަ 19

 ންޓްރެސިޑެ-ނޮން ނަންފުޅު ގެންސަފީރު 11 ( ވަނަ ޖަލްސާ 17
 ނުވުނީ: ކޮމިޓީއަށް ފޮ  ސްކުރެއްވީފާ   މަށްޔަންކުރެއްވުއް ޢަ  ށްސަފީރުކަމަ 

 އި ގަތާރީޚު  ނުހުށަހެޅު
 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުގައި 

 

  200ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާޖޭއްދިވެހިރާ .2
ކޮރަޕްޝަން -ޓި އެންތިންދާގައިވާ ގޮތުގެމަ ނަ މާއްވަ

އި،  ކަޓަމަށްއްވުކުރެ ޢައްޔަން މެންބަރުންށް ކޮމިޝަނަ
އް  ންފުޅުތަވާފައިވާ ނަހޫރިއްޔާ ފޮނުއްމްޖުރައީސުލް

އިމީ  ގުޅޭ ދާއެ މައްސަލައާ ށްމުމަ ނިންގޮތެއް  ށް ކޮސާދިރާ
 ން ވުނުކޮމިޓީއަށް ފޮ

 2019ޖުލައި  10
ންގެ  ތުނަ ރައްޔިވަ 19
 (ސާވަނަ ޖަލް  19ގެ މަޖިލީހު

ގެ  ކުއައްސަސާތަ މުންމިނިވަ
 މިޓީކޮ

 2019  ގަސްޓުއޮ 7
  ތުންގެ މަޖިލީހުގެނަ ރައްޔިވަ 19

 ( ވަނަ ޖަލްސާ 33

 މެންބަރުކަމަށް  ގެޕްޝަން ކޮމިޝަންކޮރަ-އެންޓި
 ރެއްވީރެއްވުމަށް ފާސްކުޢައްޔަންކު

ލް ޟި ލްފާއަ ،3654ރު ނަންބަ ދަފްތަރު  .1
 ކީލް އިބްރާހީމް ޝަ

  އަނޫލާޠިމަތު ސްތާޛާ ފާ އަލްއު  ،ގ.ވަޑިނޮޅުގެ .2
ޔަމް  މަރްއަލްފާޟިލާ   ތަދޫ،ސ.ހި ގެ/ ނެދުން .3

 ޝިއުނާ
އަލްފާޟިލާ  ،ރުނަވަހިން.ޅގެ/ ލްލްގޯރޯ .4

  هللاޢަބްދު  އިޝަތުޢާ
  ،3366ރސ ނަންބަރު  ރު ތަދަފް .5

 ރަފް ޢަލީ އަޝްއަލްފާޟިލް  

 ވުނީ: ނު ފޮ   ޓީއަށް ކޮމި 
 ހެޅުނު ތާރީޚުގައި ހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ތާރީޚުގައި ހުށަހެޅުނު  
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  93ގެ ނުއަސާސީޤާނޫ  ގެ ރިއްޔާމްހޫޖު އްޖޭގެދިވެހިރާ .3
  ، ނަމުގައި ތުގެލަދައު ދިވެހި ގައި( ހ)  މާއްދާގެ ވަނަ

  އަޤްވާމީ ބައިނަލް އިވެރިވާ ބަ ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެރިކަން
  މަޖިލީހަށް  އްޔިތުންގެރަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދާތަކަށް މުޢާހަ
  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ ހަޅައި ހުށަ 

  ށް ކަމަ ންމަތިގޮތުގެ  ނިންމާ މަޖިލީހުން
ޑް ނޭޝަންސް  "ޔުނައިޓެ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،

ންޓަރނޭޝަނަލް ސެޓްލްމަންޓް  ޝަން އޮން އިންވެންކޮ
  " މީޑިއޭޝަން  ލްޓިންގ ފްރޮމްގްރީމަންޓްސް ރިސައެ

ތުންގެ  ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ރައްޔި  ންދިވެހިރާއްޖެއި
   މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 

ދާއިމީ   އެ މައްސަލައާގުޅޭ މަށްނިންމުއް ގޮތެ ށް ކޮދިރާސާ
 ން ފޮނުވުއަށް ކޮމިޓީ

 2019  ސްޓުއޮގަ 5
ގެ  ންތުނަ ރައްޔިވަ 19
 (ވަނަ ޖަލްސާ 29 ގެހުމަޖިލީ

ތާއި ޚާރިޖީ   ސަލާމަ މީއުޤަ
 މިޓީ ކޮ ންތަކުގެގުޅު

 ހެޅުނު ތާރީޚް ރިޕޯޓު ހުށަ 
 

 2019  އޮގަސްޓު 6
    ގެމަޖިލީހު  ތުންގެނަ ރައްޔިވަ 19

 ( ލްސާވަނަ ޖަ 13
 

 ވީޓު ފާސްކުރެއްން ނިންމެވިގޮތަށް ރިޕޯމިޓީކޮ

 ވުނީ: ނު ޓީއަށް ފޮ ކޮމި 
 ހެޅުނު ތާރީޚުގައި ހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ޚުގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީ
 

  ނަ ވަ  93ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހޫރިއްޔާގެޖުމް ވެހިރާއްޖޭގެދި .4
  ، ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މާއްދާގެ
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ  ތުންފަރާ ންގާހި ންވެރިކަ

  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޢާހަދާތަކަށް މު
  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު، ންޖިލީހުމަ އެ އިޅަހުށަހަ

  ކަމަށް  ތުގެމަތިންގޮ  ނިންމާ މަޖިލީހުން
ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް  "  ވާތީ،ފައިބަޔާންކޮށް 

ޓަރ އޮން  ސެންޝަން ނޭޑިއެންޑް ކޯ  އިންޓެލިޖެންސް
ޒްޑް ކްރައިމް  ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އޯގަނައި

(SARICC-TOC)"  ިދިވެހިރާއްޖެއިން  ގައ  
މަޖިލީހުގެ ރުހުން   ތުންގެއްޔިދު ރަމެކުރުމާސޮއި

އް  ގޮތެ ށްދިރާސާކޮ ވާ މައްސަލަހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައި
އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް   މަށް ންމުނި
 ން ނުވުފޮ

 2019  ސްޓުގައޮ 6
ތުންގެ  ނަ ރައްޔިވަ 19
 (ވަނަ ޖަލްސާ 32 ގެހުމަޖިލީ

ތާއި ޚާރިޖީ   ސަލާމަ މީޤައު
 މިޓީ ކޮ ގުޅުންތަކުގެ

 ތާރީޚް ޕޯޓު ހުށަހެޅުނު  ރި 
 2019 އޮގަސްޓު 25

  ގެ މަޖިލީހުގެ ތުންނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 38

 ން ނިންމެވިގޮތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީމިޓީކޮ
 ނުވުނީ: ފޮ   އަށް ޓީ މި ކޮ 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުށަ ހު

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ރީޚުހުށަހެޅުނު ތާ
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  ވަނަ  93ސީގެ އަސާނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ .5
އި،  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަ

ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރިކަން ހިންގާ ވެ
 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކުރަންވާނީމުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލު

ފަހު، އެ  ން ފާސްކުރުމަށްމަޖިލީހު ޅައި އެހުށަހަ
  މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް 

ޑަބްލިއު ޓީ އޯ ޓްރޭޑް ތީ، "ންކޮށްފައިވާ ބަޔާ
ޖެއިން  " ދިވެހިރާއްޓްރީމަންފެސިލިޓޭޝަން އެގް

ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން  
ގޮތެއް   ސާކޮށްއިވާ މައްސަލަ ދިރާ ފޮނުއްވާފަށްހޯއްދެވުމަ

އްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް  ންމުމަށް އެ މަނި
 ފޮނުވުން 

 2019 ޓުސްއޮގަ  19
ތުންގެ   ރައްޔި ނަވަ 19)
 (ވަނަ ޖަލްސާ 34 ގެހުމަޖިލީ

ތާއި ޚާރިޖީ  ސަލާމަ  މީއުޤަ
 މިޓީ ކޮ ގުޅުންތަކުގެ

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
 2019 ޓުއޮގަސް 25

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 38

 މެވިގޮތަށް ރިޕޯޓު ފާސްކުރެއްވީން ނިންމިޓީކޮ

 ވުނީ: ނު ޓީއަށް ފޮ ކޮމި 
 ތާރީޚުގައި   ނުހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ޚުހުށަހެޅުނު ތާރީ
 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ   .6
އި  ކުރުމަށްޓަކަސްލީހުން ފާރައްޔިތުންގެ މަޖި
 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 2019 އޮގަސްޓު 25
ތުންގެ  ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 (ވަނަ ޖަލްސާ 38 ގެހުމަޖިލީ

  ކޮމިޓީޖެޓުބަ

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް ރިޕޯޓު 
 2019 އޮގަސްޓު 26

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ގަނޑު)ރޭ (ވަނަ ޖަލްސާ 40

 ކުރެއްވީސްރިޕޯޓު ފާ މެވިގޮތަށް ން ނިންމިޓީކޮ
 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފޮ ކޮމި 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 2019 އޮގަސްޓު 27

   މަޖިލީހުގެ ގެތުންނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ގަނޑު)ރޭ (ވަނަ ޖަލްސާ 42

  148އަސާސީގެ ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު މް ޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ .7
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  

ޑޮކްޓަރ  ، .ސީނާމމަޤާމަށް  ގެފަނޑިޔާރުކަމު
  މ.ކޮކާހަނދުވަރުގެ، އާއި  އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު

  ދު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަ  އަލްއުސްތާޛާ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ގުޅޭގޮތުން  އްވުމާ ޢައްޔަންކުރެ

 ފައިވާ މައްސަލަ ވާފޮނުއް

 2019 އޮގަސްޓު 25
ތުންގެ  ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 (ވަނަ ޖަލްސާ 38 ގެހުމަޖިލީ

 ކޮމިޓީ  ރީއަޑީޝިޖު

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
 2019  ޓެންބަރުސެޕް 3

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 45

،  މ.ސީނާޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ސު
  މ.ކޮކާހަނދުވަރުގެ،އާއި  ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު

 މަދުޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައް   އަލްއުސްތާޛާ
 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފޮ ކޮމި  ރެއްވީމަށް ފާސްކުއްވުޢައްޔަންކުރެ

 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 
 މުނު ތާރީޚް ނި 

 ގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
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  ވަނަ  93 ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .8
  ނަމުގައި،  ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) އްދާގެމާ

 ޤްވާމީ ބައިނަލްއަ ބައިވެރިވާ  ފަރާތުން ގާހިން ވެރިކަން
  ޖިލީހަށް މަ ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުޢާހަދާތަކަށް 

  އެ  ށްފަހު، ފާސްކުރުމަ މަޖިލީހުން  އެ ހުށަހަޅައި 
  ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން ނިންމާ ޖިލީހުންމަ

  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް "  ކޮށްފައިވާތީ،ބަޔާން
"  ންސް މިއުނިޝަ  ކްލަސްޓަރ އޮން ކޮންވެންޝަން

  ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމާމެދުތަޞްދީޤު ދިވެހިރާއްޖެއިން
  މައްސަލަ  އްވާފައިވާފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން މަޖިލީހުގެ
  ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ އެ ންމުމަށް ނި ގޮތެއް ދިރާސާކޮށް
 ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް

 2019 އޮގަސްޓު 27
ންގެ  ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)
 (ވަނަ ޖަލްސާ 42 ގެހުމަޖިލީ

 ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ޤައުމީ
 ކޮމިޓީ  ގުޅުންތަކުގެ

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
 2019  ޓެންބަރުސެޕް 3

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 45

  އޮން ކޮންވެންޝަން ނޭޝަންސް  ޑްޓެޔުނައި"
  ދިވެހިރާއްޖެއިން" ޝަންސް މިއުނި ކްލަސްޓަރ

 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފޮ ކޮމި  ށް ފާސްކުރެއްވީ ތަޞްދީޤުކުރުމަ
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
 

  ވަނަ  93 ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ  މްހޫރިއްޔާގެޖު ދިވެހިރާއްޖޭގެ .9
  ގައި، ނަމު ދައުލަތުގެ ދިވެހި އިގަ( ހ) މާއްދާގެ
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ  ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން

  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ ށް މުޢާހަދާތަކަ
  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ ޅައި ހުށަހަ

  ކަމަށް  ތުގެމަތިންގޮ  ނިންމާ މަޖިލީހުން
އޮފް ދަ   ޓިއުޓްސްޓެ"  ޔާންކޮށްފައިވާތީ،ބަ

ކޯޕަރޭޝަން ފް އިސްލާމިކް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮ 
"  ންން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަ)އޯ.އައި.ސީ( ވިމެ

  ންގެ ރައްޔިތު ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖެއިން
  މައްސަލަ  އްވާފައިވާފޮނު ހޯއްދެވުމަށް ރުހުން މަޖިލީހުގެ
  މީ އިދާ މައްސަލައާގުޅޭ އެ މުމަށް ނިން  ގޮތެއް ދިރާސާކޮށް
 ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް

 2019 އޮގަސްޓު 27
ންގެ  ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)
 (ވަނަ ޖަލްސާ 42 ގެހުމަޖިލީ

ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ ގުޅުންތަކުގެ 

 ހެޅުނު ތާރީޚް ރިޕޯޓު ހުށަ 
 2019  ޓެންބަރުސެޕް 3

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 45

ޒޭޝަން އޮފް  އި ޓިއުޓް އޮފް ދަ އޯގަނަސްޓެ"
ން  އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ސީ( ވިމެ

  ދިވެހިރާއްޖެއިން" ޝަންޑިވެލޮޕްމަންޓް އޯގަނައިޒޭ
 ށް ފާސްކުރެއްވީ ތަޞްދީޤުކުރުމަ

 ނުވުނީ: ފޮ   ޓީއަށް ކޮމި 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
 

ން އޮފް ނިއުކްލިއަރ ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮހިބިޝަ" ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ   ޤައުމީ 2019 ސްޓުގަ އޮ 27  ވަނަ  93 ސާސީގެ އަ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިރާއްޖޭގެދިވެ .10
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  ނަމުގައި،  ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މާއްދާގެ
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވާ  ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން

  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުޢާހަދާތަކަށް 
  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ ހުށަހަޅައި 

  ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން ނިންމާ ހުންމަޖިލީ
ން އޮފް  ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮހިބިޝަ" ޔާންކޮށްފައިވާތީ،ބަ

  ދިވެހިރާއްޖެއިން " ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް
  ރުހުން  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު

  ގޮތެއް  ށްދިރާސާކޮ މައްސަލަ އްވާފައިވާފޮނު ވުމަށްހޯއްދެ
  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ  އެ ނިންމުމަށް 
 ފޮނުވުން 

ންގެ  ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)
 (ވަނަ ޖަލްސާ 42 ގެހުމަޖިލީ

 2019  ޓެންބަރުސެޕް 3 ކޮމިޓީ ގުޅުންތަކުގެ 
  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)

 ( ވަނަ ޖަލްސާ 45

ށް  ތަޞްދީޤުކުރުމަ  ހިރާއްޖެއިންވެ ދި" ވެޕަންސް
 ފާސްކުރެއްވީ 

 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފޮ ކޮމި 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
 

  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .11
  ނަމުގައި،  ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މާއްދާގެ
 މީ ބައިނަލްއަޤްވާ އިވެރިވާ ބަ ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން

  ށް މަޖިލީހަ  ރައްޔިތުންގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ ށް މުޢާހަދާތަކަ
  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ ހުށަހަޅައި 
  ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން ނިންމާ މަޖިލީހުން

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ " ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ލްޑް  ޗައި ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް

ރ  ޝަންސް ޕްރޮސީޖަ އޮން އަ ކޮމިއުނިކޭ
  ދިވެހިރާއްޖެއިން  " )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރ.ސީ(

  ރުހުން  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ޞްދީޤުކުރުމާމެދުތަ
  ގޮތެއް  ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ވާފައިވާއްފޮނު ހޯއްދެވުމަށް
  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ  އެ ނިންމުމަށް 
 ފޮނުވުން 

 2019 އޮގަސްޓު 27
ންގެ  ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ޖަލްސާވަނަ 42 ގެހުޖިލީމަ

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  
 ކޮމިޓީ ތަކުގެ ގުޅުން

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
 2019  ޓެންބަރުސެޕް 4

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 46

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން  "
އިލްޑް އޮން އަ ޗަ ދަ  ދަ ރައިޓްސް އޮފް

  "ރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރ.ސީ(ޝަންސް ޕްރޮސީޖަކޮމިއުނިކޭ
 ށް ފާސްކުރެއްވީރުމަތަޞްދީޤުކު  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފޮ ކޮމި 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
 

  ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .12
  ނަމުގައި،  ދައުލަތުގެ ދިވެހި ގައި( ހ) މާއްދާގެ

 2019 އޮގަސްޓު 27
ންގެ  ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  
 ކޮމިޓީ ގުޅުންތަކުގެ 

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
 2019  ޓެންބަރުސެޕް 4

"  ޓީޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީ"
 ށް ފާސްކުރެއްވީރުމަތަޞްދީޤުކު  ދިވެހިރާއްޖެއިން
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 މީ ބައިނަލްއަޤްވާ ބައިވެރިވާ  ފަރާތުން ހިންގާ ވެރިކަން
  މަޖިލީހަށް  ތުންގެ ރައްޔި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުޢާހަދާތަކަށް 

  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ ހުށަހަޅައި 
  ކަމަށް  ގޮތުގެމަތިން ނިންމާ މަޖިލީހުން

އިޓެޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް  ޔުނަ"  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
  ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު  ދިވެހިރާއްޖެއިން " ޓީޓްރޭޑް ޓްރީ
  ހޯއްދެވުމަށް  ރުހުން މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ  އިވާއްވާފަ ފޮނު
 ފޮނުވުން   ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ  އެ

  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19) (ވަނަ ޖަލްސާ 42 ގެހުމަޖިލީ
 ( ވަނަ ޖަލްސާ 46

 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފޮ ކޮމި 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 މުނު ތާރީޚް ނި 
 ގައި ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
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19w   ުތައް ކަތް ނިމިފައިވާ މަސައް ގެ  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހ 
 

 މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ މެންބަރުން  
 

2019 

 

 ތް މެވި ގ  ނިން  ވި ތާރީޚް ނިންމެ  ހުށަހެޅުއްވި ތާރީޚް  ސަލަ މައް 

 

،  ރުޖާބިهللا ދުބްރު ޢަތްތެރި މެންބަޒަ ޢިއް ގެއިރާކާށިދޫ ދާ .1
ގެ  ދާވަނަ މާއް 145އިދުގެ ވާއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަރަ
 އްސަލަ ފައިވާ ކުއްލި މައްވާހުށަހަޅުށ( ގެ ދަށުން )

 

 

 2019 ންޖޫ 3
ނަ ވަ  3ެގ ަމޖިލީހު ްނެގަވނަ ރައްޔިތު 19

 ޖަލްސާ 

 

 2019 ންޖޫ 3
 3ެގ ހުތުްނެގ ަމޖިލީަވނަ ރައްޔި 19

 ސާ ލްނަ ޖަަވ

 

 ންމަވާލެއްވީފަހު ނި ށް މަވުއްސްކުރެގަޑިއިރު ބަހު  1

ލު  ންބަރު މީކާއީ މެތެރި ޢިއްޒަތް ނު ދާއިރާގެގަލ ޅު ދެކު .2
ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ންގެ މަޖިލީ، ރައްޔިތުނަސީމް  ދުއަޙްމަ
ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގެ )ށ( ވަނަ މާއްދާ 145
 އްލި މައްސަލަ ކު

 

 2019 ންޖޫ 12

ނަ ވަ  7ެގ ޖިލީހުމަ  ްނެގތުޔިރައްަވނަ  19

 ސާ ލްޖަ
 

 2019 ންޖޫ 12

 7ެގ ޖިލީހުމަ  ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ 19

 ސާ ލްނަ ޖަަވ
 

 ވާލެއްވީންމަށްފަހު ނި މައްވުހުސްކުރެގަޑިއިރު ބަ  1

މުޙައްމަދު   މެންބަރުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި އު .3
ވަނަ   145ގަވާއިދުގެ ގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން  ،ވަޙީދު
ކުއްލި  އިވާ ފަވާޅުއް ދަށުން ހުށަހަ ގެ ށ(  )ގެއްދާމާ

 މައްސަލަ 
 

 2019 ންޖޫ 26

ނަ ަވ 13ެގ ލީހުޖިަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަ  19

 ލްސާ ޖަ
 

 2019 ންޖޫ 26

ެގ ޖިލީހު މަ ރައްޔިތުްނެގަވނަ  19

 ނަ ޖަލްސާ ަވ 13
 

ނަށް  ހާ މެންބަރުންއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހުސްކުރެބަ
 އްވިސް ނިންމަވާލެހު ން ބަ މުރުވައި ނިމުފުރުޞަތުއަ

 އާދަމް  ރު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރި ދާއިއްވަޑުމަ .4
  145 ދުގެ ގަވާއިގެ މަޖިލީހުގެ ތުންއްޔި ރަ  ،ޝަރީފް

  ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި ގެ )ށ( ގެ ވަނަ މާއްދާ
 ލަ މައްސަ

 

 2019 ޖުލައި 1
ނަ ަވ 14ެގ ހުޖިލީތުްނެގ މަ ަވނަ ރައްޔި 19

 ލްސާ ޖަ
 

 2019 އިޖުލަ 1
ެގ ހުޖިލީމަ  ެގތުން ަވނަ ރައްޔި 19

 ނަ ޖަލްސާ ަވ 14
 

 މަވާލެއްވީންނި ހު ށްފަވުމަބަހުސްކުރެއް ގަޑިއިރު 1
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   ، އްމަދު ނިހާދު ންބަރު މުޙަ ޢިއްޒަތްތެރި މެރާގެދޫ ދާއިފޭ .5
ވަނަ މާއްދާގެ   145 ގަވާއިދުގެ ޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަ
 ލަ އްސަމައިވާ ކުއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަ)ށ( ގެ ދަށުން 

 2019 ޖުލައި 8

ނަ ަވ 17ެގ ޖިލީހުމަ  ތުްނެގރައްޔި ނަަވ 19

 ލްސާ ޖަ
 

 2019 ޖުލައި 8

 ެގޖިލީހުއްޔިތުްނެގ މަ  ރަަވނަ 19

 ލްސާ ނަ ޖަަވ 17
 

 އްވީންމަވާލެށްފަހު ނި ހުސްކުރެއްވުމަގަޑިއިރު ބަ  1

،  ބިރުޖާهللا ބަރު ޢަބްދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންއިރާށިދޫ ދާކާ .6
ގެ  ދާއްނަ މާވަ 145އިދުގެ ވާގެ ގަހުންގެ މަޖިލީރައްޔިތު

 ވާ ކުއްލި މައްސަލަ ށުން ހުށަހަޅުއްވާފައި)ށ( ގެ ދަ
 

 2019 އިލަޖު 22

ނަ ަވ 23ެގ ޖިލީހުމަ  ެގއްޔިތުން ަވނަ ރަ 19
 ލްސާ ޖަ

 

 2019 ޖުލައި 22

ެގ ޖިލީހުްނެގ މަ ަވނަ ރައްޔިތު 19
 ލްސާ ނަ ޖަަވ 23

 ނުވި ހެއް މަށް ފާ ކުރެއްވު ސް ބަހު 

،  ލަބީބު ސްއިލްޔާ ތެރި މެންބަރު ތްޢިއްޒަ ރާގެ ހުޅުދޫ ދާއި .7
  ދާގެ ވަނަ މާއް 145ވާއިދުގެ ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަޔިތުރައް
 ސަލަ ށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްގެ ދަށުން ހު  )ށ(

 

 2019ަގސްޓު އ  5

ނަ ަވ 29ެގ ޖިލީހުެގ މަ ަވނަ ރައްޔިތުން  19
 ލްސާ ޖަ

 

 2019އ ަގސްޓު  5

 ެގޖިލީހުަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަ  19
 ލްސާ ޖަނަ ަވ 29

 

 ންމަވާލެއްވީފަހު ނި ށް ކުރެއްވުމަސްރު ބަހު ގަޑިއި 1

،  ސް ލަބީބުންބަރު އިލްޔާ ރި މެތެރާގެ ޢިއްޒަތްހުޅުދޫ ދާއި .8
ދާގެ  ވަނަ މާއް 145ވާއިދުގެ ލީހުގެ ގަންގެ މަޖިރައްޔިތު
 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ )ށ( 

 

 2019އ ަގސްޓު  5

ނަ ަވ 30ެގ ހުލީޖިެގ މަ އްޔިތުން ަވނަ ރަ 19
 ލްސާ ޖަ

 

 2019އ ަގސްޓު  6

ެގ ޖިލީހުެގ މަ އްޔިތުން ަވނަ ރަ 19
 ސާ ލްނަ ޖަަވ 31

 

ތު  ރުންނަށް ފުރުޞަ ންބަހާ މެން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހަކަދައްކަވަވާ
 ންމަވާލެއްވީ ނި  ބަހުސްއެރުވުމަށްފަހު

ނ ޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު   .9
އިދުގެ  ންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާރައްޔިތު، هللاދު ބްޝީދު ޢަނަ

އިވާ  ގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަވަނަ މާއްދާ 145
 އްސަލަ ކުއްލި މަ

 2019އ ަގސްޓު  26

ނަ ަވ 39ެގ ޖިލީހުއްޔިތުްނެގ މަ ަވނަ ރަ 19
 ލްސާ ޖަ
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ެގ ޖިލީހުއްޔިތުްނެގ މަ ަވނަ ރަ 19

 ލްސާ ނަ ޖަަވ 39
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 ންމަވާލެއްވީ ނި މަށްފަހު ބަހުސްއެރުވު

 
 



1 

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް   19
 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   ރިޔާސަތުން 
 

 

2019 
 

 ތް ނިންމެވި ގ   ނިންމެވި ތާރީޚް  ޚް ރީ  ތާ އްވި ހުށަހެޅު  މައްސަލަ 
ވަނަ   82ގެ ގެ ޤާނޫނުއަސާސީއްޔާ ޖުމްހޫރިދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

ޖިލީހުގެ  މަތިން ގެމައްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގ ތުމާ
 ރައީސަކާއި ނައިބު  ގެހުޖިލީ މަ ރުންގެ ތެރެއިންންބަމެ
  ރުމުގެ ބުކުޚާކުން އިންތިއްރު ވޯޓަލީހުގެ ސިއީސަކު މަޖިރަ
  ޗަށް ންބަރުންގެ މައްމެ  5ގެންދިއުމަށް އަށްރިންކަން ކުކަ

 ވުން އް ހ ކ މިޓީއެ އެކުލަވާލެވޭ

 2019މޭ  28
ބު  ގެ ރައީސާއި ނައިގެ މަޖިލީހުންޔިތުރައް)

 (ސާލް  ބާއްވާ ޖަރުމަށް ސް އިންތިޚާބުކުރައީ

 2019މޭ  28
 ރައީސާއި ގެމަޖިލީހު ގެރައްޔިތުން)

 ރުމަށްބުކުއިންތިޚާ  ސްއީރަ ނައިބު
 ( ސާޖަލް ބާއްވާ

 އްވިކުރެފާސް މެންބަރުންގެ ކ މިޓީ ލިސްޓު  5
 

ވަނަ   82ގެ ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީހޫމް ޖު އްޖޭގެދިވެހިރާ .2
ތިން މަޖިލީހުގެ  ތުގެމަ)ހ( ގައިވާ ގ މާއްދާގެ 

ބު  ހުގެ ރައީސަކާއި ނައިލީ ޖިމަ ންރެއިމެންބަރުންގެ ތެ
 ން ޚާބުކުރުންތިޓަކުން އި ވޯއްރު ހުގެ ސިރައީސަކު މަޖިލީ

 2019މޭ  28
ނައިބު   ގެ ރައީސާއިގެ މަޖިލީހުރައްޔިތުން)

 ( ބާއްވާ ޖަލްސާށް ރުމަތިޚާބުކުސް އިން ރައީ

 2019 މޭ 28
  އިއީސާގެ ރަގެ މަޖިލީހުރައްޔިތުން)

  ށްއިންތިޚާބުކުރުމައީސް  ނައިބު ރަ
 (ލްސާވާ ޖަބާއް

ރާގެ  އިދާ ޅި މެދުޗަންގ  މައްމަށް ގެ ރައީސް ކަލީހުމަޖިގެ  ރައްޔިތުން
ނަންފުޅު  ޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަރު ރައީސް މުން މެތްތެރިއްޒަ ޢި

 ވީ އްފާސްކުރެ
 

ރާގެ  ރު ދާއިގަލ ޅު އުތު  ރައީސް ކަމަށް ނައިބުގެ ގެ މަޖިލީހުންޔިތުރައް
 އްވީ ފުޅު ފާސްކުރެންނަގެ هللاދު ވާ ޢަބްބަރު އީތެރި މެންޢިއްޒަތް

  ތް އަށް ޒިޔާރަ އި ރާއްޖެނަ ދަތުރުފުޅެއްގަމާފުރަ .3
ވަޒީރު ހިޒް   އިންޑިއާގެ ބ ޑުއިވާފަހަމަޖެހި ށް މަރެއްވުކު
ރައްޔިތުންގެ   ދީމޯ ރާދްނަރެންރ ސެލެންސީ މިސްޓައެކް

އި  ޖިލީހުގަގެ މައި ރައްޔިތުންހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމަޖިލީ
  މަށް ވަޑައިގެންދެއްވު ހަށް ޖިލީ މަ ވުމަށްރު ކުރެއްތަޤުރީ

 ގެ މައްސަލަ ދަޢުވަތު އެރުވުމު

 2019މޭ  29
ވަނަ   2ހުގެ ޖިލީމަ  ގެއްޔިތުންވަނަ ރަ 19)

 ( ޖަލްސާ

 2019މޭ  29
  ހުގެގެ މަޖިލީވަނަ ރައްޔިތުން 19)

 ( ޖަލްސާވަނަ  2

  ވާ ޖެހިފައިމަހަ  ވުމަށްކުރެއްޔާރަތްޒި  އަށްރާއްޖެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނަފުރަމާ
  މޯދީ ދްރާނަރެން މިސްޓަރ ންސީއެކްސެލެ ހިޒް ބ ޑުވަޒީރު ގެއާޑިންއި
  މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ ،އިއްވަރަޒިޔާރަތްކު ލީހަށްޖިމަ  އްޔިތުންގެރަ
ށް  ޢުވަތުއެރުވުމަދަ އްވުމަށް ގެންދެޑައި ވަށް މަޖިލީހަ ޤްރީރުކުރެއްވުމަށްތަ

 ކުރެއްވީ ސްފާ

  158ގެ ސީސާއައްޔާގެ ޤާނޫނުޖުމްހޫރި އްޖޭގެވެހިރާދި .4
  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި ވަ

 2019 މޭ 29
ވަނަ   2މަޖިލީހުގެ   ންގެ  ވަނަ ރައްޔިތު 19)

 2019މޭ  29
ލީހުގެ  މަޖިގެ ތުންރައްޔި ވަނަ  19)

  މެންބަރުކަމަށް   ޅާޑައަނކަން ޖިލީހުމަ   ށްމިޝަނަސަރވިސް ކ ޖުޑީޝަލް  
ގެ ނަންފުޅު  ޙުސައިންޙިސާން   ބަރު ންމެރި ޢިއްޒަތްތެތުޅާދޫ ދާއިރާގެ  



2 

ނަ  ވަ 3ގެ ނު(  ޤާނޫމިޝަންގެ  ކ ލް ސަރވިސް ޑީޝަ)ޖު
  ، ގ ތުގެމަތިންއިވާ ބަރުގަ ( ވަނަ ނަން 5މާއްދާގެ )
  ތުންގެ ރައްޔި ސް ކ މިޝަނަށްވި ސަރ ޖުޑީޝަލް
ރަކު މެންބަ އިންރެ ގެ މެންބަރުންގެ ތެމަޖިލީހު
 ލަ ސައެޅުމުގެ މައް ކަނޑަ

 އްވީ ރެކުފާސް ( ޖަލްސާވަނަ  2 ( ސާޖަލް

ނަ  ވަ 88ސީގެ ގެ ޤާނޫނުއަސާރިއްޔާޖުމްހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ  .5
  ގުޅޭ ންޖެހޭ ގަވާއިދާލަލަވާއެކު ހުން ން މަޖިލީށުމާއްދާގެ ދަ 
 ޅާ މައްސަލަ ގ ތުން ހުށަހަ

 2019 މޭ 29
ވަނަ   2ގެ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުރައް ނަވަ 19)

 ( ޖަލްސާ

 2019މޭ  29
ލީހުގެ  ތުންގެ މަޖިރައްޔި ވަނަ  19)

 ( ސާޖަލްވަނަ  2

  ންބަރުތެރި މެއްޒަތް ޢި އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ  އާ ގުޅޭ ގ ތުންމިމައްސަލަ
މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެވާ، މަރަދޫއްހަޅުހުށަ   ދަމްނާ އާޒައިރ 
  30 ލައި،އެކުލަވާ އެއްޓީ ވަގުތީ ކ މިރެއްވިކުދުޢީތާ   ޝަރީފް މްރާހީއިބް

  ންޅި މުހުގެ ގަވާއިދުލީމަޖިކ މިޓީން އި ގަތެރޭ ދުވަހުގެ
  މި އަދި އި، ށާޅުމަ ހުށަހެ  ތަޅުމަށް  ށްސްކުރުމަފަހު ފާ ލާޙުކުރުމަށްޞްއި

  ންނަން ފެންނަ  ގެދުވަހުން ދުވަހަށް،  ސްރިންވެގެ ކުވަހުދު 30
  އުމަށް ގެންދި މަށް ހުށަހަޅަމުން ޅުތަ  ގެހުމަޖިލީ ން މިޓީބަދަލުތައް ކ 

 އްވީކުރެފާސް  ން ހުށަހެޅުނުހުށަހެޅު
 

ޠިމް   ޢާ ޢަލީމެންބަރު ރި ތްތެ ޒައް ޢި ގެ އިރާންވޭރު ދާމެދުހެއަދި 
 هللاދުޢަބްރު  ރި މެންބަތްތެއްޒަ ޢިދާއިރާގެފުށި ތިމަރަ   އިވައްހުށަހަޅު

 ވީއްރެކުސްފާ   ސްޓުން ލިނަރުންގެ ންބަމެ 11ރިޔާޟް ތާޢީދުކުރެއްވި  

ނަ  ވަ 82ނޫނުއަސާސީގެ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު .6
ދުގެ  ވާއިގަ ގެހުޖިލީރައްޔިތުންގެ މަ އްދާގެ )ށ( އާއި މާ
ތުންގެ  ، ރައްޔި ންގ ތުގެމަތިގައިވާ ދާވަނަ މާއް 10

މެންބަރުންގެ   5 ނެ ވާޓަ ބަލަހައްތު ރިޔާސަ ހުގެމަޖިލީ
 ންކުރުންއިޢުލާ ފުޅުނަން

 2019 ންޖޫ 3
ވަނަ   3  މަޖިލީހުގެޔިތުންގެއްރަ ނަވަ 19)

 ( ޖަލްސާ

 2019 ންޖޫ 3
ހުގެ  ގެ މަޖިލީއްޔިތުންނަ ރަވަ 19)

 ( ސާލްޖަވަނަ  3

 އްވީ ކުރެއިޢުލާން ޅުފުމެންބަރުންގެ ނަން 5 ވާނެޔާސަތު ބަލަހައްޓަރި
 ؛ކީންނަބަރުންމެ އެ

 ފު  ޢަފީންސަމެންބަރު ޙައްޒަތްތެރި އިރާގެ ޢިދާ  ށިވިލުފު .1
 ރީފް ޝަރާހީމް  ންބަރު އިބްތްތެރި މެޒައް ޢި ގެރާދާއިމަރަދޫ  .2
 ދު އްމަދު ސިޔާމް މުޙަމެންބަރު އަޙްމަ ރިތްތެޢިއްޒަމީދޫ ދާއިރާގެ  .3
 ސްލަމް  އަ މުޙައްމަދު މެންބަރުޒަތްތެރި އް ޢިއިރާގެ ތުރު ދާއު  ތަދޫހި .4
 ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ރު މެންބަ ތެރިތް  ޢިއްޒަރާގެއިލި ދާގިމިމާ .5

  ވަނަ  111ގެ ދު އިވާގަ ގެމަޖިލީހުޔިތުންގެ އްރަ .7
 މަޖިލިސް އަލަށް  ރައްޔިތުންގެ މާއްދާގައި،

ގައި  ރޭތެ ގެ ފްތާހަ  2 ފުރަތަމަ ވުމަށްފަހު ހިނގާ ލަވާލެއެކު

 2019 ންޖޫ 3
  ނަވަ 3 ލީހުގެޖިތުންގެ މަ ވަނަ ރައްޔި  19)

 ( ލްސާޖަ

 2019 ންޖޫ 3
އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ރަވަނަ 19)

 ( ޖަލްސާވަނަ  3

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެއިރާދާ ދޫމަރަގ ތުން  ޅޭ އާ ގުމިމައްސަލަ
އްޒަތްތެރި  އިރާގެ ޢިދާ ފުށި ވިލުވާ، ހުށަހަޅުއް  ޝަރީފްއިބްރާހީމް 

މަށް  ލުވާލަކުއެ އެއް ވަގުތީ ކ މިޓީދުކުރެއްވި ތާޢީފު  ސަން ޢަފީ ޙަންބަރު މެ
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  ންވާނެ ތިޚާބުކުރަށް މެންބަރުން އިންދާއިމީ ކ މިޓީތަކަ
 ސަލަމައް އެ އިވާތީ، ފަޔާންކ ށް ބަ  ކަމަށް

 ފާސްކުރެއްވީ  ން ހުށަހެޅުނުހުށަހެޅު
 

 

  ޠިމްޢާ   ލީޢަމެންބަރު ރި ތްތެ އިރާގެ ޢިއްޒަރު ދާއަދި މެދުހެންވޭ
هللا ދު ޢަބްބަރުތެރި މެންރާގެ ޢިއްޒަތް ދާއިމުކަނޑިތީ އިއްވަށަހަޅުހު
ސްޓު  ނަން ލި މެންބަރުންގެ  11ވި  ކުރެއްޢީދުތާ   މްދުލްޙަކީމް ޢަބްހީޝަ

 ފާސްކުރެއްވީ 

  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ  ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި .8

ންސީ މިސްޓަރ  ޒީރު ހިޒް އެކްސެލެބ ޑުވައިންޑިއާގެ 
މަޖިލީހުގައި   ރާ މޯދީ ރައްޔިތުންގެނަރެންދް

 ންތަޤްރީރުކުރެއްވު

 2019ޖޫން  8
ވަނަ   4ޖިލީހުގެ ޔިތުންގެ މަ ވަނަ ރައް 19)

 ޖަލްސާ( 

 2019ޖޫން  8

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   19)
 ވަނަ ޖަލްސާ(  4

ޓަރ ނަރެންދްރާ މޯދީ   މިސްބ ޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އިންޑިއާގެ
 ޤްރީރުކުރެއްވިތަ  ހުގައިމަޖިލީ ރައްޔިތުންގެ

މާއި އަދަބު  ނު )މަޢާފުދި 2010/2 ނަންބަރުޤާނޫނު  .9
(  މގެ )ވަނަ މާއްދާ 11 ގެ ށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު(ލުއިކ 
އްޔިތުންގެ  ރަކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ތިން، ގެމަތުއިވާ ގ ގަ

  ރުމުގެ ޔަންކުޢައް ކުރަ މެންބަލީހުގެ  މަޖިން އެމަޖިލީހު
 ސަލަ އްމަ

 2019 ންޖޫ 10
ވަނަ   5 ލީހުގެޖިތުންގެ މަ ރައްޔި ވަނަ  19)

 ( ލްސާޖަ

 2019 ންޖޫ 10
ލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ މަޖިނަވަ 19)

 ( ޖަލްސާވަނަ  5

މުޙައްމަދު   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިރާގެ ދާ ދޫއިހަވަންޑަށް ކްލެމެންސީ ބޯ
 އްވީ ކުރެފާސްޅު  ފުނަން  ޝިފާޢުގެ

  )މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން  2013/12 ންބަރުނު ނަނޫޤާ .10
 )ށ( ގެ ގެނަ މާއްދާވަ 60  ޤާނޫނު( ގެވުމުގެހުއްޓު

  ، ގައިވާ ގ ތުގެމަތިން ރުވަނަ ނަންބަ (1)
  ށް ރާ ކ މިޓީއަސްކުވިލަރެ ކަންކަން ޓްރެފިކްކުރުމާގުޅޭ

  މެންބަރަކުޖިލީހުގެ މައެ ލީހުން އްޔިތުންގެ މަޖިރަ
 އްސަލަ މަމުގެ ޑައެޅުކަނ

 2019 ންޖޫ 10
  ވަނަ 5ލީހުގެ ތުންގެ މަޖިރައްޔި ވަނަ  19)

 ( ސާޖަލް

 2019 ންޖޫ 10
ލީހުގެ  އްޔިތުންގެ މަޖިރަވަނަ  19)

 ( ޖަލްސާނަ ވަ 5

ވަރު  ހިންނަ މިޓީއަށްވިލަރެސްކުރާ ކ  ގުޅޭ ކަންކަންކުރުމާޓްރެފިކް
 ރެއްވީފާސްކު  ޅުންފުގެ ނަމަޙްމޫދު ޖީހާން ރު ބަޒަތްތެރި މެންޢިއް އިރާގެދާ

-SC/2019މް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގެ ސްޕްރީރާއްޖޭދިވެހި .11
VA-J/02  ުވިސް  ރޑީޝަލް ސައަމުރާ ޚިލާފަށް ޖ

މެއްގެ  ވާ އެއްވެސް ނިންމުޝަނުން ނިންމާފައިކ މި
އްޔިތުންގެ   މަޖިލީހާއި، ރަށް ރައްޔިތުންގެ ކ  ނާމައްޗަށް ބި

މެ   ކ ންނިންމާމިޓީއަކުންވިއަސް ކ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް 
  2019ޖޫން  17 މެއްކަމަށް ނިންމުލް ޠި ބާމަކީމުނިން

 2019 ންޖޫ 19
ވަނަ   10ގެ ލީހުޖިނަ ރައްޔިތުންގެ މަ ވަ 19)

 ( ލްސާޖަ

 2019 ންޖޫ 19
ލީހުގެ  ތުންގެ މަޖިރައްޔި ވަނަ  19)

 ( ސާޖަލް  ވަނަ 10

 މެންބަރު ޢަލީ  ރިންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެމެދުހެށް މިމައްސަލަ އަ 
ރި  ތްތެރާގެ ޢިއްޒަ ތުޅާދޫ ދާއިއި، ޅުމާ ހުށަހެ  3ވާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ޡިމްޢާ

  ލީހުންޖިމަ ންށަހެޅުހު  ވާއިއްވާފަހުށަހަޅު ން ޙުސައިންމެންބަރު ޙިސާ
   ވީރެއްފާސްކު
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ކޯޓުގެ  ރުއްވި އެސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެޖޭގެ  ދިވެހިރާއްގައި
އަޅުއްވައި،  އަމުރުން ކަނޑަ SC-SJ/02/2019ނަންބަރު 

 އިވާ މައްސަލަ ލީހަށް އަންގާފައްޔިތުންގެ މަޖިން ރައެކަ

ދު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި .12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ޓަކައި ޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްއި
ދު މުޅިން  އިން މަޖިލީހުގެ ގަވާވެވި ވަގުތީ ކ މިޓީހ އް

ހު ފާސްކުރެއްވުމަށް ތަޅުމަށް  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްފަ
  ން އި 2019 ންޖޫ  28 ،ށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު ހު
 ށް ރުކުރެއްވުމަ ތުއި ށްވަހަ ދު 25 ށިގެން ފެ

 2019 ންޖޫ 24
ވަނަ   11 ލީހުގެޖިނަ ރައްޔިތުންގެ މަ ވަ 19)

 ( ޖަލްސާ

 2019 ންޖޫ 24
ލީހުގެ  ތުންގެ މަޖިވަނަ ރައްޔި  19)

 ( ޖަލްސާވަނަ  11

ހަދައި  ގަވާއިދު   ށް ދުވަހަ 25ފެށިގެން   އިން  2019ޖޫން  28
 އްވީ ކުރެފާސް  ށްވުމަކުރެއްރު ތުއި  މުގެ މުއްދަތުލީހަށް ހުށަހެޅު މަޖި

ވަނަ   154ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޔާގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް  .13
ގދ. ތިނަދޫ   ންއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގ ތުގެމަތި މާ
  ލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސްޓްރޭޓް އަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެމެޖި

ޝަލް  ގ ތުން ޖުޑީ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ބެހޭރަޝީދު 
 އްސަލަ އިވާ މަވާފަ ނުއްކ މިޝަނުން ފ ސަރވިސް 

 2019 ންޖޫ 25
ވަނަ   12ގެ ހުލީޖިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަ  19)

 ( ޖަލްސާ

ރަކު ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަ
 ން ކުމަހުށަހެޅު

   ށް ފ ނުއްވީމިޓީއަރީ ކ އަޑީޝިޖު
 

 

 

  ހުށަހެޅުއްވީ ރިޕޯޓު 
 2019 ންޖޫ 26

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ   19)
 (ޖަލްސާނަ ވަ 13ހުގެ ލީމަޖި

  ރޭޓް ކޯޓުގެޓްތިނަދޫ މެޖިސް ގދ.
ލް  ލްފާޟިޓް އަޓްރޭމެޖިސް

  ންމުޤާމައިބްރާހީމް ރަޝީދު 
 ތާރީޚް ފ ނުއްވި    ކ މިޓީ  ރުމަށް ފާސްކުރެއްވީ ވަކިކު

 އި ހެޅުނު ތާރީޚުގަށަ ހު
 

 

 

 ޚް ރީ ނިންމެވި ތާ 
 ރީޚުގައި ހުށަހެޅުނު ތާ

 

 

 

 

ހަށް  ޖިލީ މަ ކެއްކާއި މައްސަލަތަކަންމު ބިލުތަހިވަރަށް މު  .14
  5 ،ދައުރު ނގާހި  މި މަޖިލީހުގެތީ، ފައިވާށަހެޅި ހު

  މާމެދުއްވުއިތުރުކުރެ ލަށްނިޔަ ގެ 2019 ސެޕްޓެންބަރު

 2019 އ ގަސްޓު 27
ވަނަ   41 ގެހުމަޖިލީތުންގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)

 ( ޖަލްސާ

 2019 ސްޓުގަ އ  27
  ގެހުމަޖިލީތުންގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)

 ( ވަނަ ޖަލްސާ 41

  ޔަލަށްނި ގެ  2019 ސެޕްޓެންބަރު 5 ، ދައުރުހިނގާ   މިމަޖިލީހުގެ 
 މަށް ފާސްކުރެއްވީ އްވުއިތުރުކުރެ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   13/ 2010ންބަރު ނު ނަޤާނޫ .15
)ށ(   ވަނަ މާއްދާގެ 22ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  ތިން ދިވެ ގ ތުގެމަ ގައިވާ 
ދީދީ  هللا ނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއ ފަނޑިޔާރު 

  ގ ތުން ޅޭގު މާވަކިކުރު މަޤާމުންޔާރުކަމުގެ ފަނޑި 
  ފައިވާ އްވާނު ފ  ކ މިޝަނުން ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 ލަ މައްސަ

 2019 އ ގަސްޓު 27
ނަ  ވަ 41 ގެހުމަޖިލީތުންގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)

 ( ޖަލްސާ

 ކ މިޓީ  ޑީޝިއަރީޖު

 2019 އ ގަސްޓު 28
  ގެހުމަޖިލީތުންގެ ނަ ރައްޔި ވަ 19)

 ( ވަނަ ޖަލްސާ 43
ގެ ފަނޑިޔާރު  ސުޕްރީމްކޯޓު

هللا ޛު ޢަބްދު އުސްތާނަރަބަލް އަލްއ 
  ން މަޤާމުނޑިޔާރުކަމުގެ ދީދީ ފަ
 ށް ފާސްކުރެއްވީ ކުރުމަކިވަ

 ނުވުނީ: ޓީއަށް ފ  ކ މި 
 ނު ތާރީޚުގައި ހެޅުހުށަ 

 

 ރީޚް ންމެވި ތާ ނި 
 ރީޚުގައި ތާ  ޅުނުހުށަހެ

 

  ފާސްކުރެއްވީން ހުށަހެޅުއްވި ގ ތަށް ރިޔާސަތު 2019 އ ގަސްޓު 27ތް  ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަ  .16
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ޒް  ރު ހިބ ޑުވަޒީ ސްރީލަންކާގެފައިވާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހި
  ހަ ގް ސިންވިކްރަމަރަނިލް  މިސްޓަރ އެކްސެލެންސީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ  
މަޖިލީހަށް  ށް ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަ މަޖިލީހުގައި

 ދަޢުވަތު އެރުވުމުގެ މައްސަލަ ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް 

 ( ލްސާ ޖަވަނަ 42 ގެހުމަޖިލީންގެ ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)

ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ   .17
  އ ނަރަބަލް ސްރީލަންކާގެ ބ ޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީ  ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގްހަ
 ވިރުކުރެއް ންވު

 2019  ސެޕްޓެންބަރު 3
 ( ލްސާ ޖަވަނަ 45 ގެހުމަޖިލީންގެ ތުނަ ރައްޔި ވަ 19)

ރަނިލް   އ ނަރަބަލްސްރީލަންކާގެ ބ ޑުވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ 
 ވި ރުކުރެއް ންވު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީ ވިކްރަމަސިންގްހަ

 
 


