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1 

 ބިލު ހުރި    މަރުހަލާގައި   ކޮމިޓީ 

 

 4 މެންަބރުން ހުށަހެޅުއްވި ިބލުގެ ޢަދަދު 16 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ިބލުގެ ޢަދަދު 20 ކޮމިޓީގައިވާ ިބލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

 
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  .1
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ   ،ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ    .1

 ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު 
 2019ޖުލައި  10

 

 2022 މޭ 16

 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 

އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކުންފުީނެގ  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު    .2
 ބިލު

 2022އެޕްރީލް  6
 

 2022އޮަގސްޓު  31

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނުނ   .3

 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް  2/ 99ނަންބަރު 
 2022ޖޫން  30 2022އެޕްރީލް  20

 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ  .2
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   .1 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  އިފްލާސްުވމާއި    ، ފުވައްމުލަކު 

 އިފްލާސްކުރުމުެގ ބިލު 
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2020އޮކްޓޫބަރު  28

 ހެއްކާބެހޭ   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ  ފަރާތުްނ،  ސަރުކާރުެގ  .2

 ބިލު
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2021އޮކްޓޫބަރު  4

ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަތިވެރި    .3

 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު  2010/22
 2022މާރިޗު  6

 
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ 

 
 

 

 

 

 

 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  .3
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
  2015/30ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ، ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   .1

 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުޅިަވރުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 
 2022 ޖޫން 30 2020ޑިސެންބަރު  2

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު  .2

 ޖަނަާވރުެގ ޞިއްޙަތާބެހޭ ބިލު 
 2022 ޖޫން 30 2021އޮަގސްޓު  23

ކާބޯތަކެތީެގ    .3 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ހާރޫން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަަނދޫ  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 

 ރައްކާތެރިކަމުެގ ބިލު 
 2022 ޖޫން 30 2021ސެޕްޓެންބަރު  14

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ  .4
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ފަންީނ   .1

 ބިލު އުފެއްދުން ިގންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ 
 2022މާރިޗު  14

 

 2022 އެޕްރީލް 27
 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 
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2 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ  .5
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
  ރާޢީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ނެތިދިޔުމުގެ   މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަކުުނދޫ  ،ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  .1

 ބިލު  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތަކެތީެގ ދިރޭ ބިރުހީެވފައިާވ
 2022ފެބުރުވަރީ  16

 

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ 

 
 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ  .6
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  .1

 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  98/20
 2021އޮަގސްޓު  24

 

 2022މޭ  30

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  .7
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ދާއިރާެގ    .1 ކިނބިދޫ  ފަރާތުްނ،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަރުކާރުެގ  ާނޝިޒު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު 

 އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު
 2020ނޮެވންބަރު  23

 2021މާރިޗު  31

 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް  هللا ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު  .2
 ހާމަކުރުމުެގ ބިލު

 2022މާރިޗު  6
 

 2022 މޭ 31

 
 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  .8
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ޤާނޫުނ   ,2016/20ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  .1

ަވނަ އިޞްލާޙު   1)ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުެގ މިިނަވންކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް    2013/1ނަންބަރު  
 ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު 

ގައި    2020ނޮވެންބަރު    25
ޚާރިޖީ   ސަލާމަާތއި  ގައުމީ 
ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވުނު. 
މަސްއޫލިއްޔަުތ  ކޮމިޓީގެ 
ސަލާމަީތ   ގުޅިގެން  ބަދަލުވުމާ 
ބިލު  ކޮމިޓީއަްށ  ޚިދުމަްތތަކާބެހޭ 

 ފޮނުވިފައި
 

 2021އޮކްޓޫބަރު  31
 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 

 

 ކޮމިޓީއާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ، އަދި  ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ   .9
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ބިނާެވށި    .1 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަފީފު  ޙަސަން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލުފުށި  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 

 ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންުގމުެގ ބިލު 
 2020އޮކްޓޫބަރު  19

 2021އެޕްރީލް  25

 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 
 

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއާއި، ލާމާރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ  .10
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
މާފަންނު    .1 ފަރާތުން،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަރުކާރުެގ  ފަލާޙް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ 

 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 2021އެޕްރީލް  14

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30
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ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މައްޗަންޮގޅި އުތުރު    .2

 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު   2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
 2021އެޕްރީލް  14

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30

 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 

މެންބަރު ޔޫުނސް ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ    .3
 )ކަނޑުގައި ދުއްާވ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު   78/69

 2021އެޕްރީލް  27
 2021ސެޕްޓެންބަރު  30

 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 
 

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި، ޤައުމީ   .11
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ބިލު
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    .1 މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ފަރާތުްނ،  ސަރުކާރުެގ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި   މަރުުވން  ދިެވހިރައްޔިތެއްކަްނ  އުފަްނވުމާއި  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  އުފަްނދުަވހުެގ 
 އަްނގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ބިލު 

 2021އޮަގސްޓު  23
 

 2021 ނޮެވންބަރު 30
 ސުންަގޑި ހަމަެވފައި 

 

 ކޮމިޓިން ބިލު ނިންމާނެކަމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚް ސުންގަޑި:  * 
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