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 2020  ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު  
 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު     
 

 ތަފްޞީލް 

 ބިލު  37 13 50 22 28
 ޤަރާރު  10 6 16 9 7
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  3 16 19 18 1

 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  9 9 18 11 7

ސަލަ ކުއްލި މައް 0 16 16 16 0  

 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  1 5 6 3 3

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  9 14 23 19 4

 ވަޒީރުންނާ ކުރެއްވި ސުވާލު  9 31 40 30 10
 ޖުމްލަ  78 110 188 128 60

 އިންސައްތަ        68.1% 31.9%
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 ތަފްޞީލު   ސަލަތަކުގެ އި މައް ލުތަކާ ބި ދައުރުގެ    ދެވަނަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2020

 
  ރުން ލިބުނު އު ދަ  ރީ ކު

 
 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
ލާމަރުކަޒީ    ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  އުސޫލުްނ  ހެންޭވރު 

 2020ލު  ހިންުގން ކަށަވަރުކުރުމުެގ ޚާއްޞަ ބި
1.  

ނަްނބަރު    ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޙަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ  ފަރާތުން  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2019/22ސަރުކާރުެގ 
 ޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާ  5ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

2.  

)ޖިާނއީ އިޖުރާއަތުެގ   2016/12ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    ަނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮސަރުކާރުެގ ފަރާތުން   
 ލު ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބި

3.  

ހުށަހަޅުއް   ިވސާމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ަގމު  ފަރާތުން،  ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ  ޤާޫނނު  ޖޭެގ  )ދިެވހިރާއް  31/ 79ާވފައިާވ، 
 ޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ޤާނޫނު( އަށް އި 

4.  

  .5 ބިލު ނަރުދަމާގެ  ފެާނއި ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ސަޢީދު  އަޙްމަދު މެްނބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ެގމަނަފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ 
ނޫނީ ފަންނުެގ ޤާނޫނު(  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާ  2019/5، ޤާނޫނު ަންނބަރު  ންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ދަނެގތި ދާއިރާެގ މެ 

 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
6.  

ނޫނު ނަންބަރު  ޤާ  މެްނބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޢިއްޒަތްތެރި  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ   
 ބިލު ެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު 2009/5

7.  

  ާވދަވެރިކަން   ދާއިރާަގއި  ިވޔަފާރީެގ  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ރާޢީ   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   މަކުުނދޫ  ،ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ 
 ބިލު  ދެމެހެއްޓުމުެގ  އުފައްދައި

8.  

ދާއިސަ  ދެކުނު  ކުޅުދުއްފުށި  ފަރާތުްނ،  މުޙައްމަ ރުކާރުެގ  ޖަމްޝީދު  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ަގންަނ  ރާެގ  މުދާ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ދު 
 ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ ބިލު 

9.  

  .10 ކައުްނޓެންޓުންެގ ބިލު ށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޗާޓަރޑް އެހުهللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 
ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު    ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން  ފަރާތުން،  )ދިެވހި    5/ 2007ސަރުކާރުެގ 

 ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
11.  

މެންބަ ސަރުކާރުެގ  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންޭވރު  ފަރާތުން،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    މުއިޢްޒު  އިބްރާހީމް  ަނންބަރު  ރު   9/ 2008ޤާނޫނު 
 )ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

12.  

ހުށަހަޅުއްާވފަ   މަޙްމޫދު  ޖީހާން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހިންަނަވރު  ފަރާތުން،  ަނންބަރު  ސަރުކާރުެގ  ޤާނޫނު  )ހިޔުމަްނ    2006/6އިާވ، 
 މުެގ ބިލު ޓްސް ކޮމިޝަުނެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުރައި

13.  

ކޮރަޕްޝަން  -)އެންޓި  2008/13ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މިލަްނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ރިޟާ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ނައުމުެގ ބިލު ކޮމިޝަުނެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެ 

14.  

މައްޗަ  ފަރާތުން،  މެސަރުކާރުެގ  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ނަްނބަރު  ްނގޮޅި  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު    8/ 2008ްނބަރު 
 )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

15.  

)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް    4/ 2007   ނިހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
 އުމުެގ ބިލު އިޞްލާޙު ެގނަ 

16.  

)ޖިާނއީ   2016/12ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   
 ލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞް

17.  
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ފަރާތުން  ދާއިރާެގސަރުކާރުެގ  ހުޅުދޫ  ަނންބަރު    ،  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ލަބީބު  އިލްޔާސް  މެްނބަރު   2/ 2008ޢިއްޒަތްތެރި 
 )ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ   މި ބިލު ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

18.  

ފަރާތު  ފުަވއްމުލަކުސަރުކާރުެގ  ޢާންމު ްނ،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  ކުއްލި     ޞިއްޙަތުެގ 
 2020 ނުރައްކަލުެގ ބިލު 

19.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   މަޙްމޫދު  ޖީހާން  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނަންބަރު  ހިންނަަވރު  ޤާނޫނު  އިޖުރާއަތު   2016/12،  ެގ  )ޖިނާއީ 

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
20.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ    2020/5ޤާނޫނު ަނންބަރު    ،މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ެވލިމަޑަ 

 ެގ ބިލު ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނުގން ކަށަވަރުކުރުމުެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމު 
21.  

 ޖުމްލަ   21 

 ބަލައި ނުގަތް ބިލު   0 
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ  )އޮޑިޓް 2007/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 

 ބިލު
1.  

 ޖުމްލަ  1 

 މަސައްކަތް ނިމުނު ބިލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  22
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 ބިލު )ނުނިމޭ( 
 ބިލު )ކޮމިޓީގައި(  
 # ބިލުގެ ނަން   
ކޮމަ    އޮފް  ޗެމްބަރ  ޤައުމީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޝަރީފް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް  މަރަދޫ  ރސް 

 އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު 
1.  

ޢަބްދުދާއިރާ   ކާށިދޫ   މެންބަރު  ަނންބަރު  هللا ެގ  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ނަްނބަރު    ,20/ 2016ޖާބިރު    2013/1ޤާނޫނު 
 ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު   1)ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު އެއްެވއުޅުމުެގ މިިނަވންކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް 

2.  

ސަ   އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނަންހޯރަފުށި  ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  މަޖިލީހުެގ    2009/1ބަރު  ލީމް  )ރައްޔިތުންެގ 
 އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

3.  

މެން   ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  ހިތަދޫ  ފަރާތުން،  އިސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  އަޙްމަދު  ްނތިޤާލީ ބަރު 
 އިންޞާފުެގ ބިލު 

4.  

  .5 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޔޫުނސް ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު   
  81/6  ޤާސިމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  މެްނބަރު ޙުސައިންެގ ޢިއްޒަތްތެރި  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކެޔޮދޫ ދާއިރާ   

 ( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު )މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު 
6.  

ޤާނޫނު    ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
 ށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ރާއްޖޭެގ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަ)ދިެވހި  2/ 2006ނަންބަރު 

7.  

  .8 ބިލު  އިޖުރާއަތުެގ މަދަނީ ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  
ފަރާތުން،   ަނޞީރު    ސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޯގތިެގދޮރު   ޅުއްާވފައިާވ،ހުށަހަ މުލަކު    ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 

 ކުއްޔަށްދިުނމާބެހޭ ބިލު 
9.  

ަނންބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުަވއްމުލަކު  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
ފީ ނެުގމާބެހޭ )ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިން   2016/29 ޓެކްސްއާއި  ޖަރުްނެގ އަތުން 

 ނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ޤާ

10.  

  .11 ތަޢުލީމުެގ ބިލު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،ފުަވއްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  
 ބިލު ބަދަލުތަކާބެހޭ  ނައަން  މޫސުމަށް ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ސަލީމް  ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  

 ޒާހިރު(  އަޙްމަދު  މެްނބަރު ދާއިރާެގ ގައްދޫ  ހުށަހެޅުއްީވ ފުރަތަމަ )މިބިލު
12.  

ޢަބްދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުުނ  ތިަނދޫ  ފަރާތުން،  ރެިގއުލޭޓަރީ هللا ސަރުކާރުެގ  ޔުޓިލިޓީ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަީނފް 
 ރިޓީ ބިލު އޮތޯ

13.  

  .14 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިލު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،އިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ާނޒިލް ދެކުނު ދާ ހިތަދޫ  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  
  .15 ބިލު  ހަކަތައިެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ އިނުގރައިދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  
 މަތީ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ޝަފީޤް هللاޢަބްދު  މުޙައްމަދު  ރުމެންބަ   ދާއިރާގެ   ެވލިދޫ  ،ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  

 ބިލު  ތަޢުލީމުެގ
16.  

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހެްނވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހި ފުލުހުންެގ    
 މަތުެގ ބިލު ޚިދު 

17.  

  2010/7  ަނންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ނިޔާޒް  ޢަލީ  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ލެހުޅުމާ  ،ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  
 ބިލު   ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް ( ޤާނޫނު ހިްނގުމުެގ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)

18.  

ފަރާތު   ޢިއްޒަތްތެރި މެ ސަރުކާރުެގ  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ޤާްނ،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  ނަްނބަރު  ންބަރު  ޫނނު 
 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 2007/1

19.  

  .20 ފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ   
)ޢާންމު ޞިއްޙަތު    7/ 2012ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    

 ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
21.  

)ޖިންސީ ކުށުެގ   2014/17ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެ   
 ނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ޤާނޫ

22.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު     ަނސީމް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު    .23  2014/17ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ 
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 ނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު)ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫ
މު    މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް  ނަޝީދު  ަނންބަރު  ހުށަހަهللا ޙައްމަދު  ޤާނޫނު  )އެއްަގމު   2009/5ޅުއްާވފައިާވ، 

 ( 22/ 2020ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު 
24.  

ޢަބްދު   ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ަނންބަރު   هللاނޮޅިވަރަމް  ޤާނޫނު  )އެއްަގމު   2009/5ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ( 23/ 2020ލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞް

25.  

 ޖުމްލަ  25 
 

)ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ( ބިލު     

 # ބިލުގެ ނަން   
މެން   ދާއިރާެގ  ފޮަނދޫ  ފަރާތުން،  ޤާޫނނުސަރުކާރުެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސިރާޖު  މޫސާ    9/ 2014ނަްނބަރު    ބަރު 

 ޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢު 
1.  

ނަންބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޝާހިދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  ފަރާތުްނ،    2008/13ސަރުކާރުެގ 
 ބިލު މިޝަުނެގ ޤާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮ-)އެންޓި

2.  

ހިްނގުމުެގ     ޕްލޭންކުރުމާއި  ބިާނެވށި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަފީފު  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލުފުށި  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
 ބިލު

3.  

 ޖުމްލަ  3 

 ބިލު )ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި( ނުނިމޭ 
 # ބިލުގެ ނަން   

ލަ ޖުމް  0   
 

 ނުނިމޭ ބިލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު   28
 



6 

 

 

ރާރު )ނިމުނު( ޤަ   
( ފާސްވިޤަރާރު )    
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

ރަށު   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  ރަށު   ިވޔަފާރިތައް  އުފެއްދުްނތަކާއި  މާފަންނު 
 ޤަރާރު  ޮގާވލާ ުނމަށްެގުނވައިދި  ތަރައްޤީ ޒަމާނީ ބަންދުން މިިނަވންކޮށް

1.  

ދާއިރާ   މެދު  އަޙްމަ ހިތަދޫ  މެންބަރު  އިޤްތިޞާދަށް ެގ  ސަބަބުން  ވައިރަހުެގ  ކޮރޯނާ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  ދު 
ކަނޑައަޅައި،  އެއް  ފްރީޒޯން"  "ކޮިވޑް  ތެރެއިން  ެގ  ޯނމަލް"  "ިނއު  ކުރިމަތިލުމަށް  ޮގްނޖެހުމާ  ކުރިމަތިެވފައިާވ 

 ށަހަޅާ ޤަރާރު އް ހިްނޭގނެ ޮގތަކަށް ޤައުމު ހުޅުާވލުމަށް ހުއިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަ 

2.  

ފަރާތުްނ    އިްނޑަސްޓްރީެގ  މެރިޓައިމް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރާޢީ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަކުނުދޫ 
 ފާޅުކުރައްާވފައިާވ ކަންބޮޑުުވންތަކާ ގުޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

3.  

ދާއިރާެގ     ހުށަހަޅުއް ފެލިދޫ  ރަޝީދު  ފަޟުލް  އިބްރާހީމް  މައްސަލަ މެްނބަރު  ިގރެމުްނދާ  ވ.ފުލިދޫ  ާވފައިާވ، 
 ލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެެވްނހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގާވލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ޙައް

4.  

ހުށަހަޅު   ޙުސައިން  ޢަލީ  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ރަށްރަ ކެންދޫ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭެގ  ށުންާނއި އްާވފައިާވ، 
 ންތަކަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ރަށްރަށުން ރުއްަގސް ނަަގއިެގން ެގްނދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ފަޅުރަށްތަކުްނނާއި އަދި އެކި ބޭނު

5.  

 ޖުމްލަ  5 
 

 ޤަރާރު )ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

ތަކުެގ ޖޭެގ ކަނޑުތަކުަގއި އުޅޭ ުނރައްކާތެރި މިޔަރުޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ރާއް هللا ބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެން  
ޮގތުްނ  އެޅުމާބެހޭ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ހުއްޓުުވމަށް  އަނިޔާތައް  ގެއްލުންތަކާއި،  ލިބޭ  މަސްވެރިންނަށް  ސަބަބުން 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

1.  

މު   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް  ނަޝީދު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،هللا ޙައްމަދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މަގުފަހިވާފަދަ ފަރާތުން ކޮސޯ ބަލައިގަނެ، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް  ވޯގެ މިނިވަންކަން 

އްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާ
ކަށަވަރުކުމި ބަލައި  ހިނގައިގޮސްފައިވާގޮތް  މަސައްކަތްތައް ކަން  ހުރި  ކުރެވެން  ތެރެއިން  މަޖިލީހުގެ  ރުމަށްޓަކައި 

 ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

2.  

ޢަބްދު   މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވهللا ކާށިދޫ   އަތޮޅު   ،ކައުްނސިލްތަކާއި  ސިޓީ  ،ޖާބިރު 
 މުއައްސަސާ   އުފައްދާފައިާވ  ނަމުގައި  އޮތޯރިޓީެގ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ،އުާވލުމާއި   ކައުންސިލްތައް  ރަށު  ،ކާއިކައުންސިލްތަ
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި އުާވލުމަށް

3.  

ޢަބްދު   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ރާއްޖޭގައި هللا ކާށިދޫ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  އިންޝުއަރެންސް    ޖާބިރު  އަންނަ  ހިންގަމުން 
އިންވެސްޓަރުންނަށް  ކުންފުނިތަ ޢަމަލުކުރާގޮތުން،  ގެއްލުން ކުން  ޑޮލަރުގެ  އެމެރިކާ  މިލިއަން  އެތައްސަތޭކަ 

ގޮވާލައި  ސަރުކާރަށް  ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް  އެފަރާތްތައް  ގެއްލުންތަކުން  ލިބޭ  އިންވެސްޓަރުންނަށް  ލިބިފައިވާތީ، 
 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

4.  

 ޖުމްލަ  4 
 

 ފާސްނުވި ޤަރާރު  0 
   ންދެވި ޤަރާރު ރާގެއަނބު 0 
 ނިމުނު ޤަރާރުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު   9

 



7 

 

 

 ޤަރާރު )ނުނިމޭ( 
 ޤަރާރު )ކޮމިޓީގައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
މާލެއާއި     ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފްލެޓް ހޯރަފުށި  ރަށްރަށުން 

 ތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ދޫކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ރައްޔި
1.  

ރައްކާތެރިކަމަށް    ސަލާމަތާއި  ދަތުރުކުރުމުެގ  ކަނޑު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޝަރީފް  އާދަމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި 
 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު  ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

2.  

މުޙައްމަ ދަނ   މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަސްދޯނިފަހަ ެގތި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ނާޡިމް  މުދާ ދު  މީހުންާނއި  ރާއި، 
އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ޓޫރިސްޓުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި، އޮޔާދާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު، 

ދައުލަތުެގ އިދާރާއެއް ނެތުމުން އުފެދޭ ރުމުަގއި ޢަމަލީ ޮގތުން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ފަރަށް އެރުމުން، އެ އުޅަނދު ފުންކު
ހުރުމުެގ ތަކުލީ ތެރޭގައި  އިދާރާތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  އިދާރާއެއް  އެފަދަ  ެގަނއުމަށާއި،  ސަމާލުކަމަށް  ސަރުކާރުެގ  ފުތައް، 

  ހުށަހަޅާ ޤަރާރު މުހިންމުކަން ފާހަަގކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް

3.  

 ކުރާ   އަންހެުނންނާމެދު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، هللاޢަބްދު  އީާވ  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ަގލޮޅު  
 ހުރި  ަގާވއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  ިނޒާމާއި  ،ސިޔާސަތުތަކާއި  ކަމާގުޅޭ  ،ެގަނއުމަށްޓަކައި  ހުއްޓުމެއް  ތަފާތުކުރުންތަކަށް

 ޤަރާރު   ޅާހުށަހަ ޮގާވލައި  ހެދުމަށް އިންކުއަރީއެއް ޕާލިމަންޓަރީ ކައިދެނެަގތުމަށްޓަ ތަފާތުކުރުްނތައް ހުރަސްތަކާއި

4.  

 ކުރަމުންދާ  ކުޑަކުދިްނނަށް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި  
 ބޮޑަށް  މިހާރަށްުވރެ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ކުޑަކުދިންގެ   ،ކުޑަކުދިްނނާއި   ދައުލަތުން  ތުންގޮ   ހުއްޓާލުމުެގ  އަނިޔާ

 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ އިޮގާވލަ   އެދި  ސަމާލުކަްނދިނުމަށް

5.  

ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިޒްރާއީލުްނ ފަލަސްޠީންެގ ބިންތަކަށް ެވރިެވަގތުމަށް   
ދާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފް އެކު ފަލަސްޠީންެގ ރައްޔިތުްނނަށް ދެމުންެގންން ެގްނދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ޮގާވލުމާކުރަމު

 އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

6.  

 ޖުމްލަ  6 
 

 ޤަރާރު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  - 
 

  ޖުމްލަ ޢަދަދު ޤަރާރުގެ ނުނިމޭ    
 ޤަރާރު )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
ކަނޑައެޅުމާ    އުޖޫރަ  ދެޭވނެ  ކުޑަމިނުން  އެްނމެ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދުާވފަރު 

 ހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ރުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  ޤަރާ ނުނިމޭ  7
 
 
 

 



8 

 

 
 
 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނިމުނު( 
 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ފާސްވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  މޯލްޑިްވސް  ޮގތުެގމަތިން   އިާވަގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ   6  ެގ(  ޤާނޫނު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ)  2010/16  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު 

  ދިރާސާކޮށް   ނަންފުޅުތައް  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި   މެްނބަރަކު  ކޮމިޝަަނށް  ގ ބްރޯޑްކާސްޓިން
 ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ ިނންމުމަށް ޮގތެއް

1.  

ޤާނޫ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދަށުން  129ނުއަސާސީެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޕްލޭނިންގ،   ،ަވނަ  ނޭޝަަނލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް  ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ  ެގހައުސިންގ  ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ،  އަލްފާޟިލް ،މާތޮޑާއަަވށް / މަޤާމަށް  ުގލްފާމްެގ، 

ާވ ޮގތުެގމަތިން ރައްޔިތުްނެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއި   129 ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ،މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަށް
ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ    ،ން ހޯއްދެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަމަޖިލީހުެގ ރުހު 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

2.  

 ، ދަށުން   އިޚްތިޔާރުެގ  ލިބިދޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އިން(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  116  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޔާެގޖުމްހޫރިއް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 ،ޕްލޭނިންގ   ނޭޝަަނލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ"  ނަން  ެގ"  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ   ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ"

  މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންެގ  ދާއިރާތައް  މަސައްކަތުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  އެ  ،ލުކުރައްވައި ބަދަ  އަށް"  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ 
  ދާއިމީ   މައްސަލައާުގޅޭ  އެ   ިނންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  ،މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިވާ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފާސްކުރެއްުވމަށްޓަކައި

 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް

3.  

  ޮގތުެގމަތިްނ،   މާއްދާަގއިވާ   ަވނަ  113  ެގ(  ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  ޙައްޤުތައް  ދިްނެގކުޑަކު)  2019/19  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު 
  ޮގތެއް   ދިރާސާކޮށް  ނަންފުޅު  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް  މަޤާމަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނެގ  ޗިލްޑްރަންސް 
 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ ނިންމުމަށް

4.  

ޖުމްހޫރިއްޔާެގ    ގައި 115 ޤާނޫނުއަސާސީެގދިެވހިރާއްޖޭެގ  )ދ(  މާއްދާެގ  ޤައުމުތަކަށް   ަވނަ  ބޭރު  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
ސަފީރުން ދިރާސާކޮށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ރާއްޖެއިން  މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް 

 ސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވންމައް 

5.  

 ނަންބަރުަގއިވާ   ަވނަ(  1)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  56  ެގ(  ޤާނޫނު  އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް)  2010/3  ނަްނބަރު  ނުނޫޤާ 
 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ   ،ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި  މެންބަރަކު  މަޤާމަށް  ހުސްެވފައިާވ  ޓްރައިބިއުނަލްެގ  އެޕީލް  ޓެކްސް  ،ޮގތުެގމަތިން 

 ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ ިނންމުމަށް ޮގތެއް ދިރާސާކޮށް  ތައްނަންފުޅު ފޮނުއްާވފައިާވ

6.  

ބޯޑުެގ    އެ  އަދި  މަޤާމަށާއި،  މެންބަރުކަމުެގ  ހުސްެވފައިާވ  ބޯޑުން  އޮތޯރިޓީެގ  ރެެވިނއު  އިންލަްނޑް  މެންބަރުްނެގ    3މޯލްޑިްވސް 
ންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ޤާނޫުނ  ެވފައިާވތީ، އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަެގ ނިޔަލަށް ހަމަ   2020އޮަގސްޓު    8ެގ މުއްދަތު  މެންބަރުކަމު 
ެގ    2010/3ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  އިދާރީ  ނެުގމާބެހޭ  )  4)ޓެކްސް  ެގ  )ބ(  މާއްދާެގ  ޮގތުގެމަތިން،  2ަވނަ  ނަންބަރުގައިާވ  ަވނަ   )

 ން އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވ މަށް ްނމުޮގތެއް ނި ށްދިރާސާކޮާވފައިާވ ަނންފުޅުތައް ފޮނުއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

7.  

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޤައުމުތަކަށް   115ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ބޭރު  ޮގތުެގމަތިްނ،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  )ދ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ކަނޑައެޅުމަށްޓަ ސަފީރުން  ބަޙްރަރާއްޖެއިން  ދެއްާވފައިާވ  ރުހުން  މަޖިލީހުން  ކަނޑައަކައި،  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އޮމާނަށް  އަދި  ޅާ  އިން 

ތެރެއިން  -ނޮން ސަފީރުކަމުެގ  ނޮންރެސިޑެންޓް  ކަނޑައަޅާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ހ-ބަޙްރައިނަށް  ސަފީރުކަމުްނ،   ނިޔާސާ،.ރެސިޑެންޓް 
ހުްނނަާވ    ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިެވހި، ބަދަލުގައި ސަޢޫ ާވެގންދަ   އަނބުރާ  ނަންފުޅު  ނިޔާޒުެގ  ޙުސައިން  ޑޮކްޓަރ

މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް  ގ.އުތުރުެގއާެގ،  ކަނޑައަޅާފައި  ބަޙްރައިނަށްލީލް،  ޚަސަފީރު،  ނޮން  ދިެވހިރާއްޖެއިން   ރެސިޑެންޓް -ހުންަނާވ 
އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ    ށްމަޮގތެއް ނިްނމު  ށްދިރާސާކޮމައްސަލަ ާވފައިާވ  ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް 

 ން ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވ

8.  

ދަށުން،  (  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ފޮރ  "ެގ  އެްގރިމަންޓް  ފްރޭމްވަރކް 
  ރުހުން   މަޖިލީހުެގ  ްނެގޔިތުރައް  ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު  ން ދިެވހިރާއްޖެއިންއަލު އެސްޓަބްލިޝިްނގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސޯލަރ އެލައިްނސް"

ފޮނު   ހޯއްދެވުމަށް މައްސަލައާުގޅޭ  ނިްނމުމަށް   ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  އްާވފައިާވރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    ކޮމިޓީއަށް   ދާއިމީ  އެ 
 ފޮނުުވން 

9.  

ދަށުން،  (  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  " ެގ  ދަ    ކޮންެވންޝަން 
ދިެވހިރާއްޖެއިން )ސީ.އީ.ޑީ("  ޑިސްއަޕިއަރެްނސް  އެންފޯސްޑް  ފްރޮމް  ޕަރސަްނސް  އޯލް  އޮފް   ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ފޮނު  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  އެ   ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ާވއްާވފައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 ފޮުނުވން ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ

10.  

  .11  އިންޓަރޭނޝަނަލް ދަ ޓު ޕްރޮޓޮކޯލް އޮޕްޝަނަލް" ،ދަށުން  ެގ( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ  93 ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
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  ދިެވހިރާއްޖެއިން("  އާރް.ސީ.އެސް.އީ. ސީ.އައި.ޕީ.އޯ)  ރައިޓްސް   ޗަރަލްކަލް  އެންޑް  ސޯޝަލް  ،އިކޮނޮމިކް  އޮން  ކޮެވނަންޓް
  ޮގތެއް   ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު

 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ ނިންމުމަށް
ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ެވދި  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޤައުމުތަކަށް    115ހިރާއްޖޭެގ  ބޭރު  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  )ދ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ރާއްޖެއިން ދިެވހިރާއްޖެއިން   ސަފީރުން  ސިްނަގޕޫރަށް  ހ.ޖެހޭވައި،  ޝަހީބު،  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް 
ސަފީރުކަމަށް   އެ  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް   ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް    ކަނޑައަޅުއްާވ 

 ފޮުނުވން ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ

12.  

 އޮފް  )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ "ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  6/ 2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
ެގ   މޯލްޑިްވސް"  އިސްތި  3ދަ  މެމެންބަރުން  ބޯޑުެގ  އެ  އަދި  އާއި،  ދެއްާވފައިާވތީ  މުއްދަތު  ، ްނބަރެއްގެ ޢުފާ    12މެންބަރުކަމުެގ 

ަވަނ މާއްދާަގއިާވ    5ެގ ނިޔަލަށް ހަމަާވތީ، އެ މަޤާމުތަކަށް މެްނބަރުން ޢައްޔަްނކުރެއްުވމަށްޓަކައި، އެ ޤާނޫުނެގ    2020ސެޕްޓެންބަރު  
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޮގތު މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައި  ެގމަތިން  ކޮމިޓީއަށް ާވ  ދާއިމީ  މައްސަލައާުގޅޭ  އެ  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް 

 ފޮނުުވން 

13.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ    148ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   
ޙުސައިން، ރަޝީދު  ޢަލީ  އަލްއުސްތާޛު  ރސ    މަޤާމަށް  ނަންބަރު  މުޙައ2302ްދަފްތަރު  ޑރ.  އާއި  ހދ.  ،  އިބްރާހީމް،  މަދު 

ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން  މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ުގޅޭޮގތުން  ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ  ފިނިފެްނޖަްނބުެގ    ކުޅުދުއްފުށި/ 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

14.  

ޤާޫނނުއަސާސީ   ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މިިނސް  129ެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މަޤާމަށް ަވނަ  ޓޫރިޒަމްެގ  އޮފް  ޓަރ 
ޢަބްދު  ޑޮކްޓަރ  ނަންބަރު  هللا ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ،  ދަފްތަރު.  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  4336މަޢުޞޫމް،  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ   ،

އްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރި  ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގަވނަ މާއްދާެގ )ރ(    129
 މައްސަލަ

15.  

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މަޤާމަށް   129ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޓޫރިޒަމްެގ  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ދަށުން،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ޑޮ ޢަބްދު ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ،  ނަންބަރުهللا ކްޓަރ  ދަފްތަރު.  ޤާނޫނ4336ު  މަޢުޞޫމް،  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އަސާސީެގ  ، 

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ   129
 މައްސަލަ

16.  

ނަްނބަރު    ޤާނޫނު    81/6ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  ެގ  1981)މޯލްޑިްވސް   )6  ( މާއްދާެގ  ނަންބަރުގައި  3ަވނަ  ަވަނ   )
ަގވަރުނަރުެގ މަޤާމަށް، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ޮގތުެގމަތިްނ، މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ހުސްެވފައިާވ ޑެޕިއުޓީ    ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ދިޔަވަރު،   ބ.އޭދަފުށި،  ފޮނުއް ޢައްޔަންކުރެއް ޢިމާދު،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލަވުމާ  ޮގތެއް    ށްދިރާސާކޮ  ާވފައިާވ 
 ން އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވ މަށްނިންމު 

17.  

 ޖުމްލަ  17 
 މައްސަލަ )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
 ،ޮގތުެގމަތިން   ވާ މާއްދާގައި   ަވނަ  113  ެގ(  ޤާނޫނު  ތެރިކުރުމުެގރައްކާ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިްނެގ)   2019/19  ަނންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޮގތެއް   ދިރާސާކޮށް  ނަންފުޅު  ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް  މަޤާމަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ  ޗިލްޑްރަންސް
 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ ނިންމުމަށް

1.  

 ޖުމްލަ  1 

81   ޢަދަދު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމުނު ޖުމްލަ  
 



10 

 

 

 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނުނިމޭ( 
 ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(   

 # މައްސަލައިގެ ނަން     
މުތަކަށް މެންބަރުން މެންބަރުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައިވާތީ، ހުސްވެފައިވާ މަޤާ  3ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ    

ޤާނޫނު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކަ   11  ގެ(  ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންގެ  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭޝަނަލް )  2015/27  ނަންބަރު  އި، 
އެ    މަށްގޮތެއް ނިންމު  ށް ދިރާސާކޮފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް   ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   މާއްދާގައިވާ  ވަނަ

 ންމިޓީއަށް ފޮނުވުމައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮ

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(    މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ ސަރުކާރުން     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ މައްސަލަ / ކޮމިޓީގައިވާ މައްސަލަ ޖުމްލަ ޢަދަދު  1
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( މުނު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނި   
)ފާސްވި(   ން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ރިޔާސަތު   

ނަން   މައްސަލައިގެ    # 
ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ    210ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ މެްނބަރަކު މަޤާމުން ަވކިކުރުމުެގ މައްސަލަ، މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ   

 ފައިާވ މައްސަލަ ާވފޮނު ން ކޮމިޓީ ޮގތުެގމަތިން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ
1.  

ކޮމިޝަނު   ސަރިވސް  މަޤާ ސިިވލް  މެްނބަރުކަމުެގ  މަޖިލީހުެގ  ެގ  މައްސަލަ،  ަވކިކުރުމުެގ  މުޙައްމަދު  ޝަހީދު  އަލްފާޟިލް  މުން 
ކޮމިޓީްނ    210ަގާވއިދުެގ   މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިަވން  އިޢުލާންކުރުމަށް  މަޖިލީހުަގއި  ޮގތުެގމަތިން  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 ާވފައިާވ މައްސަލަ ފޮނު

2.  

މު   މިިނަވން  ކޮމިޓީންމަޖިލީހުެގ  ކޮމިޝަްނެގ  އައްސަސާތަކުެގ  ފޮނުއްާވފައިާވ، ސިިވލް ސަރިވސް  ކޮމިޝަންެގ    4  އެ  މެްނބަރުން 
ަގާވއިދުެގ   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުން  މައްސަލަ،  ަވކިކުރުމުެގ  މަޖިލީހުަގއި    210މެންބަރުކަމުން  ޮގތުެގމަތިްނ  މާއްދާގައިާވ  ަވނަ 

 އަށް ފޮުނުވން ރެއްުވމަށް މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީޢުލާންކުރެއްުވމަށްފަހު އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުއި

 )އެޖެންޑާގައި ނުހިމަނާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވީ( 

3.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ   210ަގވާއިދުެގ   ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ މެންބަރުން މަޤާމުން ަވކިކުރުމުެގ މައްސަލަ، މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން 

 ފައިާވ މައްސަލަފޮނުާވ ންކޮމިޓީ  އުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރޮގތުެގމަތިން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުރުމަށް ހި

4.  

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ފޮނުއްިވ ސިޓީ  
)އެޖެންޑާގައި ނުހިމަނައި    ށް ެގްނދާްނޖެހޭ އިޖުރާޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަށް(ތުން ކުރިއަ)މޫސާ ޢަލީކަލޭފާނު ަވކި ކުރުމާއި ގުޅޭޮގ

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި( 

5.  

ޤާނޫުނއަސާސީެގ    ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޖު  158ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ތެރެއިން  ޢާންމުްނެގ  ޮގތުެގމަތިން  ގައިާވ  )ޅ(  މާއްދާެގ  ޑީޝަލް  ަވނަ 

ިވސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހޮުވމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް  ސަރ 

 ން އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވ

6.  

ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ދިެވ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޮގތުެގމަތިން  154ހިރާއްޖޭެގ  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  ާގޟީ    ،ަވނަ  ކޯޓުެގ  ކްރިމިނަލް 

ފޮނުއްާވފައިާވ   ކޮމިޝަނުްނ  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  ގުޅޭޮގތުން  ަވކިކުރުމާ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުެގ  ަނޖީބު  ޙަސަން  އަލްއުސްތާޛު 
 މަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން ތެއް ނިްނމުމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގ

7.  

ޤާނޫުނއަސާސީެގ    ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހދ.  154ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޮގތުގެމަތިން،  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  އިސް    ަވނަ  ދާއިރާެގ  ޖުޑީޝަލް 

  ތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ރުމާ ުގޅޭޮގފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކު  މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މައުސޫމް

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން  ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ

8.  

  .9 މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ އޮތޯރިޓީން މަނިޓަރީ މޯލްޑިްވސް ުގޅޭޮގތުން  އިޝޫކުރުމާ ސެކިއުރިޓީ ސަރުކާރުން 

  ސަރިވސް   ސިިވލް  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ  13  ެގ(  ޤާނޫނު  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް  ދިެވހި)  5/2007  ްނބަރުނަ  ޤާނޫނު 
  ކުރިމަތިލެއްވި   އިޖާބަދެއްވައި  އިޢުލާނަށް  ކުރި  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ،ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް

 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް  ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ  ނިންމުމަށް އް ޮގތެ  ސާކޮށްދިރާ  ަނންތައް ފަރާތްތަކުެގ

10.  

ަނންބަރު    ެގ    5/ 2007ޤާނޫނު  ޤާޫނނު(  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް  ސިިވލް    17)ދިެވހި  ޮގތުެގމަތިން  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ރުްނެގ ތެރެއިން އެ މާއްދާގައިާވ  ުނެގ މެންބަ ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކޮމިޝަ

 މަޤާމަށް މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ މައްސަލަ  2ޮގތުެގމަތިން އެ 

11.  

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު  11
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 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނުނިމޭ( 
މިޓީގައި( ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ކޮ    

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

ކޯޓު) އެކަށައެޅިފައިާވސިިވލް  އެކަމަށްޓަކައި  އި  ޮގތާ  ކުރިއަށްެގންދާ  އިޖުރާއަތް  ތަންފީޒުކުރުމުެގ  ޙުކުމް  އިންތިޒާމުތައް   ގައި  ނިޒާމީ 
ޢަދުލުއިންޞާފު އެޅުއްުވމަކީ  ފިޔަަވޅުތަކެއް  ެވސް  މިހިނދަށް  ހިނދުން  މި  އިތުރުބާރު   މުރާޖައާކޮށް  މެދު  އަދާލަތާ  އަަވސްކުރުމާއި، 

)އެޖެންޑާގައި ނުހިމަނައި    ށް ފެންނާތީ އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ( އި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިާވ ކަމެއް ކަމައްދުމަށްޓަކަ އުފެ
 އްވި( ކޮމިޓީއަށް ފޮނުޖުޑީޝިއަރީ  

3.  

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  
އަދި އުޅުއްާވއިރު  ރިސެސްގައި  އާއި  ދަތުރުފުޅެއްަގ  މަޤުބޫލު  )ރަސްމީ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   ސެޓްފިކެޓް  މެޑިކަލް  ދިމާެވެގން  އުޒުރެއް 

ރު  ބެލެޭވނީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުިވ ކަމަށާއި، އެހެންަނމަެވސް، މެްނބަރުން ދައުރު ތެރޭަގއި ނާްނަގާވ ޗުއްޓީަގ އާއި ސަލާމުގައި ތިއްބަާވއި
 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި( ޢާންމު  ނައި  ގައި ނުހިމަ )އެޖެންޑާ  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުިވ ކަމަށް ބެލުމަށް ނެތުމާ ގުޅޭ(

4.  

ޤާ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އިސްފަނޑިޔާރު    154ނޫނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ހައިކޯޓުެގ  ޮގތުެގމަތިްނ،  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

މަޤާމުން ފަނޑިޔާރުކަމުެގ  އުޡްމާން   އްާވފައިާވފޮނު  ޝަނުން ކޮމި   ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  ަވކިކުރުމާ  އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު 
 ން އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވ މަށް ޮގތެއް ނިްނމު ށްދިރާސާކޮމައްސަލަ 

5.  

  ބެލެހެއްޓުމުގެ   ދަރަނި   އަދި  ،އޮޅުންނުފިލާކަމުން  މިންވަރު  ދަރަނިެވފައިާވ  ދައުލަތް  ދެމެދު  އަހަރާ  ަވނަ  2018  އަހަރާއި  ަވނަ  2013 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އެދި އިރުޝާދަކަށް  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ އެކަމުގައި  ނުހިނާގތީ ޮގތަށްއެއް  ޤާޫނނާ ކަމާުގޅޭ މަސައްކަތްތައް
6.  

ކޮމިޝަްނެގ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ    މާއްދާގެ   ަވނަ  210  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ،މައްސަލަ  ަވކިކުރުމުެގ  މަޤާމުން   މެންބަރަކު  މޯލްޑިްވސް 

ޮގތެއް   ށްދިރާސާކޮމައްސަލަ    ފޮނުާވފައިާވ  ކޮމިޓީން  މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ  މަށްއިޢުލާންކުރު   މަޖިލީހުަގއި  ޮގތުެގމަތިން  ގައިާވ(  ށ)

 ން އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވ މަށްނިންމު 

7.  

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު  7
)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ      

 #  ނަން މައްސަލައިގެ   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ މައްސަލަ / ކޮމިޓީގައިވާ މައްސަލަ ޖުމްލަ ޢަދަދު  7
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( ލަ )ހުށަހެޅުނުކުއްލި މައްސަ   
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ވަޙީދު  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދަށުން   މާއްދާގެ   ަވނަ  170  ެގަގާވއިދު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނގެ   ، އުނޫގފާރު 

 ( ސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުއާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅޭ ކުރީގެ ރައީ )  މައްސަލަ ކުއްލި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ
 

1.  

އިާވ ކުއްލި ށަހަޅުއްާވފަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހު  170، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 ގައި ރިޒޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުމާ ގުޅޭ(   19)ކޮވިޑް   މައްސަލަ

2.  

ޢަބްދު  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ަގާވއިދުެގ  ، هللاނޮޅިވަރަމް  މަޖިލީހުެގ  ދަށުްނ    170ރައްޔިތުްނެގ  މާއްދާެގ  ަވނަ 
 ރީގައި ހިނގި ރޭޕްކޭސް އާ ގުޅޭ( )ސަފާ އްސަލަހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މަ

3.  

އަޙްމަދު ޝިޔާމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ަގާވއިދުެގ  ނައިފަރު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    170،  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 
 )ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ(  ކުއްލި މައްސަލަ

4.  

  ދަށުން،   މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ,ނީފްސަ  هللاޢަބްދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި    ދެކުނު  ތިނަދޫ 
 )ތިނަދޫ އަށް އުދައެރުމާ ގުޅޭ(   މައްސަލަ ކުއްލި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

5.  

ޙަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދަށުން،   މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ    ބިލެތްދޫ 
 )ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ(   މައްސަލަ ކުއްލި ށަހަޅުއްާވފައިާވހު

6.  

  ކުއްލި  ދަށުން، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ޖާބިރު، ރައްޔިތުްނެގهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 )އަޑީ ދައުލަތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމާ ގުޅޭ(   މައްސަލަ

7.  

ޢަބްދު ވަރަމް ދާއި ނޮޅި   މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި    މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ هللاރާެގ 
 )އިމިގްރޭޝަން ބިލާ ގުޅޭ(   މައްސަލަ ކުއްލި ދަށުން، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

8.  

ޝިޔާމް    އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދަށުން،    މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  ެގމަޖިލީހު   ެގރައްޔިތުން   ނައިފަރު 
 ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެލަންވަންސްއާ ގުޅޭ( މައްސަލަ ) ކުއްލި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

9.  

  ށަހަޅުއްާވފައިވާ ދަށުން، ހު   މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް، ރައްޔިތުްނެގ 
 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓާގުޅޭ(   19)ކޮވިޑް  މައްސަލަ ކުއްލި

10.  

  ކުއްލި  ާވޅުއްާވފައި ދަށުން، ހުށަހަ   މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ޖާބިރު، ރައްޔިތުްނެގهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 )މަސްވެރިން ބާނާ މަހުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިވާ މައްސަލައާގުޅޭ(   މައްސަލަ

11.  

  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ،ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި 

  ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމާ ގުޅޭ( ޔާނާތްތެރިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި ޚި )  މައްސަލަ ކުއްލި
 

12.  

  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގهللا، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ަނޝީދު ޢަބްދު  
 ޅޭ( )ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭ އަގު ބޮޑުވުމާ ގު   މައްސަލަ ކުއްލި ދަށުން، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

13.  

  ކުއްލި  ދަށުން، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ޖާބިރު، ރައްޔިތުްނެގهللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި 

 )ދިވެހިންނަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކޭނެ ފަސޭހަ މަގެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ(   މައްސަލަ

14.  

  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ްނެގރައްޔިތު  ،ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި 

 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިންނަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ(   19ކޮވިޑް  )  މައްސަލަ ކުއްލި
 

15.  

 ކުއްލި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ،ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 ( ގުޅޭ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތައް އުވާލުމާ  )  މައްސަލަ

 

16.  

 ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު  16
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( މުނު ނި މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )   
)ނިމުނު( ލަ  ހަޅާ މައްސަ މެންބަރުން ހުށަ    

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  ނުރަނގަޅު   އަންނަ  އާމްދަނީއަށް  ިވޔަފާރިތަކުެގ  ޢާއިލާތަކާއި  ސަބަބުން  ފިޔަަވޅުތަކުެގ  އަޅާ  ުނދިުނމަށް   ފެތުރުނަ  ރޯާގ  19-ކޮިވޑް 

 ،ކަނޑައެޅުމަށް   ދެކޭޮގތް  ހުންމަޖިލީ  މަށްތަންފީޒުކުރު   ޕްރޮގްރާމް  ނިްނމާފައިާވ  ހިންުގމަށް  ސަރުކާރުން   އަރައިަގތުމަށް  ބަދަލުތަކުން
  ފޮނުއްާވފައިވާ   ލީޑަރު   ްގރޫޕްެގ  ޕާލިމަންޓަރީ  ޕީެގ.ޑީ.އެމް  ދަށުން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  179  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ތުްނެގރައްޔި

 މައްސަލަ

1.  

ލަޠީފްޙަސަން  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު   ހެންވޭރު  މަޖި،    ގަވާރައްޔިތުންގެ  މާއްދާގެ    179އިދުގެ  ލީހުގެ  ވަނަ 
 )އަޙްމަދު އަދީބު ދައުވާ ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭ(   ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

2.  

  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ދަށުން   މާއްދާގެ   ވަނަ   179  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ   ، ޝިޔާމް އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނައިފަރު 
 މައްސަލަ 

3.  

 ޖުމްލަ ޢަދަދު   ނިމުނު ހަޅާ މައްސަލަ  ބަރުން ހުށަ މެން  3
 

/ ކޮމިޓީގައި   ނުނިމޭ( މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )   
 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނުނިމޭ(  
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ފަލާޙް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ަގވާއިދު މާފަންނު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  މާއްދާ   179ެގ    ދަށުން  ަވނަ  ެގ 

 )އެސް.ޓީ.އޯ އާ ގުޅޭ(  މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ
1.  

ރައްޔި  ޢާޡިމް،  ޢަލީ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ަގވާއިދުެގ  މެދުހެްނޭވރު  މަޖިލީހުެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    179ތުްނެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 
 އި ދިނުން އެދި( ޔަަވޅު އަޅަ މައްސަލަ )ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސް އާ ދޭތެރޭ ފި

2.  

ޢަބްދު   ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ގަވާއިދުގެ  هللا، ދާންދޫ  މަޖިލީހުގެ  ދަށުން    179ރައްޔިތުންގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 )ސިފައިންގެ އަދި ޕޮލިސްގެ ކުންފުނީގެ ފްލެޓްތަކާގުޅޭ( ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

3.  

 ޖުމްލަ ޢަދަދު ނިމޭ  ލަ ނު މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަ  3



15 

 

 

( ނިމުނުކޮމިޓީން އަންނަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓު )   
 ކޮމިޓީން އަންނަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓު 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުާވން ަވުގތު ނުލިބި، ޤުރްއާން މާއްދާއިން އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާން   10މި އަހަރުެގ ގްރޭޑް   

 ރިްނެގ ކަންބޮޑުުވްނތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ ޕެޓިޝަްނ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުދު ބެލެނިވެ ދިނުމާމެ
1.  

ފަރާތްތައް   އެ  އަދި  ލިބޭތޯއާއި  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ލިބެްނޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ބަްނދުކޮށްފައިާވ  ގުޅޭޮގތުން  ކުށްތަކާ  އެކިއެކި 
ކުރި  ކޮމިޓީން  ށީެގންާވ ތަނެއްަގއިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ކ. މާފުށި ޖަލަށް ޤައުމީ ސަލަމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުްނތަކުެގ  އިަވނީ އެކަބަންދުކޮށްފަ 

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ދަތުރު 

2.  

 ރަންސް ޗިލްޑް  ން ށުދަ  މާއްދާެގ  ަވނަ  121  ެގ(  ޤާޫނނު  ރައްކާތެރިކަމުެގ  ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންެގ)   2019/19  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު 
 ރިޕޯޓު ނިްނމިޮގތުގެ  ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުެގ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންއަށް

3.  

ސެޕްޓެންބަރު   12ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާނޫަނށް    2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް    2010/3ޤާނޫނު ަނންބަރު   
މަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިެގން، މޯލްޑިްވސް އިންލެންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ މެްނބަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުަގއި  ގައި ޢަ  2019

ށް  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަކާ ުގޅޭޮގތުން ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮ
 ޓުޮގތުެގ ރިޕޯނިންމި 

4.  

،  އައްޑޫ ސިޓީެގ ރަށްތަކަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރާަގއި އެ ސިޓީއަށް ކުރިމަތިެވފައިާވ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކުން އަރައިަގތުމަށްޓަކައި 
ދި ކޮމިޓީްނ  ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ  ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  ޙައްލުހޯދިދާނެ  ތެރެއިން  ދާއިރާެގ  ރާސާކޮށް  ކޮމިޓީެގ 

 ންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުނި

5.  

 ( ަގއިޑްލައިން"  ޓޫރިޒަމް  ސޭފް  "މޯލްޑިްވސް  އެކުލަާވލި  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  ދެލިކޮޕީއަށް  MSTGމިނިސްޓްރީ  ފުރަތަމަ  ެގ   )
ގަ  އެ  ފޮުނވުމާުގޅިެގން،  އެދި  ޙިއްޞާކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީއާ  އެ  ކަންކަން  ބޭނުންާވ  ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހުން  އިޑްލައިން ރައްޔިތުްނެގ 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

6.  

އެންޑް   އެްނަވޔަރަންމަންޓް  ގެއްލުންތައް  ލިބުނު  ރަށްތަކަށް  ވިއްސާރައިަގއި  ކުރި  ރާއްޖެއަށް  ަވޔާއެކު  ަގދަ  ތެރޭގައި  މަހުެގ  މޭ 
 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

7.  

ރޫޢުއަށް ބިން ހިއްކަން ފެށުމުން އެކަމާ ުގޅިެގން އުފެދުނު ކަންބޮޑުުވންތައް ދިރާސާކޮށް އެްނަވޔަރަްނމަންޓް  ޅު ޕޯޓް މަޝް ކ. ުގޅިފަ 
 އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

8.  

 ކޮމިޓީން  ޢާންމު  ޮގތް  ށަހަޅާފައިާވހު  ކުރުމަށްއިޞްލާޙު(  ރ)  އަދި(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  68  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް

9.  

)ޢާންމު ަގވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ ޖަދުަވލުަގއި "ކުޑަކުދިްނެގ ޢަދުލުެގ ަގވާއިދު" ހިމަަނއިދިުނމަށް އެދި   2008/6ޤާނޫނު ަނންބަރު  
 ރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިޖުެވަނއިލް ކޯޓުން ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ ަގާވއިދު 

10.  

ފަތުރުެވރިންނަށް    19-ކޮިވޑް  ދިެވހިރާއްޖެ  ދަށުން  ޙާލަތުެގ  ޢާްނމު  އާ  ލުއިތަކާއެކު،  ދެއްާވފައިާވ  ސަރުކާރުްނ  ުގޅިެގން  އާ 
އެން އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މިންވަރު  ތައްޔާރުެވފައިާވ  އެއަރޕޯޓުތަކުން  އިންޓަރޭނޝަނަލް  ކޮމިޓީން ޓަރޕްރައިސަހުޅުާވލެިވެގންދާއިރު،  ސް 

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

11.  

ަވނަ އަހަރު ފަޤީރުްނެގ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓަރީެވފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ލިސްޓަށް   1439ަވނަ އަހަރުެގ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމުަގއި،    1441 
ފަ ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  ބައްލަާވފައިާވތީ،  އެފެއާޒްއިން  އިސްލާމިކް  އޮފް  ޙަ މިނިސްޓްރީ  ޮގސްފައިާވކަމަށް  ޤީރުންެގ  ެގއްލިެގން  އްޤުތައް 

ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީްނ  އިޖްތިމާޢީ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޝިޔާން  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތޮއްޑޫ  ބަޔާންކުރައްވައި، 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

12.  

ޔޫނި  19-ކޮިވޑް  ޔޫރަޕިއަން  ބަންދުކޮށްފައިާވ  ސަބަބުްނ  ބަލިމަޑުކަމުެގ  ބޯޑަެގ  ޤައުމުތަކުެގ  އަްނެގ  އެ  ހުޅުާވލާއިރު،  އަލުން  ރުތައް 
ލިސްޓުަގއި  އެ  ފާހަަގކޮށް،  ހިމެނިފައިނުާވކަން  ދިެވހިރާއްޖެ  ަގއި  ލިސްޓް"  "ސޭފް  ހިމެނޭ  ޤައުމުތައް  އެތެރެެވޭވ  ބޯޑަރުތަކުން 

ުގ ގުޅޭޮގތުން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ  ކަންކަމާ  ކުރެިވދާނެ  ހިމެުނމަށް  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ   ޅުންތަކުެގދިެވހިރާއްޖެ 
 ރިޕޯޓު

13.  

ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްޭވ ހަދާފައިާވ ޮގތުން އެ ދެރަށަށް ލިބެމުްނދާ ގެއްލުްނތަކާއި އުދައެރުމުެގ މައްސަލަ އެްނަވޔަރަންމަންޓް އެންޑް  -މަޑަެވލި 
 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

14.  

އި  މައްސަލަ   ންޓެގްރިޓީނޭޝަނަލް  އިހުމާލުެވފައިާވ  އަދާކުރުމުަގއި  ޒިންމާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޮގތުން  ޤާނޫނީ  މެންބަރުން  ކޮމިޝަްނެގ 
 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

15.  

ގުޅިެގން  19-ކޮިވޑް  ފަތު  އާ  ފަރާތްތަކުން  ބަދަލުއައިސްފައިާވ  ޙާލަތަށް  ދާއިރާގައިރުެވރިކަމުެގަވޒީފާެގ  ބާރުެވރިކުރުަވން      ދިެވހިން  16.  



16 

 

 ޕެޓިޝަްނ، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ޮގާވލައި، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ
  މަސައްކަތްތައް   ތަކުގެ އިދާރާ  މެނޭހި  ދާއިރާަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތުެގ  ކޮމިޓީެގ  ތަރިކައިެގ  ތަރައްޤީއާއި  ޤައުމީ  ުގޅިެގން  އާ  19-ކޮިވޑް 

 ރިޕޯޓު  ނިްނމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ތަރިކައިެގ ތަރައްޤީއާއި ޤައުމީ  ެގންދާނެޮގތް  ކުރިއަށް
17.  

  .18 ަގން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްެގ ޙާލަތު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

  ޙައްޤުތައް   އަސާސީ  އެްނމެހައި  މަސްވެރިންެގ  ކަްނނެލި  ،ދިނުމާއި  ކަނޑައަޅައި  އަުގ  ހަމަ   ންނަށްމަސްެވރި  ލިކަންނެ  ބޮޑު 
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ،ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅާ  ުގޅޭޮގތުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާ

19.  

 ދަދު ކޮމިޓީން އަންނަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓު ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަ  19
 

 

 
މިޓީން އަންނަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓު )ނުނިމޭ( ކޮ   

ނުވިފައި ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮ   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން   
ލިމިޓެޑްއިން     ޕްރައިެވޓް  ޭގސް  މޯލްޑިްވސް  ސަބްސިޑިއަރީއެއްކަމަށްާވ  ލިމިޓެޑްެގ  ޕަބްލިކް  އޯަގނައިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް 

ށް މަުގފަހިާވޮގތަށް ކަންތައްތަކެއް ހިްނާގކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެޭވތީ، އެ މައްސަލަ  ކޮރަޕްޝަްނއަރާއްޖެއިން ބޭރުން ޭގސްަގތުމުަގއި،  
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

1.  

ވަނަ    86ނޫުނެގ  ދުތައް އެ ޤާ )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމުެގ ޤާޫނނު( ެގ ދަށުން ހަދަްނޖެހޭ ަގވާއި   2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު    
 ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ަގވާއިދު މާއްދާއާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ހެދިފައިނުާވތީ، އެ މައްސަލަ

2.  

ޒޯން     ޓޫރިޒަމް  ޒޯން    1އއ.މަތިެވރީެގ  ޓޫރިޒަމް  ފަރާތަކަށް    2އަދި  އަމިއްލަ  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  އަހަރަށް    50މިިނސްޓްރީ 
ނިކުއް ދިރާސާކޮށް ޔަށްދޭން  ކޮމިޓީން  ލާމަރުކަޒީ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިާވ  ކައުްނސިލުން  އއ.މަތިވެރި  ުގޅިެގްނ  ނިންމުމާ  ްނމި 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

3.  

 ޖުމްލަ  3 

 ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައި )ނުނިމޭ( 
 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  

 0  

 ރިޕޯޓު ލިބިފައި 
 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  

އިން   މާލެ  ކޮމިޓީން ޑަސްޓްރިއަގްރޭޓަރ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މައްސަލަތައް  ގުޅުންހުރި  ލިމިޓެޑާ  ޒޯްނ  ލް 
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

1.  

   2.  
 ޖުމްލަ  1 

 ކޮމިޓީން އަންނަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓު ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު   4



17 

 

 

 މެންބަރުން ވަޒީރުންނާ ކުރައްވާ ސުވާލު )ނިމިފައި( 
ސުވާލު   އްވި ކުރެ ސާގައި  ޖަލް   

 # ސުވާލު    
ޚައިތަމް    އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ޒާހިރުއާ  މައްޗަްނޮގޅި  އަޙްމަދު  ޑޮކްޓަރ  އެފެއާޒް  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިިނސްޓަރ   ،

 ( 45ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު 
 

1.  

ކުރައްާވ ސުާވލު އާ  هللاއާޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުފް ހޯމް އެފެ މިިނސްޓަރ އޮ  މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ،  
 (46)ލިޔުން ނަންބަރު 

2.  

ނައިފަރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    
 (47ބަރު ލިޔުން ނަންކުރައްާވ ސުާވލު )އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ 

3.  

ޢަބްދު   މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކޮމިއުނިޓީ  هللا ތިމަރަފުށި  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ރިޔާޟް، 
 (49ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަރު އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

4.  

މެންބަ   ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޢަބްދުތިމަރަފުށި  ކޮމިއުނިޓީ   هللاރު  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ރިޔާޟް، 
 (50ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަރު އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

5.  

ންގ  ްނގ، ހައުސި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނި  
 ( 48ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ 

6.  

މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިންގ އެންޑް    ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު،  
 ( 57)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއްމަދު އަސްލަމްއާ ފާޟިލް މުޙައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލް

7.  

ކުރައްާވ  ޢަމީްނއާ  هللا ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު  
 (52ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު 

8.  

ކުރައްާވ  ޢަމީންއާ  هللا ނަޞީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު   އިބްރާހީމް   މުލަކު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  
 ( 58)ލިޔުން ނަންބަރު  ސުާވލު

9.  

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  
 ( 51 ން ަނންބަރުކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުޙަސަްނއާ 

10.  

ފަޟުލް ރަޝީދު،   އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޙުސައިްނ    ފެލިދޫ  ޑޮކްޓަރ  އެްނަވޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިިނސްޓަރ 
 ( 55)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުރަޝީދު ޙަސަްނއާ 

11.  

ފަޟުލް ރަޝީދު،   އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޙުސައިްނ  މިިނސްޓަރ    ފެލިދޫ  ޑޮކްޓަރ  އެްނަވޔަރަންމަންޓް  އޮފް 
 ( 56)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުރަޝީދު ޙަސަްނއާ 

12.  

ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް   
 ( 61)ލިޔުން ނަންބަރު  ލުރައްާވ ސުާވކުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

13.  

ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް   
 ( 62)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

14.  

ޢިއްޒަތްތެ    ދާއިރާެގ  މެންބަރުމަޑުއްަވރި  އެންޑް  ރި  ރިސޯސަސް  މެރީން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޝަރީފް،  އާދަމް   
 ( 54)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއެްގރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒާހާ ަވޙީދުއާ 

15.  

ޢަބްދު   ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޒަހާ  هللا، ދާންދޫ  އަލްފާޟިލާ  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  ވަޙީދުއާ  މިިނސްޓަރ 
 (64ރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު ކު

16.  

 ޖުމްލަ  16 
 

 އަނބުރާ ގެންދެވި ސުވާލު 
 # ސުވާލު    
، މިިނސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  

 (41ބަރު ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންޢާޠިފާއާ 
1.  

، މިިނސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  
 (42ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު ޢާޠިފާއާ 

 

2.  

ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު    ޑް އަރބަން، މިިނސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންމެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   3.  
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 (43ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު ޢާޠިފާއާ 
 

، މިިނސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  
 (44ރު ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަޢާޠިފާއާ 

 

4.  

ޝާހިދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު  

 (67)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލު

5.  
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 ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރެއްވި ސުވާލު 
 # ސުވާލު    
އިކްރާމް ޙަސަން، މިިނސްޓަރ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްއާ   މެްނބަރު  ދިއްގަރު ދާއިރާެގ  

 ( 2)ލިޔުން ނަންބަރު:   ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު
1.  

ޟް އިސްމާޢީލްއާ  ތާޛު ފައްޔާދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިކްރާމް ޙަސަން، މިިނސްޓަރ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްއުސް  
 ( 3)ލިޔުން ނަންބަރު:   ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު

2.  

ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެންޑް    
 ( 5)ލިޔުން ނަންބަރު:    ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު ރެއްުވމަށްއެްނަވޔަރަްނމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކު

3.  

ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެންޑް    
 ( 6ން ނަންބަރު:  )ލިޔު   ާވލުއެްނަވޔަރަްނމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސު 

4.  

ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެންޑް    
 ( 7)ލިޔުން ނަންބަރު:    އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު

5.  

 ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެންޑް  ހެންޭވރު  
 ( 8)ލިޔުން ނަންބަރު:   އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު

6.  

ރި މެންބަރު ޙަސަްނ ލަޠީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެންޑް   ޢިއްޒަތްތެ ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ  
 ( 9)ލިޔުން ނަންބަރު:     އެްނަވޔަރަްނމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު

7.  

މިނި ނަ  އަޙްމަދު  މީކާއީލު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ަގލޮޅު   އަމީރު    އިބްރާހީމް   އަލްފާޟިލް  ފިނޭންސް  އޮފް  ސްޓަރސީމް، 
 (10)ލިޔުން ނަންބަރު:  ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސުާވލު 

8.  

މިިނސްޓަރ  އަޙްމަދު  މީކާއީލު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ަގލޮޅު   އަމީރު    އިބްރާހީމް   އަލްފާޟިލް  ފިނޭންސް  އޮފް  ނަސީމް، 
 (11)ލިޔުން ނަންބަރު:  ާވ ސުާވލު ކުރެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައި 

9.  
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 މެންބަރުން ވަޒީރުންނާ ކުރައްވާ ސުވާލު )ނުނިމޭ( 
)ނުނިމޭ(   ސުވާލު ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ    

 # ސުވާލު    
ކުރައްާވ  ޢަމީްނއާ  هللا ރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުމިނިސްޓަ   ޟް،ރިޔާ هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު  

 ( 53)ލިޔުން ނަންބަރު  ސުާވލު
1.  

ކުރައްާވ  ޢަމީންއާ  هللا މުލަކު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު   
 (59)ލިޔުން ނަންބަރު  ސުާވލު

2.  

ކުރައްާވ  ޢަމީންއާ  هللا ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ެގ ޢިއްޒަތްމުލަކު ދާއިރާ   
 (60)ލިޔުން ނަންބަރު  ސުާވލު

3.  

)ލިޔުން   ކުރައްާވ ސުާވލުޢަމީންއާ  هللا މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  
 ( 63ބަރު ނަން

4.  

މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    
 (65)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ 

5.  
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ޢަބްދު   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އޮهللا ކާށިދޫ  މިިނސްޓަރ  ފިނޭންސްޖާބިރު،  ސުާވލު ފް  ކުރައްާވ  އަމީްނއާ  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް   
 (66)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލު

6.  

ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  
 ( 68 ނަންބަރު )ލިޔުން ާވލުކުރައްާވ ސުޒާހާ ވަޙީދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

7.  

އެންޑް     ރިސޯސަސް  މެރީން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ޙަސަން،  އިކްރާމް  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދިއްގަރު 
 ( 69)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއެްގރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒާހާ ަވޙީދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

ބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މ މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  ތްތެރި މެންިވލިނިގލި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަ  
 ( 70)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ 

9.  

މިނި   މުމްތާޒް،  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  އޮފްފުވައްމުލަކު  ރިސޯސަސް    ސްޓަރ  މެރިން  ފިޝަރީޒް، 
 (71ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ަވޙީދުއާ 

10.  
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 ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވި ސުވާލު )ނުނިމޭ( 
 # ސުވާލު    
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
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