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ދައުރު    ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ    2021  
 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު     
 

 ތަފްޞީލް 

 ބިލު  25 16 41 9 32
 ޤަރާރު  9 2 11 1 10
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  3 7 10 8 2
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  2 6 8 5 3
 ކުއްލި މައްސަލަ  0 3 3 3 0
 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  4 4 8 5 3
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  5 4 9 4 5
 ސުވާލު  6 8 14 6 8
 ޖުމްލަ  54 50 104 41 63

 އިންސައްތަ     39.4% 60.6%
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 ލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުރުގެ ބި   ދެވަނަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2021

 
  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 

 

 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާރުންެގ    2010/13ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު    ނިހާދު  މެންބަރު މުޙައްމަދު  ފޭދޫ ދާއިރާެގ  ފަރާތުން،  މަޖިލީހުެގ   2013/5ސަރުކާރުެގ  )ރައްޔިތުްނެގ 
 އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުެގ ޤާޫނނު( އަށް 

2.  

ޖ. )އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި  4/ 70ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ރެެވިނއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުެގ ޤާނޫނު( އުާވލުމުެގ ބިލު 

3.  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ) 2016/29ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
  ބިލު އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ( އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުްނެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤާޫނނު

4.  

  .5 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ ބިލު 
ފަންތީެގ  )ކުދި އަދި މެދު    2013/6ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   

 ިވޔަފާރީެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
6.  

)އާމްދަނީން ޓެކްސް ެނގުމުެގ    2019/25ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ަގއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

7.  

 ޖުމްލަ   7 

)ބަލައިނުގަތް( ބިލު    
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  
 ޖުމްލަ    

 ބިލު )ބާޠިލުވި( 
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ    
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
ސަރިވސްެގ ޤާނޫނު( އަށް  )ދިެވހި ސިިވލް    2007/5ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   

 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2010/7ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   
 އުޞޫލުން ހިްނގުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

2.  

 ޖުމްލަ  2 

 (  ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )  9
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 ޓޭަބލް އޮފީސް / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ                               
 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ބިލު )ނުނިމޭ( 
 ބިލު )ކޮމިޓީގައި(  
 # ބިލުގެ ނަން   
އިްނޑަސްޓްރީސްެގ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެްނޑް    

 ބިލު
1.  

ަނންބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އިންތިޚާބީ    1/ 2009ހޯރަފުށި  މަޖިލީހުެގ  )ރައްޔިތުްނެގ 
 ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

2.  

  .3 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ   
  .4 ބިލު  އިޖުރާއަތުެގ މަދަނީ ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ، ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގތިެގދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ    ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު    ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  

 ބިލު
5.  

  .6 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިލު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ާނޒިލް  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  
  .7 ބިލު ހަކަތައިެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ އިނގުރައިދޫ  ، ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  
ކުށުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  )ޖިންސީ    17/ 2014ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    

 ެގަނއުމުެގ ބިލު 
8.  

)ޖިްނސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު(    2014/17ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

9.  

  .10 މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބިާނެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނުގމުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ   
  .11 ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުެގ އިފްލާސްވުމާއި ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު  
  .12 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިންޝުއަރެްނސްއާބެހޭ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ   
ޢަބްދު   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ނަންބަރު  هللا ކާށިދޫ  ޤާނޫުނ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ަނންބަރު    ,20/ 2016ޖާބިރު    2013/1ޤާނޫނު 

 ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު   1)ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު އެއްެވއުޅުމުެގ މިިނަވންކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް 
13.  

(  ޤާނޫނު  ކުޅިވަރުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2015/30  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ލަޠީފް  ޙަސަން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު  
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް

14.  

ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު     )މޯލްޑިްވސް    3/ 2016ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، 
 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު( އުާވލުމުެގ ބިލު 

15.  

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

16.  

 2019/14މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަންނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މައްޗަްނގޮޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު    
 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

17.  

ަނންބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަލީ  ޔޫުނސް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ  ފަރާތުްނ،  ދުއްާވ )ކަނޑުަގއި    78/69ސަރުކާރުެގ 
 އުޅަނދުތައް ދުއްުވމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

18.  

)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ    2009/5ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  
 (2020/22ނަންބަރު ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު )ބިލު 

19.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާެވށި    4/ 93ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު    
 ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

20.  

ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ،    
 ބިލު

21.  
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)އެއްަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ    5/ 2009ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ޤާނޫނު( 

22.  

ަންނބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޢަބްދުލްޣަނީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކުރެންދޫ  ފަރާތުން،   2015/32ސަރުކާރުެގ 
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު   މަނާކުރުމުެގ  )ޓެރަރިޒަމް

23.  

)ކަނޑުަގއި ދުއްާވ    78/69މަކުުނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،    
 އުޅަނދުތައް ދުއްުވމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

24.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2014/9ނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫ  
 (19-/ބ 2021/19)ބިލު ނަްނބަރު:  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

25.  

 ޖުމްލަ  25 
 

 ބިލު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(  
 # ބިލުގެ ނަން   
ދާއިރާެގ     އުތުރު  ހެންޭވރު  ފަރާތުްނ،  މަރުުވން  ސަރުކާރުެގ  އުފަްނުވމާއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ބިލު
1.  

  .2 ބިލު  ޞިއްޙަތާބެހޭ  ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަަނވާރުެގޝަހީމް  هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2014/9ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    

 (23-/ބ 2021/19)ބިލު ނަްނބަރު:  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
3.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު     ފަރާތުން، މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޒަރީރު  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    1/ 2002ސަރުކާރުެގ 
 ބިމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

4.  

ޢަބްދު    އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ބާރަށު  ފަރާތުްނ،  ނަްނބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ  ޤާނޫނު  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    98/20ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު

5.  

ޢަބްދު   ޔަޢުޤޫބު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދާްނދޫ  ފަރާތުން،  ނަންބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ  ޤާނޫނު  )ދައުލަތުެގ   2006/3ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު މާލިއްޔަތުެގ ޤާޫނނު( 

6.  

  ދިެވހިރާއްޖޭގެ )  93/4  ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު  
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާެވށި

7.  

 ޖުމްލަ  7 

 ބިލު )ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި( ނުނިމޭ 
 # ބިލުގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )   32  
 

 

 

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު( 
( ފާސްވި ޤަރާރު )    
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

އިޒްރާއީލުްނ ފަލަސްޠީންެގ ބިންތަކަށް ވެރިެވަގތުމަށް ކުރަމުން ެގންދާ  ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    
އެ  ކުށްވެރިކޮށް  އަނިޔާތައް  ޚިލާފް  އިންސާނިއްޔަތާ  ދެމުންެގންދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ފަލަސްޠީންެގ  ޮގާވލުމާއެކު  ހުއްޓާލުމަށް    މަސައްކަތް 

 އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޤަރާރު )ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

   1.  
 ޖުމްލަ   
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 ޤަރާރު )ފާސްނުވި / ބާޠިލުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

   1.  
 ޖުމްލަ  0 

 

 ޤަރާރު )އަނބުރާގެންދެވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

 0  1.  
 ޖުމްލަ   

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   1
 

 

 

 ޤަރާރު )ނުނިމޭ( 
 ޤަރާރު )ކޮމިޓީގައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
ތުްނ  ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭޮގ  

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

  ހުއްޓުމެއް  ތަފާތުކުރުންތަކަށް  ކުރާ  އަންހެުނންނާމެދު  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، هللاޢަބްދު  އީާވ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ަގލޮޅު  
  ދެނެަގތުމަށްޓަކައި  ތަފާތުކުރުންތައް  ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ަގވާއިދުތަކުަގއި  ޤާޫނނުތަކާއި  ިނޒާމާއި  ، ސިޔާސަތުތަކާއި  ކަމާުގޅޭ  ، ެގަނއުމަށްޓަކައި 

 ޤަރާރު  ޅާހުށަހަ  ޮގާވލައި ހެދުމަށް އިންކުއަރީއެއް ޕާލިމަންޓަރީ

2.  

 ހުއްޓާލުމުެގ  އަނިޔާ  ކުރަމުންދާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި  
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ  އިޮގާވލަ   އެދި ސަމާލުކަްނދިނުމަށް ބޮޑަށް މިހާރަށްުވރެ  ރައްކާތެރިކަމަށް ކުޑަކުދިްނެގ ، ކުޑަކުދިންާނއި ދައުލަތުން ޮގތުން

3.  

 ޒިންމާއާ  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ޚިދުމަތްތައް  މުއާޞަލާތީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  
  އޮޕަރޭޓަރުްނގެ   ޓެލެކޮމް  ، ބެލުމެއްނެތި   ޤާނޫނުތަކަށް  ހަދާފައިާވ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ، މުއްދަތަކަށް   ދިުގ  ނުހަނު  ، ފަރާތުން   ޙަާވލުކުރެިވފައިާވ

  ކަންކަން  އެ  ، ތަރުތީބުކޮށްފައިާވތީ  ކަންތައްތަކެއް  ިގނަުގނަ  ، މަުގން  ގެއްލުންަވމުްނދާ  ނުހަނު  ރައްޔިތުންނަށް   ، ފަހިާވޮގތަށް  މަންފާއަށް
 ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި ެގނައުމަށް  ނިމުމަކަށް

4.  

ބޮޑުބައެއް     ފައިސާެގ  ލިބޭ  ިވޔަފާރިތަކުން  ކުރެޭވ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ހާރޫން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ 
ފައިނޭންޝަލް   އަޅަންޖެހޭ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޙައްލެއް  އަަވސް  އެކަމަށް  ފާހަަގކުރެޭވތީ  ަވންނަމުންނުދާކަން  ސިސްޓަމަށް 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

5.  

ޝަރީފް   އާދަމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މީހުްނނާއި   މަޑުއްަވރި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޙައްޤުތައް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،   ކުދިންެގ 
 ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

6.  

ރާއްޖޭަގއި    މައްސަލަތައް  ރޭޕްކުރުމުެގ  ޯގނާކުރުމާއި  ޖިްނސީ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޝަރީފް  އާދަމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި 
 އިތުރުވަމުންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

7.  

ެގ ބަލިމަޑުކަމުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭދެޭވ   19-ކޮިވޑްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    
ޅާ ހުށަހަ   އިއަސަރުެގ ސަބަބުން، ިވޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިުވމުެގ ޮގތުން ލޯނު ނަާގފައިާވ ފަރާތްތަކަށް މޮރިޓޯރިއަމް ދިނުން އެދި ޮގާވލަ

 ޤަރާރު 

8.  

ނީގތައް  ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ަނސީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ސްޓެލްކޯެގ ޖެެނރޭޓަރުތަކާއި ދުްނހޮޅިތަކާއި ތެޔޮތާ  
ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުްނދާ ގެއްލުންތަކަށް  މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާ މާާގތުަގއި ބެހެއްޓުމުެގ ސަބަބުްނ، އެ ސަރަޙައްދުަގއި ދިރިއުޅެމުްނދާ  

 ހައްލެއް ހޯދައިދިުނމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

9.  

 ޖުމްލަ  9 
 

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



 ޓޭަބލް އޮފީސް / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ                               
 

6 

 

 ޖުމްލަ  0 
 

 ޤަރާރު )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
  ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އެްނމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންގެ ދުާވފަރު    

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޖުމްލަ ޢަދަދު(   ނިމޭ ޤަރާރު )ނު  10
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

މައްސަލަ )ނިމުނު(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   
މައްސަލަ )ފާސްވި(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި    ސްރީލަންކާއަށްގައިާވ ޮގތުގެމަތިން،  ( ދ)ަވނަ މާއްދާެގ   115ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ   

ރެސިޑެންޓް -ނޮންދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ    ރަށްސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަ،  ހިކިފިނިފެްނމާގެ .ހ،  ޢަބްދުއްރައްޒާޤުއަލްފާޟިލް ޢުމަރު  ހުންނަާވ ސަފީރު،  
ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ   ސަފީރުކަމުެގ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

1.  

ެގމަތިން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުެގ  ގައިާވ ޮގތުދާ  ަވނަ މާއް  44ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުެގ ޤާޫނނު( ެގ    އި)މަޢުލޫމާތު ހޯދަ  2014/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް    މަށްޮގތެއް ނިންމު   ށްދިރާސާކޮ  ތައްމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ނަންފުޅު

 ން ފޮނުުވ

2.  

ޮގތުަގއި   ، ދަށުން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  129  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މެންބަރުްނެގ  މަޖިލީހުެގ  ަވޒީރުންެގ 
  ރައްޔިތުންގެ   ޮގތުެގމަތިން  ަގއިާވ(  ރ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  129  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ ދެ ބޭފުޅުްނނަށް،

 ދާއިމީ  މައްސަލައާުގޅޭ  އެ  ިނންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  ، މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށްޓަކައި  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ
 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް

3.  

އަދި   " 1968ޓްރެފިކް  ިވއެނާ ކޮންެވްނޝަން އޮން ރޯޑް  "  ދަށުން،  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ބައިވެރިވުމާމެދު  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ގައި  "1968"ވިއެނާ ކޮންެވްނޝަން އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެްނޑް ސިްގނަލްސް  

 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ ޅޭމައްސަލައާގު  އެ ނިންމުމަށް ޮގތެއް ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ، ފޮުނއްާވފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯއްދެވުމަށް

4.  

ެގ )ހ( ެގ ދަށުން، ސަރުކާރުެގ ބައެއް ުވޒާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކުެގ މަސައްކަތުެގ  ަވނަ މާއްދާ  116ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ   
  ނިންމުމަށް   ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  ، މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ދާއިރާއަށް ެގްނނެިވ ބަދަލު

 ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ އެ

5.  

އިންޝުއަރެންސް އޮފް "އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ ދި    ދަށުން،  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ގައި އައިސެކް("  ުނަވތަ  )އައި.ސީ.އައި.އީ.ސީ  ކްރެޑިޓް  އެކްސްޕޯޓް  އެންޑް    ރައްޔިތުންގެ   ބައިވެރިވުމާމެދު  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އިްނެވސްޓްމަންޓް 

  ކޮމިޓީއަށް   ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ  އެ  ށްނިންމުމަ  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ،  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ
 ފޮނުުވން 

6.  

  ދައުލަތްތަކުގެ   އެކުވެރި  ހުންަނާވ  ޖެނީާވަގއި  ، ޮގތުެގމަތިން   ގައިާވ(  ދ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  115  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
  ރޮކޯއަށް މޮ  އޮފް  ކިންްގޑަމް  ، ފަރުކަނި .ގ   ، އަޙްމަދު   ޢާޞިމް  ޑޮކްޓަރ   ، މަްނދޫބު   ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ، މަރުކަޒުތަކަށް 

  މައްސަލަ   ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި  މަޤާމަށް  ސަފީރުކަމުެގ  ރެސިޑެންޓް-ޮނން  ކަނޑައަޅާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން
 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ އެ ނިންމުމަށް ޮގތެއް ދިރާސާކޮށް

7.  

ަވނަ މާއްދާގައިާވ ޮގތުގެމަތިން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ،   2)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ެގ  2007/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޮގތެއް ނިްނމުމަށް އެ މައްސަލައާ ގ.އައިފަ،  ުގޅޭ ދާއިމީ  ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ، ދިރާސާކޮށް 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

8.  

 ޖުމްލަ  8 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
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  1.  
 ޖުމްލަ  0 

 ( ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ  8
 

 

 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން    
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(   59)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނު( ެގ    2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު    

ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމަށް، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ  ( ަވނަ ނަންބަރުގައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ލޯކަލް  2ެގ )
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  3 ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި،    އެ   ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް   ނަންފުޅުތައް  ފޮުނއްާވފައިާވ  މެންބަރުން 

 ފޮުނުވން ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ  މައްސަލައާގުޅޭ

1.  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ޮގތުގެމަތިން،    5ެގ  )ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު(    2006/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު    
ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި  ކުމެްނބަރަށް  ކޮމިޝަނަ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން  މައްސަލައާގުޅޭ

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   މައްސަލަ    ހެޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   )ނުނިމޭ މައްސަލަ    ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ  2
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

ނަން   މައްސަލައިގެ    # 
ގައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދު އަަވހާރަކޮށްލުމަށް  ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ    2021މޭ    6 

 މައްސަލަ ގުޅިެގން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ 
1.  

  އިންކުއައިރީއެއް   ޕާލިމަންޓަރީ  ގުޅޭޮގތުން  ހަމަލާއާ  ޓެރަރިސްޓް  ނުރައްކާތެރި  ދިން  ނަޝީދުއަށް  މުޙައްމަދު  ރައީސް   ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ހިންުގމާުގޅޭ އިޤުރާރު 

2.  

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރި   ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމުެގ ތެރޭަގއި ތަފްޞީލުރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް   
 މައްސަލަ

3.  

ަވނަ ދައުރުެގ ރައީސްކަމަށް، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކުރީެގ ރައީސް އަދި މިހާރުެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިްނ    76އ.ދ ެގ ޢާންމު މަޖިލީހުެގ   
 ޝާހިދު އިންތިޚާބުެވަވޑައިަގތުމާުގޅޭ هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  އެފެއާޒް

4.  

  .5 ެގ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެއްުވމާމެދު  2021ޖުލައި  8ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މި ހިނާގ ދައުރު،  
 ޖުމްލަ  5 

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   )ނިމުނު   މައްސަލަ   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ  5
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މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަ  
މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ    

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
އާގުޅޭ މައްސަލަ 2019ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުެގ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު    1.  
  .2 ރިޕޯޓާުގޅޭ މައްސަލަ މަރާލާފައިާވ މީހުންާނއި ެގއްލުާވލާފައިާވ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަުނެގ  
ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ާގޟީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް    154ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   

ސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ިނންމުމަށް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ފޮުނާވފައިާވ މައް 
 އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 

3.  

 ޖުމްލަ  3 
)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ      

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ  3
 

 

 

ލަ  ކުއްލި މައްސަ   
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި    145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  ޙްމަދު ޝިޔާމްނައިފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަ  

ށް  )ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާމެދު އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އުދުވާން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އުޅުމަމައްސަލަ  
 ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

1.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި   145ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  
 )ކ.ދިއްފުށްޓަށް އުދަ އެރުމާ ގުޅޭ( މައްސަލަ 

2.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   145މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ަރްއިޔުތްނެގ  ،  މަޑަެވލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  
 ގުޅޭ( އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލުމާ    13ގައި ޢުމުރުން    2021ޖޫން    22)  ކުއްލި މައްސަލަ

3.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު ) ކުއްލި މައްސަލަ   3
 

 

 

 
 

 

( މުނު ނި މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )   
)ނިމުނު( މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ަނސީމް  

 ވާލާ މައްސަލަ( )ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ، މީހުންގެ ލޭ ހުއްދަކުރުމަށް ގޮވުން ޢާންމުވެފައިވާތީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮ 
1.  

- )ކޮވިޑް   މައްސަލަ  ޅުއްާވފައިާވަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަ   179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،   ޝަރީފްމަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް 
ލުވި ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް  ގެ ޙާލުތު އިތުރަށް ގޯސްވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާތީ، ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، އީޖާބީ މަސައްކަތްތައް ހަ 19

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( ގޮވާލާ  

2.  

- )ކޮވިޑް   މައްސަލަ  އްާވފައިާވަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅު  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ    ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، 
ފެސިލިޓީސްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްހުރި ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް  ބަލިމަޑުކަމުގައި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީސް އިން ގިނަ ބަޔަކު ނިޔާވާތީ، އެ    19

 ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( 

3.  

ަވމުންދާ ދަތިކަން  ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ހޮޓާ، ކެފެޓޭރިއާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތި 
 ހައްލުކޮށްދިުނމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

4.  
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  މައްސަލަ   އްވާފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅު  179ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ    މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް، 
 މައްސަލަ( ހުށަހަޅާ  )މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް ދަމަހައްޓައި ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ  

5.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   މުނު ނި ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  5
 

 

 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން   179ެގ   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 )އެސް.ޓީ.އޯ އާ ގުޅޭ( 
1.  

ޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ަގާވއިދުެގ  هللا، ދާންދޫ  މަޖިލީހުެގ  މައްސަލަ   179ރައްޔިތުްނެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ   ަވނަ 
 )ސިފައިްނެގ އަދި ޕޮލިސްެގ ކުންފުނީެގ ފްލެޓްތަކާގުޅޭ( 

2.  

އަހަރު ފުރުމުެގ ކުރިން އެއްަގމު ދަތުރުކުރުމުެގ ޤާޫނނާ   18ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އުމުރުން  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   
ނާކޮށްފައިާވ  ޚިލާފުެވފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި، އެކި ސަބަބުތަކާ ުގޅިެގން ލައިސަންސް ނުަނގައި އެއްަގމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްުވމުެގ ސަބަބުން ޖޫރިމަ

 އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް

3.  

 ޖުމްލަ  3 
 

މައްސަލަ )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  3
 

 

 

 

 

( ނިމުނު ރިޕޯޓު )މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  އެހެނިހެން      
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ސާކުރުމަށް  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަަވހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާުގޅޭ ޚާއްޞަ މައްސަލަ ދިރާ  

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ިންނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
1.  

  ހިންާގފައިާވކަމަށް   ޚިޔާނާތް  ކޮރަޕްޝަނާއި  ބޭނުންކޮށްެގން (  ސީ.އާރް.ޕީ.އެމް.އެމް)  ކޯޕަރޭޝަން  ރިލޭޝަންސް   ޕަބްލިކް  އެންޑް   މާކެޓިްނގ   މޯލްޑިްވސް 
  ސަލާމަތީ   ަގއިތެރޭ  ފަރާތްތަކުެގ  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ލިބިފައިާވކަމަށް  މަންފާ  މާލީ  ތެރެއިން  މައްސަލައިެގ  އެ  ނުަވތަ  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރެޭވ

  ސްޓޭޓް   ޮގތުަގއާއި  މިިނސްޓަރުންެގ  ، މަޖިލީހުަގއާއި   ރައްޔިތުްނެގ  ، މުއައްސަސާތަކުަގއާއި   މިިނަވން  ، ދާއިރާަގއާއި  ޝަރުޢީ  ، ޚިދުމަތްތަކުަގއާއި
 ،ބަޔާންކޮށް   ހިމެނޭކަމަށް  ފަރާތްތައް   ެގްނދާ  މަސައްކަތްކުރަމުން  މިހާރުެވސް   ފަރާތްތަކާއި  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވ  ކުރީަގއި  ޮގތުގައި  މިނިސްޓަރުްނެގ

އެދި   ސާފުކުރުމަށް  ސަބަބުތައް  ުނދާ  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  އެކަށީެގންާވ  ތަޙްޤީޤުތައް  އެ  ، ހިސާބާއި   ޮގސްފައިާވ  ތަޙްޤީޤު  ޖިާނއީ  ފަރާތްތަކުެގ  އެފަދަ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ،  މައްސަލަ   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޙަސަން ލަޠީފްހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ  ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

2.  

އެފެއާޒްެގ    އިސްލާމިކް  އޮފް  އަހަރުެގ    2018،  2017،  2016،  2015،  2014،  2013،  2012މިނިސްޓްރީ  އަދި ަވނަ  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް 
 މިނިސްޓްރީެގ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުެގ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

3.  

  ޓެރަރިސްޓް   ނުރައްކާތެރިދިން   އަަވހާރަކޮށްލުމަށް  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ،ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ރޭ  ދުަވހުެގ  ަވނަ  2021، 6  މޭ 
 ރިޕޯޓު އިންކުއަރީެގ މަސައްކަތް ނިންމިޮގތުެގ ޕާލިމަންޓަރީ  ުގޅިެގން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ހިްނާގފައިާވ ހަމަލާއާ

4.  

 ( ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  4
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ނުނިމޭ( ރިޕޯޓު )މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  އެހެނިހެން    
( ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވިފައި )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން   

ަވނަ މާއްދާއާ    86)ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް އެ ޤާޫނނުެގ    2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު    
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ަގވާއިދު އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ހެދިފައިުނާވތީ، އެ މައްސަލަ

1.  

އަހަރަށް ކުއްޔަށްދޭްނ    50މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް    2ޓޫރިޒަމް ޒޯން  އަދި    1އއ.މަތިެވރީެގ ޓޫރިޒަމް ޒޯން    
 ނިންމި ނިްނމުމާ ގުޅިެގން އއ.މަތިެވރި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

2.  

ކޮމްޕެނީ     އިލެކްޓްރިކް  މައްސަލައާއި  ސްޓޭޓް  ފްލެޓްތަކުެގ  ޢިމާރަތްކުރާ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  ބޯހިޔާަވހިކަން  މުަވއްޒަފުންނަށް  ލިމިޓެޑްެގ 
ސަސް  މުަވއްޒަފުްނނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެްނސް ދެމުން ެގްނދާ އުސޫލާ ގުޅޭޮގތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައި 

 ޮގތުެގ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  

3.  

 ޖުމްލަ  3 

( ބަހުސް ނުނިމޭ )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

( ރިޕޯޓު ލިބިފައި )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ގުޅުންހުރި     ލިމިޓެޑާ  ޒޯްނ  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މާލެ  ދިރާސާކޮށް  ގްރޭޓަރ  ކޮމިޓީން  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މައްސަލަތައް 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު
1.  

ހުށަހަޅާފަ    ގުޅޭޮގތުްނ  ބަދަލުކުރެއްވުމާ  ތަރުތީބު  އިށީދެަވޑައިަގްނަނާވ  މެްނބަރުން  މާލަމުަގއި  ޖަލްސާކުރާ  މަޖިލީހުެގ  އިާވ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުމައްސަލަ ޢާންމު ކޮމިޓީން 

2.  

 ޖުމްލަ  2 

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   ނިމޭ ނު )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   5
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 ސުވާލު )ނިމުނު( 
ސުވާލު    އްވާފައިވާ ޖަލްސާގައި ކުރަ   

 # ސުވާލު    
 

1 
އާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللاއެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު

 (102)ލިޔުން ނަންބަރު 
1.  

 ޖުމްލަ   

/ އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު   ސުވާލު   ވާފައިވާ އަނބުރާ ގެންދަ   
 # ސުވާލު    
ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ  ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު  

 ( 101ޒަހާ ވަޙީދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު 

1.  

 ޖުމްލަ  1 

ސުވާލު   ހޯއްދަވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު    
 # ސުވާލު    
އާ ކުރައްާވ  هللاއައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ަނސީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް    

 (12ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
1.  

އާ ކުރައްާވ  هللاަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ަނސީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު  
 (13ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

2.  

އާ ކުރައްާވ  هللاދާއިރާެގ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ަނސީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުަގލޮޅު ދެކުނު   
 (14ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

3.  

ކުރައްވާ    ނަސީމްއާްް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ިމިންސަޓރ ޮއފ ،  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  
 (15)ލިޔުން ނަންބަރު:   ސުވާލު

4.  

 ޖުމްލަ  4 

 ސުވާލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   6
 

 
 ސުވާލު )ނުނިމޭ( 

 ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  
 # ސުވާލު    
)ލިޔުން ނަންބަރު   މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا ޢަބްދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ    

86) 

1.  

ޢަބްދު    މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް  هللا ކަނޑިތީމު  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޢަބްދުލްޙަކީމް   ޝަހީމް 
 (91)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

2.  

އެމްޕަވަރމަްނޓް އަލްފާޟިލް  ކޮމިއުނިޓީ  ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  
 ( 94)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

3.  

)ލިޔުން މަޢުޞުމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ( 103ނަންބަރު 

4.  

ކުރައްާވ ސުާވލު     ރިފްޢަތުއާ  އިބްރާހީމް  އަލްއުސްތާޛު  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ަވޙީދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  )ލިޔުން އުނޫގފާރު 

 ( 104ނަންބަރު 

5.  

ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ    
 ( 105)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

6.  
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ނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަ  
 ( 106)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

7.  

ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ    

 ( 107)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

 ޖުމްލަ  8 
 

 

ސުވާލު    ވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއް   
 # ސުވާލު    
   1.  
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