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 502 .................................................................................................. ކްޝަން ސެ އެޑިއުކޭޝަން ޕާލަމެންޓަރީ

 503 ............................................................................................................. ސެކްޝަން  މެއިންޓެަނންސް

 506 ............................................................................................................................................................ މުވައްޒަފުން  12.0

 506 .....................އަދަދު  ތިބި މުަވއްޒަފުން  މަޤާމުތަކުގައި އަދި ބަދަލާއި އައި އަދަދަށް އެމަޤާމުތަކުެގ  އަދަދާއި  މަޤާމުތަކުެގ 12.1

 514 ...................................................................................... މުަވއްޒަފުން   ދެިވފައިާވ ކުރިއެރުން ަވޒީފާެގ 12.2

 514 ..................................................................... : މުވައްޒަފުން ދެއްިވ ަވޒީފާ އަލަށް  އަހަރު ަވނަ 2021 12.3

 515 ............................................................ މުވައްޒަފުން  ަވކިެވަވޑައިެގންެނިވ ަވޒީފާއިން  އަހަރު ަވނަ 2021 12.4

 516 .........................................................................ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަމްރީން ބައިެވރިވި  އަހަރު ަވނަ 2021  12.5

 518 ............................................................................................................................................... ޕްރޮޖެކްޓްތައް  އެކިއެކި 13.0

 518 ........................................... ތަކެތި އަގުބޮޑު ހޯދުނު މަސައްކަތްތަކާއި ބޮޑެތި ކުރުިވ އިޢުލާނުކޮށްެގން ޢާންމުކޮށް  13.1

 524 .................................................................................. ކަންތައްތައް  މުހިްނމު ހިްނިގފައިާވ ދާއިރާަގއި  ސެކްޝަންެގ ފައިނޭންސް  14.0

 535 ............................................................................................................................................................ އެހީ  ބޭރުެގ 15.0

 536 ................................................................................................................................. ޚަރަދު  ހިނިގ އާމްދަނީއާއި ލިބުނު  16.0

 536 .......................................................................................... ފައިސާ  ލިބުނު ޮގތުަގއި ޢާމްދަީނެގ 16.1

 537 ........................................................................... ޚަރަދު  ހިނިގ އަހަރު ަވނަ   2021 އަދި 2020 16.2

 542 ...................................................................................................................................................... ނިންމުން ޓްރިޕޯ 17.0

 543 .................................................................................................................................................................. 1 . ޖަދުަވލު
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  

 ،ލެމާ      

 ދިވެހިރާއްޖެ     

 
 

 

 ނ  އ ހ ރުގެ އ ހ ރު ރިޕޯޓް ވ   2021

 ފެށުން 1.0

ވަނަ އަހަރުެގ އަހަރު ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުަގއި އެކުލެވިެގންވަނީ    2021އީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ  މި

ކޮށްދީފައިާވ    2021 އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  އަދި  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަހަރު  ވަނަ 

 ވެ. މަސައްކަތްތަކެ 

 އޮފީސް ހިންގުން  2.0

 :އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ އިދާރާ އުފެއްދެވުންރ 2.1 

 ދުވަހު  1932ބަރ  ންޑިސެ  22، 1351ޝައުބާން   23، އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ ސަރުކާރުން އުފެއްދެވީ ރަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޢްލާން ކުރެްއވުމާ ުގޅިެގން އުފެއްދެވި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މީލާދީ  

ެއީއ  . ވަނަ ދުވަހުެއވެ 30 މަހުެގ ބަރންވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެ 1971އަހަރު ފުރުނު އަހަރު ކަމަށްވި  39ޮގތުން 

 .ނަންބަރު ދެންނެވުމުންނެވެ 71/145އްޔާެގ އޮފީހުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ހޯމްއެފެއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އުފެއްދެވިއިރު  އިދާރާ  މަޖިލީހުެގ  އަންނަ ރައްޔިތުންެގ  ހިނަގމުން  ދަށުަގިއ  ޒްެގ 

ނަމަވެސް އޮތް  އިދާރާ  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ޮގތުަގއި  ފެށިެގން    އިން  1972ަގސްޓް  އޮ  12، އިދާރާެއއްެގ 

މިޮގތަށް ހަމަޖެއްސެވީ . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުެގ ދަށުންނެވެ  އީރާ ހިނަގމުން އަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާ

  ވަނަ އޮތް   2008. ަގއި ނެރުްއވި ދެންނެވުމަކުންނެވެ 1972ަގސްޓް  އޮ  12ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުން  
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ނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ  ވަ  272ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ  

ތަ ގެޒެޓުަގއި  ޞްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ކުރައްަވއި  ޝަޢުބާން   6)  2008ަގސްޓް  އޮ  7ދީޤް 

ންމެހައި ބާރުތައް ( ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝާއިޢުކުރެްއވުމާ ުގޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އ1429ެ

އެހެންކަމުން  އުފެދިފައެވެ.  ވަނީ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތުަގއި  ބާރެއްެގ  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  ލިބިެގންވާ 

މުސްތަޤިއްލު ރައް މިނިވަން  ހިނަގމުންދާ  ދަށުން  މަޖިލީހެުގ  ރައްޔިތުންެގ  އިދާރާއަކީ  މަޖިލީހުެގ  ޔިތުންެގ 

 ށިެގންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތާރީޚުން ފެ އިދާރާެއއްކަމުަގއި އެ

 : މ އިގ ނޑު މ ސ އްކ ތްތ އް 2.2

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތަކާިއ    ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ކުރާ މަިއަގނޑު މަސަްއކަތްތަކަކީ 2.2.1

އެ  ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި މައްސަލަތަކާ ުގޅޭޮގތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސަށާއި

 .މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

ރައްޔިތުންގެ  އިތުރުން   ޖަލްސާތައް  މީެގ  މަޖިލީހުެގ  ހަމަޖެްއސުމާއި  ވޭނެބޭއް   ރައްޔިތުންެގ   ، އިންތިޒާމްތައް 

އިދާރާއިން ކުރަމުން ެގންދާ މަިއަގނޑު   މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުެގ ޔައުިމއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެްއޓުމަކީ މި

 . ކަންކަމެކެވެ މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ

 : ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ސީދާ ހިންގާ ބ ލ ހ އްޓާ ކ ންތ އްތ އ2.3ް 

 . ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ސީދާ ހިންާގ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް ތިރީަގއި އެވަނީެއވެ 

ޤާނޫނީ    -1 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުެގ  މީހަކު  ހޮވޭ  ކަންހުވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް   ކަންކުރުމުެގ 

 .ހަމަޖެއްސުން

ާގނޫނީ    -2 މެންބަރުކަމުެގ  މީހުން  ހޮވޭ  މެންބަރުކަމަށް  މަޖިލީހުެގ   ކަންކުރުމުެގ ކަންހުވައި ރައްޔިތުންެގ 

 .ހަމަޖެއްސުން

، ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ޮގތުެގމަތިންއުފާާއުގޅޭ ކަންކަމާއި،  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ އިސްތި   -3

 .ހަމަޖެއްސުން  ކަންވަކިވާ މެންބަރުންެގ ކަން
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 .ކަމެއް ހިންުގން އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރީ ހުރިހާރަ  -4

 .ހަމަޖެއްސުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް  -5

 . ކުރުންކަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާ ުގޅޭޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަން -6

ބަޔާން   -7 ރިޔާސީ  އަހަރެްއެގ  ހުށަހެޅުއްވުމާ ކޮންމެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ    ުގޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ޮގތުން މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން. 

 . ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުެގ ޔައުމިްއޔާތައް -8

 ރުޝީފް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ންޓްރީ ލައިބްރަރީ އާއި ޢަމަޕާލި -9

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކާ ދެމެދު ރަޙްމަތްތެރިކަމުެގ ުގޅުން   -10

 ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުން.

އަޤްވާމީ   -11 ބައިނަލް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  އެކުވެރިކަމާިއ،  މަޖިލިސްތަކުެގ  ޤާނޫނުހަދާ 

ޖަމާޢަތް ނުަވތަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ދެމެދު ދަމަހައްޓަންޖެހޭ   ޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުަގިއ ބައިވެރިވެ، އެޖަމާ

 ުގޅުންތައް ދެމެހެއްޓުން. 

ވަ -12 ރކްޝޮޕް އަދި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަާވ ބޭރުެގ ޖަލްސާތަކާއި 

 ބެލެހެްއޓުން. އިތައް ރާވަސެމިނަރ ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުެގ ކަންތައް

 

 މ ޖިލީހ ށް ހުށ ހެޅުނު ބިލާއި މ އްސ ލ  އ ދި ޤ ރާރުތ އް ރ އްޔިތުންގެ  3.0 

ރައްޔިތުންެގ  ، ވީނަމަވެސް  ރިޕޯޓުކަުމގައިެގ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާވަނަ ައހަރު    2021، ރިޕޯޓަކީ  މި

އިދާރާއަކީ މަޖިލީހުެގ  ، މަޖިލީހުެގ  އޮފީހެްއ  ރަްއޔިތުންެގ  ުއފައްދާފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  މަސަކަތްތައް  އިދާރީ 

މަޖިލީހުެގ    ،ކަމުަގިއވާތީ ުގޅޭޮގތުން  2021ރަްއޔިތުންެގ  ބިލުތަކާ  ހުށަހެޅުނު  އަހަރު  ރައްޔިތުންެގ  ، ވަނަ 

އެޮގތުން އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު    ،  އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްފަިއވާތީމަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ކަމާުގޅޭ  

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ    19ތިރީަގިއ ފާހަަގކޮށްފަިއ ެއވަނީއެވެ. މި ރިޕޯޓުަގއި    ،ބިލުތަކާއި މަްއސަލަތައް 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.     ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރާއި، ދެވަނަ ދައުރާއި، ތިންވަނަ ދައުރުެގ މަސައްކަތް  2021
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 ވ ނ  އ ހ ރު ހުށ ހެޅުނު ބިލުތ އް  2021 3.1

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު  2021
 

  

 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު     
 

 ތަފްޞީލް 

 ބިލު 24 12 36 11 25

 ޤަރާރު  10 4 14 5 9

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  0 13 13 10 3

 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  2 5 7 5 2

 ކުއްލި މައްސަލަ 0 10 10 10 0

 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  3 7 10 6 4

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ުގޅޭ ރިޕޯޓު  4 20 24 19 5

 ސުާވލު  8 17 25 19 6

54 85 139 88 51 
 ޖުމްލަ 

38.8% 61.2% 
   

 އިންސައްތަ 
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 ލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުރުގެ ބި   ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ ވަނަ    2021
 

  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 
 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ    2020/3ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   

 ( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 2020އިންތިޚާބުެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 
1.  

)ސިފައިންެގ ޤާނޫނު( އަށް    2008/1ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު   
 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

2.  

ަނންބަރު    ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު  މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު  ދާއިރާެގ  ހިންަނވަރު  ފަރާތުން،  )މީހުްނ   2013/12ސަރުކާރުެގ 
 އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ ޤާނޫނު( 

3.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ  ފަރާތުން،  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ   2014/9ސަރުކާރުެގ 
 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

4.  

ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު    ފަރާތުން،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުެގ  - )އެންޓި  2008/13މުޙައްމަދު ޝާހިދު 
 ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ކޮ

5.  

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުެގ    ،ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
 ބިލު

6.  

  .7 ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ބިލު   ،ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު   ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން  

ރަޝީދު    މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ނަންބަރު  ފުވައްމުލަކު  ޤާނޫނު  ޞިއްޙަތު    2012/7ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  )ޢާންމު 
 ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

8.  

 މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލު ،ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން 
 )މިބިލު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްީވ ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު( 

9.  

( ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާޫނނު) 2007/5އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

10.  

 ޖުމްލަ   10 
 ބިލު )ބަލައިނުގަތް( 

 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  
 ޖުމްލަ    

 ބިލު )ބާޠިލުވި( 
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ    
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ   2009/8ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   

 ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  
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 ޖުމްލަ  1 
 ބިލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   11

 

 

 
 

 

 ބިލު )ނުނިމޭ( 
 ބިލު )ކޮމިޓީގައި(  
 # ބިލުގެ ނަން   
މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެންޑް   

 އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު 
1.  

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

2.  

  .3 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ   

  .4 ބިލު  އިޖުރާއަތުެގ މަދަނީ ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ، ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  

ފަރާތުން،    ނަޞީރު    ސަރުކާރުެގ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޯގތިެގދޮރު    ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،މުލަކު  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 
 ކުއްޔަށްދިުނމާބެހޭ ބިލު 

5.  

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

6.  

  .7 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިލު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ާނޒިލް  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  

  .8 ބިލު ހަކަތައިެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ އިނގުރައިދޫ  ، ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ  

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ    
 ބިލު

9.  

)ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު(   2014/17ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު    
 ެގަނއުމުެގ ބިލު އަށް އިޞްލާޙު 

10.  

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

11.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބިނާެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނގުމުެގ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު    
 ބިލު

12.  

  .13 ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުެގ އިފްލާސްވުމާއި ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު  

  .14 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިންޝުއަރެްނސްއާބެހޭ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު   

 1/ 2013ޤާނޫނު ަނންބަރު    ,2016/20ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު  
 ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު   1)ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު އެއްެވއުޅުމުެގ މިިނަވންކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް 

15.  

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2015/30  ނަންބަރު  ޤާޫނނު  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު  
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު  ކުޅިަވރުެގ

16.  

ނަންބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޒިޔާދު  ޙުސައިން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ވައިކަރަދޫ  ފަރާތުްނ،   3/ 2016ސަރުކާރުެގ 
 )މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު( އުާވލުމުެގ ބިލު 

17.  

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

18.  
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މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަންނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މައްޗަްނގޮޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު    
 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްެވރިކަމުެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 2019/14

19.  

)އެކިއެކި ޖ.  70/4ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު    
 ލިޔުންތަކުގައި ރެެވނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުެގ ޤާޫނނު( އުާވލުމުެގ ބިލު

20.  

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

21.  

)ކުދި   2013/6ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    
 އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

22.  

ނަޝީދު     މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނަްނބަރު  هللا ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް  ޤާޫނނު  )އެއްަގމު   5/ 2009ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ( 22/ 2020ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު 

23.  

 ޖުމްލަ  23 
 

 ބިލު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(  
 # ބިލުގެ ނަން   
)އާމްދަނީްނ   25/ 2019ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ަގއްދޫ    

 ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

1.  

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

2.  

 ޖުމްލަ  2 

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

 ޖުމްލަ  0 
 

( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )   25  
 

 

 

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު( 
)ފާސްވި( ޤަރާރު     
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

  މިޔުޒިކް   ފަސޭހަކަމާއެކު  ޒުާވނުންނަށް  މާލޭގައި   ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު  
  ހީނސަމާސާކޮށް  މާހައުލެއްގައި  އުފާެވރި  ބޭރުގައި  ހާސްކަމުން  ، ބައްދަލުކޮށްލައި  އެކުެވރިްނނާ  ، އަޑުއަހާލައި 
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި ސަރުކާރަށް ޤާއިމުކޮށްދިުނމަށް މަރުކަޒެއް  ތިބެޭވނެފަދަ އެއްެވ ، މަޖާކޮށްލައި 

1.  

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

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

 ޤަރާރު )ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު )ވ.ފެލިދޫ(   
މަދަރުސާ   ވ.އަތޮޅު  މަސައްކަތް  އާއި  ހޯލުެގ  މަލްޓިޕަރޕަސް  ހަމަޖެހިފައިާވ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ގައި  )ވ.ފުލިދޫ( 

 އަަވސްކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގާވލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

1.  

 ޖުމްލަ  1 
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 ޤަރާރު )ފާސްނުވި / ބާޠިލުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

 ފައިސާ  ، ނުކިރުމާއި  މަސް  ބާނާ  މަސްެވރިން   ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި  
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިާވ މަސްވެރިްނނަށް ، ނުލިބުމާއި

1.  

  އެ  ނުނިމި  މަސައްކަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާ  ނައިފަރު  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  
 ޮގާވލައި  ސަރުކާރަށް  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިާވ  ރައްޔިތުްނނަށް  ސަބަބުން  ހުއްޓިފައިވުމުެގ  މަސައްކަތް
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

 ޤަރާރު )އަނބުރާގެންދެވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

 0  1.  
 ޖުމްލަ   

 

 )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު( ޤަރާރު    5
 

 

 

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

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ދޫކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް 
1.  

ޢަބްދު    އީާވ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ކުރާ هللا ަގލޮޅު  އަންހެނުްނނާމެދު  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
ެގނައުމަށްޓަކައި ހުއްޓުމެއް  ަގވާއިދުތަކުަގއި    ،ކަމާުގޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި  ،ތަފާތުކުރުންތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ިނޒާމާއި 

 ހުރި ހުރަސްތަކާއި ތަފާތުކުރުންތައް ދެެނަގތުމަށްޓަކައި ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

2.  

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރަމުްނދާ   ،މައްޗަްނޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  
ކުޑަކުދިްނނާއި ދައުލަތުން  ޮގތުން  ހުއްޓާލުމުެގ  ބޮޑަށް    ، އަނިޔާ  މިހާރަށްވުރެ  ރައްކާތެރިކަމަށް  ކުޑަކުދިްނެގ 

 ސަމާލުކަްނދިނުމަށް އެދި ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

3.  

ޙުސައިން     ސަޢުދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ބިންތަކަށް  ިވލިނިގލި  ފަލަސްޠީންެގ  އިޒްރާއީލުން  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
ދެމުްނެގްނދާ  ރައްޔިތުންނަށް  ފަލަސްޠީންެގ  ޮގާވލުމާއެކު  ހުއްޓާލުމަށް  މަސައްކަތް  ެގްނދާ  ކުރަމުން  ވެރިެވަގތުމަށް 

 ޤަރާރު   އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފް އަނިޔާތައް ކުށްެވރިކޮށް އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ

4.  

ދިެވހިރާއްޖޭެގ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް    ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  
ފަރާތުން  ޙަާވލުކުރެިވފައިާވ  ޒިންމާއާ  މުއްދަތަކަށް  ،ބެލެހެއްޓުމުެގ  ދިުގ  ހަދާފައިާވ    ،ނުހަުނ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ްނދާ  ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުްނަވމު  ،ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުްނެގ މަންފާއަށް ފަހިާވޮގތަށް  ،ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި 
 އެ ކަންކަން ނިމުމަކަށް ެގަނއުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު   ،ިގަނުގނަ ކަންތައްތަކެއް ތަރުތީބުކޮށްފައިާވތީ ،މަުގން 

5.  

މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުރެޭވ ިވޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ފައިސާެގ    
ބޮޑުބައެއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފައިނޭްނޝަލް ސިސްޓަމަށް ަވްނނަމުްނނުދާކަން ފާހަަގކުރެޭވތީ އެކަމަށް އަަވސް ޙައްލެއް  

 ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

6.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންާނއި ކުދިންެގ   މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް  
 ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު  ޙައްޤުތައް

7.  

މައްސަލަތައް  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖިންސީ ޯގނާކުރުމާއި ރޭޕްކުރުމުެގ    
 ރާއްޖޭަގއި އިތުރުަވމުްނދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

8.  



12 
 

 ޖުމްލަ  8 
 

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

 ޖުމްލަ  0 
 

 ޤަރާރު )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ  ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް    

 ގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޤަރާރު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  9
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު( 
ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ފާސްވި( ސަރުކާރުން    

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު   ،ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން  115ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ   

ކަނޑައެޅުއްުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް  ރެސިޑެންޓް ސަފީރުްނ  -ރާއްޖެއިން ޮނން
 ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

1.  

  ަވަނ މާއްދާެގ )ނ( ަގއިާވ ޮގތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް  4)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނު( ެގ    2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ކޮމިޝަނަށް މެްނބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް

 އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 

2.  

ނަްނބަރު    ެގ    2010/16ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  މޯލްޑިްވސް  ަވަނ    6)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ  ޮގތުެގމަތިްނ  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ 
ފޮނުއްާވފައިާވ ަނންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 

3.  

ެގ    2010/3ނަްނބަރު  ޤާނޫނު    ޤާޫނނު(  އިދާރީ  ނެގުމާބެހޭ  )  56)ޓެކްސް  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރުގައިާވ  1ަވނަ  ަވނަ   )
ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި މެންބަރަކު  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް  ފޮނުއްާވފައިާވ   ،ޮގތުެގމަތިްނ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ްނމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނި

4.  

އިނގިރޭސިިވލާތަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން   ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ،  115ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 ހ.އަމީީނެގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯަގަނއިޒޭޝަނަށްފަރަޙަާނޒް ފައިޞަލް،   ކަނޑައަޅާފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ޑޮކްޓަރ

ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި މަޤާމަށް  މަންދޫބުެގ  ދާއިމީ  ކަނޑައަޅާ  މައްސަލަ   ދިެވހިރާއްޖެއިން  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން  ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ

5.  

ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް   5)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ ޤާނޫނު( ެގ    2006/6ޤާނޫނު ަނންބަރު   
ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްއަށް މެްނބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން ޮގތެއް ިނންމުމަ

6.  
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ޤާނޫުނއަސާސީެގ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ދަށުްނ،  93ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މިއުޗުއަލް " ަވނަ  އޮްނ  ކޮންެވންޝަން 
އެްގރީމަންޓް  މަލްޓިލެޓެރަލް ކޮމްޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީ" މެޓަރސް )އެމް.އޭ.އޭ.ސީ( އާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އެސިސްޓަްނސް އިްނ ޓެކްސް

 އަދި މަލްޓިލެޓެރަލް " ސީ.އާރު.އެސް(- އިންފޮމޭޝަން )އެމް.ސީ.އޭ.އޭ އޮން އޮޓަމެޓިކް އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ފައިނޭޝަލް އެކައުންޓް
ގައި  " ސީ.ބީ.ސީ(- ޓްސް )އެމް.ސީ.އޭ.އޭކަންޓްރީ ރިޕޯ ކޮމްޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީ އެްގރީމަންޓް އޮްނ ދަ އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ކަންޓްރީ ބައި

ހޯއްދެުވމަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މައްސަލަ،   ބައިވެރިުވމާމެދު،  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން  ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ

7.  

ޤާޫނނުއަސާސީެގ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން،  93ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޑެކްލަރޭޝަން ސޭފް" ަވނަ  ަގއި  " ސްކޫލްސް 
ބައިވެރިުވމާމެދު، ފޮުނއްާވފައިވާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  މައްސަލަ،   ރައްޔިތުންެގ 

 ފޮުނުވން  ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށްދިރާސާކޮށް 

8.  

ޓްރީޓީ އޮފް އެމިޓީ އެްނޑް ކޯޕަރޭޝަން އިްނ "ެގ ދަށުން،  ( ހ)ަވނަ މާއްދާެގ   93ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   
ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާ" ދިެވހިރާއްޖެއިން  

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ، ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

9.  

ނަްނބަރު    ެގ    2010/16ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  މޯލްޑިްވސް  ަވަނ    6)ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ  ޮގތުެގމަތިްނ  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ 
ފޮުނއްާވފައިާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 

10.  

 ޖުމްލަ  10 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  10

 

 

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ( 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(   

 # މައްސަލައިގެ ނަން    
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، "ިވއެނާ ކޮްނެވންޝަން އޮން ރޯޑް   93ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ    

" ގައި ދިެވހިރާއްޖެއިްނ 1968" އަދި "ވިއެނާ ކޮްނެވްނޝަން އޮން ރޯޑް ސައިްނސް އެްނޑް ސިްގނަލްސް  1968ޓްރެފިކް  
ބައިވެރިުވމާމެދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ، ދިރާސާކޮށް 

 ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 

1.  

ަވނަ މާއްދާ ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން،  44ޤާޫނނު( ެގ )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުެގ   2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް 

 ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން 

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ      
 # މައްސަލައިގެ ނަން   
ޤާޫނނުއަސާސީެގ     ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މާއްދާެގ   115ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ސްރީލަންކާއަށް ( ދ)ަވނަ  ޮގތުެގމަތިން،  ގައިާވ 

ސްޓޭޓް  ، ހިކިފިނިފެންމާެގ.ހ، ޢަބްދުއްރައްޒާޤުދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް ޢުމަރު  
ނޮން ކަނޑައަޅާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ޤަތަރަށް  ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި - އޮފް  މަޤާމަށް  ސަފީރުކަމުެގ  ރެސިޑެންޓް 

 ފޮުނުވން   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް

1.  
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 ޖުމްލަ  1 
 

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  3
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

މައްސަލަ )ނިމުނު(   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ   
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ފާސްވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  .1 ދެއްުވން  ން، ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަާވބުަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތި  32ަގވާއިދުެގ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 

ުގޅިެގން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް އަލްފާޟިލާ   ބައިނަލްއަޤްާވމީ އަންހެނުްނެގ ދުަވހާ 
 ާވހަކަފުޅުދެއްކެުވން ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ 

2.  

ަގއިާވ  ޮގތުެގމަތިން ޕޮލިސް ( ރ)ަވނަ މާއްދާެގ   75ެގ  ( ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ޤާޫނނު) 2020/34ޤާނޫނު ނަންބަރު   
ޓަކައި މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް މެްނބަރުން ހޮުވމަށް 2ބޯޑަށް ޢާްނމު ރައްޔިތުްނެގ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ  

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން  އިޖާބަދެއްަވއި ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ

3.  

 ޕޮލިސް ތުެގމަތިންޮގ  ަގއިވާ ( ރ) މާއްދާެގ ަވނަ 75 ެގ( ޤާޫނނު ޚިދުމަތުގެ  ފުލުހުންެގ ދިެވހި) 2020/34 ރުނަންބަ  ޤާނޫނު 
 އިޢުލާނަށް  ކުރި  އިދާރާއިން މަޖިލީހުެގ ހޮުވމަށްޓަކައި މެންބަރަކު ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން ތެރެއިން ރައްޔިތުްނެގ ޢާްނމު ބޯޑަށް

 ފޮނުުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ މައްސަލައާގުޅޭ އެ ިނންމުމަށް  ޮގތެއް ދިރާސާކޮށް ނަންތައް ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލެއްިވ އިޖާބަދެއްަވއި

4.  

ެގ  ޒިން  ޚަރަދަށް  ގެ )ދައުލަތު  2013/7ރު  ނަްނބަ  ޤާނޫނު  ގައި    32މާވުމުެގ ޤާނޫނު(  )ބ(  )ހ(، )ރ(، އަދި  ަވނަ މާއްދާެގ 
 ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުްނ އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިާވ ހުއްދައިެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ

5.  

 ޖުމްލަ  5 
 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   )ނިމުނު   މައްސަލަ   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ  5

 

 

 
 

މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަ  
ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި( ރިޔާސަތުން     

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

 ޖުމްލަ  2 
)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ      

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ  2
 

 

 

 

ލަ  ކުއްލި މައްސަ   
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް 

 )ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ނުރައްކާތެރި ހާދީސާތައް ކުރިމަތިވަމުން ދިއުމާ ގުޅޭ( ކުއްލި މައްސަލަ 
1.  
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ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ،  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
)އުތުރު ތިލަ ފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ހާބަރެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ޤާއިމުވެ ތިބެވޭ ގޮތަށް ހަދާ  ކުއްލި މައްސަލަ  

 އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމާގުޅޭ( 

2.  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި   170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ   
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދާ އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރުތައް މި ދުވަސްވަރު  މައްސަލަ  
 ށް ގިނައިން ފެންނަމުންދާތީ މި ކަމަށް ސަމާލުވުމާ ގުޅޭ( އިންތިހާއަ 

3.  

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  މާަވށު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  
ގައިޑްލައިންތަކުގެ ސަބަބުން، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބެމެންދާ  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ  ކުއްލި މައްސަލަ )
 ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ( 

4.  

ޙުސައިން   ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ަގވާއިދުެގ  ،  އަލިފުށި  މަޖިލީހުެގ  ދަށުްނ    170ރައްޔިތުންެގ  މާއްދާެގ  ަވނަ 
 އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅޭ( މައްސަލަ )ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި 

5.  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    170ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ،  މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ކުއްލި މައްސަލަ ) 

 ލިބެމުންނުދިއުމާ ގުޅޭ( 

6.  

ޝަރީފްމަ  އާދަމް  މެްނބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދަށުން   މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ، ޑުއްަވރި 
ވެންޓިލޭޓަރުތަކާބެހޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަޙްޤިޤެއްކޮށް، އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ  )   މައްސަލަ  ކުއްލި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

 ފަރާތްތައް އިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް، އެ ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

7.  

  ކުއްލި   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ، ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 
 އާ ގުޅިގެން މިހާރު ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ލުއިދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ(   19- )ކޮވިޑް   މައްސަލަ

8.  

  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ، ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
ޅ.ނައިފަރު، ހިންނަވަރު، ކުރެންދޫ، ފެލިވަރު އަދި އޮޅުވެލިފުށްޓަށް ކޮވިޑް ފެތުރި އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް  )  މައްސަލަ  ކުއްލި

 ގެނައުމާ ގުޅޭ( 

9.  

ލަޠީފް،ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ފަ   ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މެްނބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 
ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕްކޮށް ސަރުކާރާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ބަހަމުން ގެންދާ ގެންދިއުން  )  މައްސަލަ  ކުއްލި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

 ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

10.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު ) ކުއްލި މައްސަލަ   10
 
 

 

 

 
 

ނިމުނު( މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )   
 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނިމުނު(  

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން    179ތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، ރައްޔި 

 މައްސަލަ )ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސް އާ ދޭތެރޭ ފިޔަަވޅު އަޅައި ދިނުން އެދި( 
1.  

އް  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިޖްތިމާޢީ ެގދޮރުެވރިކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ސަރުކާރު ކުންފުނިތަ 
އެޅި   ރައްޔިތުްނެގ   1މެދުވެރިކޮށް  ޮގާވލައި،  ހާމަކުރުމަށް  ތަފްޞީލް  ޮގތުެގ  ކަންކުރި  ސަރުކާރުން  މި  ފްލެޓުތަކާމެދު  ކޮޓަރީެގ 

 ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  179މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ 

2.  

ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އޮފް  101  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މިިނސްޓަރ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ   ަވނަ 

 މައްސަލަ   ޖަމާލްެގ އިތުބާރުނެތްކަމުެގ  ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިްނސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް
3.  

 މަސައްކަތްކުރާ  ރިޒޯޓުތަކުަގއި  ގުޅިެގން   އާ  19-ކޯިވޑް،  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ   ލަޠީފް  މުޙައްމަދު   ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ 

  ޮގާވލައި  ޙައްލުކޮށްދިުނމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިެވފައިާވ  އެފަރާތްތަކަށް  ެވފައިާވތީއާއި  މަހެއް  އެތައް  ުނދެިވ  ާގތަށް  ޢާއިލާ  މުަވއްޒަފުްނނަށް

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ

4.  
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ެގ ސަބަބުން އަޅާފައިާވ ފިޔަވަޅުތަކުެގ  19-ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކޮިވޑްފަރެސްމާތޮޑާ   
 ތެރެއިން ޓެކްސީ ތަކުެގ ޚިދުމަތްދޭ ަގޑި އިތުރުކުރުމަށް ޮގާވލާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

5.  

ަވއްކަން ބަލައިދީ މިކަމުަގއި ޝާމިލުާވ ފަރާތްތައް ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް    ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ެވންޓިލޭޓަރު 
 ޖަާވބުދާރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

6.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   މުނު ނި ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  6
 

 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ފަލާޙް  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ަގާވއިދުމާފަންނު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ދަށުްނ   179ެގ    މާއްދާެގ  ަވނަ 

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

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

2.  

ސަލީމް    އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ފަރާތްތަކަށް ހޯރަފުށި  ހިްނާގ  ރެސްޓޯރަންޓް  އަދި  ކެފެޓޭރިއާ  ހޮޓާ،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ކުރިމަތިވަމުްނދާ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދިުނމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

3.  

ފުރުމުެގ ކުރިން އެއްގަމު ދަތުރުކުރުމުެގ  އަހަރު    18ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އުމުރުްނ   
  ޤާނޫނާ ޚިލާފުެވފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި، އެކި ސަބަބުތަކާ ުގޅިެގން ލައިސަްނސް ނުނަަގއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުެގ ސަބަބުން 

 އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިުނމަށް

4.  

 ޖުމްލަ  4 
 

މައްސަލަ )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  4
 

 
 

 

( ނިމުނު ރިޕޯޓު )މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  އެހެނިހެން      

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު 
 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ނަްނބަރު    ެގ    2020/28ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިްނސާފުެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނާއި    19)އިންތިޤާލީ  ޗީފް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުްނެގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުެގ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު
1.  

މަށް އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްަގއި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުްނނަށް ކުރިމަތިެވފައިާވ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވު  
 އެދިަވޑައިެގން ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

2.  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޢާްނމު ކޮމިޓީން    ަވނަ މާއްދާ  119ަވނަ މާއްދާ އަދި    116  ަވނަ މާއްދާއާއި  107ަގވާއިދުެގ    ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

3.  

އޭ.ޑީ.ބީ( އިން ފަންޑުކުރުމަށް )  ޑިެވލޮޕްމަންޓް ބޭންކްލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ޭގސް ސްޓޭޝަެނއް އެޅުމަށް އޭޝިއަން    ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
 އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ނިންމަާވފައިާވ މައްސަލަ، އެްނަވޔަރަްނމަންޓް

4.  

ފޯނު  ސަރިވސް    މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭޮގތުން  ހަމަޖެއްސުމާ  މައްސަލަ،   ކޮމިޝަުނންއެލަަވންސް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

5.  
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ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ    މައްސަލަ ސަލާމަތީ  ހުށަހަޅާފައިާވ  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް  ތަމްރީނު  އަސްކަރީ  ސިފައިްނެގ  ތަނަކަށް  ނޫން  ގިރިފުށި 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް 

6.  

ެގ ޙާލަތާ ުގޅިެގން ަވޒީފާ ގެއްލޭ އަދި ގެއްލިފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި ރަށްރަށުގައި އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެކަމުެގ ބިރުހީެވފައި    19-ކޮިވޑް 
މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާްނ،  ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެިވދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަެވލި ދާއިރާެގ  

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  2020އެޕްރީލް  8

7.  

ނިންމިޮގތުެގ  އައްސޭރި ޖަލުަގއި ތިބި ޤައިދީްނެގ ކަންބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުާވފައިާވ ޕެޓިޝަން، ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް   
 ރިޕޯޓު

8.  

ހެދިފައިާވ    ބެލުމަށާއި،  ޮގތް  ކަންހިނާގފައިާވ  ހާދިސާގައި  ދެ  ުނރައްކާތެރި  ހިނާގފައިާވ  ބަނދަރުަގއި  ިވޔަފާރި  މާލޭ  މިފަހުން 
ބެލެހެއްޓެމުންދޭތޯ ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ  ގައިޑްލައިންތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް މާލޭ ިވޔަފާރި ބަނދަރުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން  
 މައްސަލަ، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

9.  

ބާޠިލުކޮށްފައިާވ  ކުރީެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދުެގ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ފުރުން މަނާކުރުމުެގ އަމުރު   
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުންެގ  ުގޅިެގން  ކޮމިޓީން   4މައްސަލައާ  ޖުޑީޝިއަރީ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ސޮއިކުރައްވައި  މެންބަރުން 

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

10.  

ގުޅޭޮގތުން ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީން ސަރުކާރުެގ ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުެގ ފްލެޓްތައް ދިުނމާ   
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

11.  

ެގ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިެގން، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް މޯލްޑިްވ ޭގސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑާ ޙަާވލުކޮށްެގްނ    19-ކޮިވޑް 
އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  ެގނެސްފައިާވ މެޑިކަލް  

 ރިޕޯޓު

12.  

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްެގ މުވައްޒަފުންާނގުޅޭ މައްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

13.  

ކުރީެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް   ، ގައި ބޭއްުވނު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާަގއި 2021މާރިޗު  1 
ދައްކާފައިވާ  ާވހަކަ  ލިބިދޭޮގތަށް  އުނިކަން  އިމްތިޔާޒަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ޖަމާލް  މަލީހު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް    ޓެކްނޮލޮޖީ 

 އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު މައްސަލަ

14.  

އިބްރާހީ   އަޒްޙަރު  ހ.ކުއްޅަަވއްމާެގ  ހައްޔަރުކުރެުވުނ  ތުހުމަތުަގއި  ކ.ކުށެއްެގ  ފުލުހުންނާއި   މްއަށް  ސްޓޭޝަނުެގ  ޕޮލިސް  މާފުށީ 
މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްެގ އޮފިސަރުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިާވ މައްސަލަ ހިއުމަްނ ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ  

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން 

15.  

ހިއުމަން ރައިޓްސް   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  ބަޔާްނކޮށް  އަދާކުރަމުންނުދާކަމަށް  ޤާނޫީނ ޒިންމާ  އޭޖެންސީެގ  ޑްރަްގ  ނޭޝަނަލް 
 އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

16.  

( ަވނަ ަނންބަރު އިޞްލާޙުކޮށް ޢާންމު 3( ަވނަ ަނންބަރާއި )2ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  24ަގާވއިދުެގ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ   
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

17.  

ކުންފުނިތަކުްނ އާ ުގޅިެގން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ މޮރަޓޯރިއަމްެގ މުއްދަތު ހަމަެވ، މިހާރު އެ    19-ކޮިވޑް 
ޮގތްތަކެއް   އެހީެވޭވނެ  އަރައިަގތުމަށް  ދަތިތަކުން  ކުރިމަތިެވދާެނ  ިވޔަފާރިތަކަށް  އެ  ދައްކަންޖެހިފައިާވތީ،  އަނބުރާ  ލޯނުތައް 

 ޕޯޓު އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމިޮގތުެގ ރި  އޯންޑް ބައްލަވައިދެއްުވމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ސްޓޭޓް

18.  

ަވނަ އިޞްލާޙު    8)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނު( އަށް    2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
މާލިއްޔަތު  ެގަނއުމުެގ ޤާނޫނު ފާސްވުމާއެކު، ކައުންސިލްތަކުެގ މެްނބަރުްނެގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، އެ މައްސަލަ  

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

19.  

 ( ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  19
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ނުނިމޭ( ރިޕޯޓު )މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  އެހެނިހެން    
( ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވިފައި )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން   

  86)ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ހަދަްނޖެހޭ ަގާވއިދުތައް އެ ޤާނޫުނެގ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  ަގާވއިދު ަވނަ މާއްދާއާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ހެދިފައިުނާވތީ، އެ މައްސަލަ

1.  

އަހަރަށް   50މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް    2  އަދި ޓޫރިޒަމް ޒޯން  1އއ.މަތިެވރީެގ ޓޫރިޒަމް ޒޯްނ    
ކުއްޔަށްދޭން ނިްނމި ނިންމުމާ ުގޅިެގން އއ.މަތިެވރި ކައުްނސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

2.  

ލިމިޓެޑްެގ     ކޮމްޕެީނ  އިލެކްޓްރިކް  ފްލެޓްތަކުެގ ސްޓޭޓް  ޢިމާރަތްކުރާ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  ބޯހިޔާަވހިކަން  މުަވއްޒަފުްނނަށް 
މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ގުޅޭޮގތުން  އުސޫލާ  ެގްނދާ  ދެމުން  އިންޝުއަރެންސް  ހެލްތް  މުަވއްޒަފުްނނަށް  މައްސަލައާއި 

 ޓު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ިނންމި ޮގތުެގ ރިޕޯ

3.  

 ޖުމްލަ  3 

( ބަހުސް ނުނިމޭ )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

( ރިޕޯޓު ލިބިފައި )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

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

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 
1.  

ުގޅޭޮގތުން    ބަދަލުކުރެއްވުމާ  ތަރުތީބު  އިށީދެަވޑައިަގްނނަާވ  މެްނބަރުން  މާލަމުަގއި  ޖަލްސާކުރާ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ިނންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓުހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ ޢާންމު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް 

2.  

 ޖުމްލަ  2 

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   ނިމޭ ނު )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   5
 

 

 

 

 ސުވާލު )ނިމުނު( 
ސުވާލު    އްވާފައިވާ ޖަލްސާގައި ކުރަ   

 # ސުވާލު    
 މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު  

 (85)ލިޔުން ނަންބަރު 
1.  

ޢަބްދު   މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް هللا ެވލިދޫ  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޝަފީޤް، 
 ( 89)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

2.  

 އަލްފާޟިލް   އެމްޕަވަމަންޓްކޮމިއުނިޓީ    އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ، ޔޫތު  އޮފް މިިނސްޓަރ  ، ޝިޔާން  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތޮއްޑޫ  
 ( 83 ނަންބަރު ލިޔުން) ސުާވލު ކުރައްާވ މަޚްލޫފްއާ އަޙްމަދު

3.  

  ޙަސަންއާ   ދުރަޝީ   ޙުސައިން  ޑޮކްޓަރ  އެންަވޔަރަްނމަންޓް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ، ޖާބިރު  هللاޢަބްދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  
 (84 ނަންބަރު ލިޔުން) ސުާވލު ކުރައްާވ

4.  

ޢަބްދު    އީާވ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  އެންޑް هللا، ަގލޮޅު  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިންގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ 
 ( 90)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

5.  

 ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަނސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ އޮފް    

 (87)ލިޔުން ނަންބަރު 
6.  
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ޢަބްދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެްނޑް  هللا ތިމަރަފުށި  އޮފް  އެމްޕަަވރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ  ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ 
 ( 93)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

7.  

ޢަބްދު    މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް هللا ތިމަރަފުށި  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ރިޔާޟް، 
 ( 95ލިޔުން ނަންބަރު )އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު   
 (92)ލިޔުން ނަންބަރު 

9.  

 ޖުމްލަ  9 

/ އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު   ސުވާލު   ވާފައިވާ އަނބުރާ ގެންދަ   
 # ސުވާލު    
ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު    

 (74)ލިޔުން ނަންބަރު 

1.  

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް    

 (75)ލިޔުން ނަންބަރު 

2.  

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު    
 (77)ލިޔުން ނަންބަރު 

3.  

  ޙުސައިން   ޑޮކްޓަރ  އެްނަވޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ، ޢަބްދުލްޙަކީމް   ޝަހީމް هللاޢަބްދު   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު  
 ( 81 ނަންބަރު ލިޔުން) ސުާވލު  ކުރައްާވ ޙަސަްނއާ  ރަޝީދު

4.  

މިިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު   ރިޔާޟް،هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު  

 (100)ލިޔުން ނަންބަރު 

5.  

)ލިޔުްނ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު    

 ( 88ނަންބަރު 

6.  

ޢަބްދު    މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް هللا ތިމަރަފުށި  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ރިޔާޟް، 
 ( 98)ލިޔުން ނަންބަރު ފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލް

7.  

ޢަބްދު ތި   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް هللا މަރަފުށި  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ރިޔާޟް، 

 ( 96)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

ޢަބްދު    މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް هللا ތިމަރަފުށި  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ރިޔާޟް، 

 ( 97)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

9.  

ޢަބްދު    މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް هللا ތިމަރަފުށި  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ރިޔާޟް، 
 ( 99)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

10.  

 ޖުމްލަ  10 

ސުވާލު   ހޯއްދަވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު    
 # ސުވާލު    
   1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ސުވާލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   19
 

 
 ސުވާލު )ނުނިމޭ( 

 ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  
 # ސުވާލު    
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 މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު   

 (86)ލިޔުން ނަންބަރު 

1.  

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   

 (91)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

2.  

ޢަބްދު   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް  هللا ތިމަރަފުށި  ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އެމްޕަަވރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ  ރިޔާޟް، 
 ( 94)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

3.  

ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު  

 (101އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ަވޙީދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު 

4.  

އާ ކުރައްާވ هللاރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   

 ( 102ނަންބަރު ސުާވލު )ލިޔުން 

5.  

މަޢުޞުމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު   
 (103)ލިޔުން ނަންބަރު 

6.  

 ޖުމްލަ  6 
 

 

ސުވާލު    ވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއް   
 # ސުވާލު    
   1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ސުވާލު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   6
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 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރު    2021
 

 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު   
 

 ތަފްޞީލް

 ބިލު 25 16 41 9 32

 ޤަރާރު  9 2 11 1 10

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  3 7 10 8 2

 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  2 6 8 5 3

 ކުއްލި މައްސަލަ 0 3 3 3 0

 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  4 4 8 5 3

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ުގޅޭ ރިޕޯޓު  5 4 9 4 5

 ސުާވލު  6 8 14 6 8

 ޖުމްލަ  54 50 104 41 63

 އިންސައްތަ     39.4% 60.6%

 
 

 ލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުރުގެ ބި   ދެވަނަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2021
 

  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 
 

 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
ނަންބަރު    ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަތިެވރި  ފަރާތުްނ،  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2010/13ސަރުކާރުެގ 

 ފަނޑިޔާރުްނެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  

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

2.  

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

3.  

ނަްނބަރު    ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ފަރާތުްނ،   2016/29ސަރުކާރުެގ 
އަށް އިޞްލާޙު  ( ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުްނެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ެނގުމާބެހޭ ޤާނޫނު )

  ބިލު ެގަނއުމުެގ

4.  

  .5 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ ބިލު 
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ފަންތީެގ )ކުދި އަދި މެދު    2013/6ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   
 ިވޔަފާރީެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

6.  

)އާމްދަީނން ޓެކްސް   2019/25ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ަގއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ނެގުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

7.  

 ޖުމްލަ   7 

)ބަލައިނުގަތް( ބިލު    
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  
 ޖުމްލަ    

 ބިލު )ބާޠިލުވި( 
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ    
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
ސަރިވސްެގ ޤާޫނނު( އަށް )ދިެވހި ސިިވލް    2007/5ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު   

 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
1.  

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

2.  

 ޖުމްލަ  2 

 (  ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )  9
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

 ބިލު
1.  

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

2.  

  .3 އްާވފައިާވ، ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ހުށަހަޅު  
  .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  
)ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު    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 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބިާނެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނުގމުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   
  .11 ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުެގ އިފްލާސްވުމާއި ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު  
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  .12 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިންޝުއަރެްނސްއާބެހޭ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު   
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  
 (2020/22ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު 

19.  

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

20.  

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

21.  

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

22.  

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

23.  

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

24.  

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

25.  

 ޖުމްލަ  25 
 

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

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

 ޖުމްލަ  0 
 

( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )   32  
 

 

 

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު( 
 ޤަރާރު )ފާސްވި(  
 # 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   

 

 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

4.  
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  ކަންކަން  އެ  ، ތީތަރުތީބުކޮށްފައިވާ   ކަންތައްތަކެއް  ިގނަުގނަ  ، މަުގން  ގެއްލުންަވމުްނދާ  ނުހަނު  ރައްޔިތުންނަށް   ، ފަހިާވޮގތަށް  މަންފާއަށް
 ޤަރާރު   ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި ެގނައުމަށް  ނިމުމަކަށް

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

5.  

ޝަރީފް   އާދަމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޙައްޤުތައް  މަޑުއްަވރި  ކުދިންެގ  މީހުްނނާއި  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 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.  

 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   
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ފާސްވި( 

 # 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 މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަ  ސަފީރުކަމުެގ ލަ ދިރާސާކޮށް 

 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

1.  

ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުެގ  ދާ  ަވނަ މާއް  44ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުެގ ޤާޫނނު( ެގ    އި)މަޢުލޫމާތު ހޯދަ  2014/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް    މަށްޮގތެއް ނިންމު   ށްދިރާސާކޮ  ތައްޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ނަންފުޅުމަޤާމަށް  
 ން ފޮނުުވ

2.  

މެންބަރުން   ، ދަށުން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  129  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މަޖިލީހުެގ  ޮގތުަގއި ަވޒީރުންެގ  ެގ 
  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.  
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އަދި   " 1968ިވއެނާ ކޮންެވްނޝަން އޮން ރޯޑް ޓްރެފިކް  "  ދަށުން،  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ބައިވެރިވުމާމެދު  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ގައި  "1968"ވިއެނާ ކޮންެވްނޝަން އޮން ރޯޑް ސައިންސް އެްނޑް ސިްގނަލްސް  

 ފޮުނުވން  ޓީއަށްކޮމި ދާއިމީ މައްސަލައާުގޅޭ 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  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ( ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ  8
 
 

 

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

 # 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 

 މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން

2.  

 ޖުމްލަ  2 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   މައްސަލަ    ހެޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   )ނުނިމޭ މައްސަލަ    ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ  2
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މައްސަލަ )ނިމުނު(   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ   
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ފާސްވި( 

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

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ގުޅިެގން ރިޔާސަތުން 
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
 

 
 

މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަ  
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(  

 # 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
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ނިމުނު( މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )   
 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނިމުނު(  

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

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

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

  ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( ސަރުކާރަށް 

2.  

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

 ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( 

3.  

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

4.  

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

5.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   މުނު ނި ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  5
 

 

 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން   179ެގ   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 )އެސް.ޓީ.އޯ އާ ގުޅޭ(  މައްސަލަ
1.  

 ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  179ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  هللا، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 
 )ސިފައިްނެގ އަދި ޕޮލިސްެގ ކުންފުނީެގ ފްލެޓްތަކާގުޅޭ( 

2.  

އަހަރު ފުރުމުެގ ކުރިން އެއްގަމު ދަތުރުކުރުމުެގ ޤާނޫނާ    18އުމުރުން  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  
ނާކޮށްފައިާވ  ޚިލާފުެވފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި، އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިެގން ލައިސަންސް ނުަނގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްުވމުެގ ސަބަބުން ޖޫރިމަ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އެދި  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
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( 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  ފްހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ  ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

2.  

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

3.  

  ޓެރަރިސްޓް   ދިން ނުރައްކާތެރި 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
 

 

 

 

 

 

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  ޢިމާރާސްޓޭޓް  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  ބޯހިޔާަވހިކަން  މުަވއްޒަފުންނަށް  މައްސަލައާއި  ލިމިޓެޑްެގ  ފްލެޓްތަކުެގ  ތްކުރާ 
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 هللاއެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ( 102ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު 
1.  

 ޖުމްލަ   

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

 (101އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ަވޙީދުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު 

1.  

 ޖުމްލަ  1 

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

 (12ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:  
1.  

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

2.  

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

3.  

ކުރައްވާ   ނަސީމްއާފާޟިލް އަޙްމަދު  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލް ، ދު ޚައިތަމްމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ  
 (15)ލިޔުން ނަންބަރު:   ސުވާލު

4.  

 ޖުމްލަ  4 

 ސުވާލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   6
 

 
 ސުވާލު )ނުނިމޭ( 

 ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  
 # ސުވާލު    
  މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا ޢަބްދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ    

 (86)ލިޔުން ނަންބަރު 

1.  

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިންގ އެންޑް  هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު   
 (91)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

2.  

ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެްނޑް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު    އެމްޕަވަރމަންޓް ކޮމިއުނިޓީ  ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް 
 ( 94)ލިޔުން ނަންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ 

3.  

މަޢުޞުމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   

 (103)ލިޔުން ނަންބަރު 

4.  

އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު    
 (104)ލިޔުން ނަންބަރު 

5.  

އެންޑް     ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ޙުސައިްނ،  ސަޢުދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލިނިގލި 
 ( 105)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

6.  
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އެންޑް     ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ޙުސައިްނ،  ސަޢުދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލިނިގލި 

 ( 106)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

7.  

އެންޑް     ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ޙުސައިްނ،  ސަޢުދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ިވލިނިގލި 

 ( 107)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

 ޖުމްލަ  8 
 

 

ސުވާލު    ވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއް   

 # ސުވާލު    
   1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ސުވާލު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   8
 

 

 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު    2021
 
 
 

 

  

 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު   ތަފްޞީލް 

 ބިލު 32 9 41 20 21

 ޤަރާރު  10 2 12 4 8

ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ ސަރުކާރުން  2 5 7 7 0  

 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  3 5 8 3 5

 ކުއްލި މައްސަލަ 0 5 5 5 0

 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ  3 10 13 9 4

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ުގޅޭ ރިޕޯޓު  5 15 20 15 5

 ސުާވލު  8 31 39 32 7

 ޖުމްލަ  63 82 145 95 50

34.5% 65.5% 
 އިންސައްތަ       
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 ލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުރުގެ ބި   ތިންވަނަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2021
 

  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 
 

 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
  .1 ބިލު ހަކަތައިެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ އިނގުރައިދޫ  ، ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ 
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާެވށި   93/4ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު   

 ެގަނއުމުެގ ބިލު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 
2.  

  .3 ލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހެްނވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ބި 
  .4 ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޯގތިެގދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ ބިލު   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު    ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، 
ނަްނބަރު    ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޙުސައިން  ޙިސާން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތުޅާދޫ  ފަރާތުން،  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2014/9ސަރުކާރުެގ 

 (19-/ބ 2021/19)ބިލު ނަްނބަރު:  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
5.  

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

6.  

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

7.  

)އަމިއްލަ    2014/19ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކުރެްނދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު   
 ފަރުދުްނެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

8.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ    1/ 2002ށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހު 
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

9.  

)އެއްަގމު ދަތުރުފަތުރުެގ    2009/5ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ިނހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަންބަރު   
 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ޤާނޫނު( އަށް  

10.  

)ކަނޑުގައި ދުއްާވ އުޅަނދުތައް    69/ 78ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

11.  

ޙިސާން    ދާއިރާެގ މެްނބަރު  ަނންބަރު  ތުޅާދޫ  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ކުށުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު    17/ 2014ޙުސައިން  )ޖިްނސީ 
 ެގަނއުމުެގ ބިލު 

12.  

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

13.  

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

14.  

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

15.  

  )ޓެރަރިޒަމް   2015/32ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ޤާ  މަނާކުރުމުެގ

16.  

  .17 ބިލު  އިޖުރާއަތުެގ މަދަނީ ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޝަރީފް އިބްރާހީމް  މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެލާ ، ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ 
  .18 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިލު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ާނޒިލް  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، 

 ޖުމްލަ   18 

 ބިލު )ބަލައިނުގަތް( 
 # ބިލުގެ ނަން  
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 ޖުމްލަ    

 ބިލު )ބާޠިލުވި( 
 # ބިލުގެ ނަން  
)ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް   2009/1ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  

 ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު
1.  

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

2.  

 ޖުމްލަ   2 
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
   

 ޖުމްލަ  0 

 (  ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )  20
 
 

 

 

 
 

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

 އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު 
1.  

  .2 ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނުގމުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބިާނެވށި   
  .3 ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުެގ އިފްލާސްވުމާއި ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު  
  .4 އިންޝުއަރެްނސްއާބެހޭ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    
ޢަބްދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ަނންބަރު  هللا ކާށިދޫ  ޤާޫނނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ަނންބަރު    ,20/ 2016ޖާބިރު    2013/1ޤާނޫނު 

 ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނނު އުާވލުމުެގ ބިލު   1)ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު އެއްެވއުޅުމުެގ މިިނަވންކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް 
5.  

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

6.  

ނަްނބަރު     ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ފަލާޙް  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  މާފަްނނު  ފަރާތުން،    5/ 2009ސަރުކާރުެގ 
 )އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

7.  

  2019/14ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، މައްޗަްނގޮޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    
 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

8.  

)ކަނޑުަގއި ދުއްާވ    69/ 78ހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ހުށަ   
 އުޅަނދުތައް ދުއްުވމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

9.  

މަރުުވްނ     އުފަްނުވމާއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންޭވރު  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
 ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި އުފަންދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓް އަދި ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ ބިލު

10.  

  ޞިއްޙަތާބެހޭ   ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަަނާވރުެގهللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު   
 ބިލު

11.  

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

12.  

  .13 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލުސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ   
  .14 ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލުهللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  
  .15 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމުެގ ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަަނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން   
  .16 ބިލު  ހެއްކާބެހޭ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެްނބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިަނދޫ ފަރާތުން، ސަރުކާރުެގ  
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 ބިލު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(  
 # ބިލުގެ ނަން   
މުެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގަނއު  

 ބިލު
1.  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް  هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު  ، ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ  
 ބިލު  ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ފަނޑިޔާރުްނެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ) 13/ 2010 ނަންބަރު

2.  

  ތަކެތީގެ   ދިރޭ  ބިރުހީެވފައިާވ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ނެތިދިޔުމުެގރާޢީ    މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަކުނުދޫ  ، ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ  
 ބިލު  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ބައިނަލްއަޤްާވމީ

3.  

  8/ 2020 ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި ، ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާޫނނު ނަރުދަމާެގ ފެނާއި)

4.  

  މެދު   އަދި  )ކުދި  6/ 2013މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު    ،ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ  
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު  ިވޔަފާރީެގ ފަންތީެގ

5.  

 ޖުމްލަ  5 

)ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި( ނުނިމޭ ބިލު    

 # ބިލުގެ ނަން   
 ޖުމްލަ  0 

 

( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ބިލު )   21  
 

 

 

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު( 
 ޤަރާރު )ފާސްވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

ނަސީމް     އަޙްމަދު  މީކާއީލު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ދުްނހޮޅިތަކާއި  ަގލޮޅު  ޖެެނރޭޓަރުތަކާއި  ސްޓެލްކޯެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
ތެޔޮތާނީގތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާ މާާގތުގައި ބެހެއްޓުމުެގ ސަބަބުން، އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް  

 ލިބެމުްނދާ ެގއްލުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

1.  

  ތަފާތުކުރުންތަކަށް   ކުރާ  އަންހެުނންނާމެދު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، هللاޢަބްދު  އީވާ   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ަގލޮޅު  
  ތަފާތުކުރުންތައް   ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ަގާވއިދުތަކުަގއި  ޤާނޫނުތަކާއި   ނިޒާމާއި  ، ސިޔާސަތުތަކާއި  ކަމާގުޅޭ  ، ެގނައުމަށްޓަކައި   ހުއްޓުމެއް

 ޤަރާރު  ޅާހުށަހަ  ޮގާވލައި ހެދުމަށް އިންކުއަރީއެއް ޕާލިމަންޓަރީ ދެެނަގތުމަށްޓަކައި
 

  ކަންކަން   ކުރަންޖެހޭ   ގެނައުމަށްޓަކައި   ހުއްޓުމެއް   އެކަންކަމަށް   ، ތަފާތުކުރުންތަކާއި  ގެންގުޅޭ   އަންހެނުންނާމެދު   )ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 އިންކުއަރީ ރިޕޯޓު(   ޕާލިމަންޓަރީ   ދެނެގަތުމާގުޅޭ 

2.  

  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ޚިދުމަތްތައް  މުއާޞަލާތީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ، ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  
  ޓެލެކޮމް  ، ބެލުމެއްެނތި  ޤާޫނނުތަކަށް  ހަދާފައިވާ   ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ، މުއްދަތަކަށް   ދިުގ  ނުހަނު  ، ފަރާތުން   ޙަާވލުކުރެިވފައިާވ  ޒިންމާއާ

 ، ތަރުތީބުކޮށްފައިާވތީ   ކަންތައްތަކެއް  ިގަނުގނަ  ، މަުގން   ގެއްލުންަވމުްނދާ  ނުހަނު  ރައްޔިތުްނނަށް  ، ފަހިާވޮގތަށް   މަންފާއަށް  އޮޕަރޭޓަރުންެގ
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ޮގާވލައި  ެގަނއުމަށް ނިމުމަކަށް ކަންކަން އެ

3.  

 ޖުމްލަ  3 
 

 ޤަރާރު )ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

    
 ޖުމްލަ   

 

 ޤަރާރު )ފާސްނުވި / ބާޠިލުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   



35 
 

 ޮގާވލައި   ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  ސަރަޙައްދު  ގިރާ  ފެލިދޫ.ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ވ   
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޤަރާރު )އަނބުރާގެންދެވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

 0   
 ޖުމްލަ   

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   4
 

 

 

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

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

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

2.  

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

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

3.  

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

4.  

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

5.  

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

 ޤަރާރު 

6.  

މަުގ    ދެޭވނެ  ޚިދުމަތް  ފަހަރަށް  ބޯޓު  އާުގ  އިހަަވްނދިއްޕޮޅުގައި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 
 ތަނަަވސްކޮށްދިުނމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

7.  

 ޖުމްލަ  7 
 

ނުފަށާ( ޤަރާރު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް      

 # ޤަރާރުގެ ނަން   
    

 ޖުމްލަ  0 
 

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

 ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ 
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޖުމްލަ ޢަދަދު(   ނިމޭ ޤަރާރު )ނު  8
 

 
 



36 
 

 
 
 
 

 
 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ނަްނބަރު    ހޯދަ  2014/1ޤާނޫނު  ެގ    އި)މަޢުލޫމާތު  ޤާޫނނު(  ޙައްޤުެގ  ޮގތުެގމަތިން،    44ލިބިަގތުމުެގ  ގައިާވ  )ރ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

  މަށް ޮގތެއް ނިްނމު  ށްދިރާސާކޮ  ތައްއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ނަންފުޅު
 ން އެ މައްސަލައާުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވ

1.  

ނަްނބަރު    ެގ    2008/8ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަްނެގ  އިލެކްޝަންސް    4)އިލެކްޝަންސް  ޮގތުެގމަތިްނ،  ގައިާވ  )ރ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ނަންފުޅުތައް   ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް  މެްނބަރަކު  ނިންމު  ށްދިރާސާކޮކޮމިޝަނަށް  އެ    މަށްޮގތެއް 

 ންއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވު މައްސަލައާގުޅޭ ދާ

2.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    59)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 3ޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ  ( ަވނަ ނަންބަރުަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން، ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުެގ މެންބަރުކަމަށް، ރައްޔިތުްނެގ މ2ަ)

  މައްސަލައާގުޅޭ   އެ  ނިންމުމަށް   ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  ަނންފުޅުތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ  މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ފޮުނުވން  ކޮމިޓީއަށް ދާއިމީ

3.  

ނަންބަރު    ޤާޫނނު(    2006/6ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންެގ  ރައިޓްސް  ޮގތުގެމަތިން،    5ެގ  )ހިޔުމަން  މާއްދާަގއިާވ  ރައިޓްސް  ަވނަ  ހިޔުމަން 
އެ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި  ކުމެންބަރަށް  ކޮމިޝަނަ ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ 

 މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން

4.  

ވެރިކަްނ ހިންާގ ފަރާތުްނ   ، ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ދިެވހި ދައުލަތުެގ ނަމުަގއި  93ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ   
ހުށަ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ  ޢަމަލުކުރަްނާވނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ފާސްކުރުމަށްފަހު ބައިވެރިާވ  މަޖިލީހުން  އެ  އެ    ، ހަޅައި 

ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ ކަމަށް  ޮގތުެގމަތިން  ނިްނމާ  ނޭޗަރ    ، މަޖިލީހުން  އޮފް  ކޮންޒަރޭވޝަން  ފޮރ  ޔޫނިއަން  "އިންޓަރޭނޝަނަލް 
ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަ  ، )އައި.ޔޫ.ސީ.އެން(" ަގއި ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިުވމާމެދު

 ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ިނންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވން  ، މައްސަލަ

5.  

ހިޔުމަން ރައިޓްސް   ، ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން   8)ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާޫނނު( ެގ    2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު   
ތައް  ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްެގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ ނަންފުޅު

 ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނުވން 

6.  

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ    2022ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން،  ( ހ)ަވނަ މާއްދާެގ   96ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   
 ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން 

7.  

 ޖުމްލަ  7 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
   

 ޖުމްލަ  0 

 ( ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ  7
 
 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން    
    

 ޖުމްލަ  0 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   މައްސަލަ    ހެޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
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 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   )ނުނިމޭ މައްސަލަ    ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ  0
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

މައްސަލަ )ނިމުނު(   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ   
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ފާސްވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  2020ފެބުރުވަރީ    17ފާސްކުރައްވައި،    ގައި  2019ޖޫން    11  ، ޮގތުެގ މަތިން   ގައިާވ  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ  131  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ 

މަޖިލީހުެގ  މަޖިލީހުން  ގައި ެގްނނެިވ  ޕާޓީތަކާއި  ހިމެނިަވޑައިަގންަނާވ  ކޮމިޓީތަކުގައި  ދާއިމީ  ބަދަލު    ޕާޓީއަކަށް   ަވކި  ،ސިޔާސީ 
 ފާސްކުރެއްުވމާމެދު  ެގެނުވނު އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން  ރިޕޯޓަށް ޮގތުެގ ތަމްސީލުކުރައްާވނެ މެްނބަރުން ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންަނާވ

 

1.  

  .2 ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް މަޢުލޫމާތު ދެއްުވން  އޮފް  ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން މިިނސްޓަރ 

ްގލޯބަލް ކައުްނސިލް ފޮރ ޓޮލަރެްނސް އެންޑް ޕީސް )ޖީ.ސީ.ޓީ.ޕީ( ެގ ޮގތްޕެއްކަމަށްާވ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާލަމަންޓް ފޮރ ޓޮލަރެންސް   
 މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަްނޑަރސްޓޭންޑިްނގއާ ގުޅޭ މައްސަލަ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ދެމެދު ެވޭވއެންޑް ޕީސް )އައި.ޕީ.ޓީ.ޕީ( އާއި 

3.  

   2020ފެބުރުވަރީ   17  ، ފާސްކުރައްވައި   ގައި  2019ޖޫން    11  ، ޮގތުެގ މަތިން   ަގއިާވ  )ހ(  މާއްދާެގ ަވނަ  131  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ 
 ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި  ހިމެނިަވޑައިަގްނނަާވ  ކޮމިޓީތަކުަގއި  ދާއިމީ   ބަދަލު ެގންެނިވ މަޖިލީހުެގ  މަޖިލީހުން  ގައި  2021އޮަގސްޓު    30އަދި  
 ފާސްކުރެއްުވމާމެދު  ެގނެޭވ ބަދަލު މަޖިލީހުން ރިޕޯޓަށް ޮގތުގެ  ތަމްސީލުކުރައްާވނެ މެްނބަރުން ނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގްނަނާވ ޕާޓީއަކަށް ަވކި

4.  

ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ރ(، އަދި )ބ( ަގއި    32)ދައުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2013/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   
 އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިާވ ހުއްދައިެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ 

5.  

 ޖުމްލަ  5 
 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   )ނިމުނު   މައްސަލަ   ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ  5

 
 

މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަ  
ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި( ރިޔާސަތުން     

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

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

3.  

 ޖުމްލަ  3 
)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ      

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
    

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    ޅުއްވި ރިޔާސަތުން ހުށަހެ  3
 

 

 

ލަ  ކުއްލި މައްސަ   
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
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ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ  ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ ، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 
ތަޙުޤީޤުކޮށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް  ރަސްފަރީ ފަރަށް ބިޔަ އާގުބޯޓެއް އަރައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ ފުރިހަމައަށް  ) 

 ގުޅޭ(   ގޮވާލުމާ 

1.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  هللاނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 
މައްސަލަ   ރަށްތަކުން  ) ކުއްލި  ދާއިރާގެ  ތަކެތި    202ނޮޅިވަރަމް  ބޭނުންވާ  ދާއިރާއަށް  ޞިއްޚީ  ވެފައިވާތީ،  ޕޮޒިޓިވް  އަށް  ކޮވިޑް  މީހުން 

 ގުޅޭ(   ހޯދައިދެއްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލުމާ 

2.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  ޝަރީފްމަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް   
 ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމާ ގުޅޭ( ) 

3.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ    ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ،  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް 
 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާގުޅޭ( ) 

4.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ،  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް 
 މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު  ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ދޫވާތީ، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާ ގުޅޭ( ) 

5.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު ) ކުއްލި މައްސަލަ   5
 

 

 

 
 

 

ނިމުނު( ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ) މެންބަރުން    
 މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ )ނިމުނު(  

 # މައްސަލައިގެ ނަން  

އއ.  )  ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަްނ ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްާވ މައްސަލަ  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   
 މައްސަލަ( ވެލިފިނޮޅު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާއި، އއ.ވެލިގަނޑު ރިޒޯޓު ގިރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ 

1.  

އަހަރު ފުރުމުެގ ކުރިން އެއްގަމު ދަތުރުކުރުމުެގ ޤާނޫނާ    18ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އުމުރުން   
ނާކޮށްފައިާވ  ޚިލާފުެވފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި، އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިެގން ލައިސަންސް ނުަނގައި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްުވމުެގ ސަބަބުން ޖޫރިމަ

 އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް

2.  

ަގވާއިދުެގ    ހުށަހަޅުއްވާ ަވނަ    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  އާދަމް ޝަރީފް  ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދަށުްނ، މަޑުއްަވރި  މާއްދާެގ 
ރައީސް ޔާމީންއަށް ނުޙައްޤުން ޙުކުމް ކުރުވުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލަ މިނިވަން ކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު  ) މައްސަލަ

 ( ލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ މައްސަ 

3.  

 ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ މައްސަލަ  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

އިޚްތިޔާރުކުރާ  އެހެންތަނަކުން އެކަށިގެންވާ  ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުގެ ކުދި ބިން ކޮޅުކޮޅުގައާއި، ކުދިކުދި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުން  )

 ވަރުގެ ގޯއްޗެއް ފޯރުވައިދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެ ވައުދުނުފުއްދާ މައްސަލަ( 

4.  

 ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ މައްސަލަ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް   179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   

 ( )ސްޓެލްކޯއިން ވ.ފެލިދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ޙަވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރާތީ މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

5.  

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވ މައްސަލަ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ، މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

 )ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުކުޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާ ތަޢާރުޒުވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( 

6.  

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

 ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ދެ ބާރުގެ ވެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވުމާގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބެލުމާގުޅޭ( )

7.  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ،  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

 )ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  އޮފަ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިންސާނީ ކަރާމަތާއި ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

8.  
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ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ،    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ   

 މައްސަލަ

 ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލުމާގުޅޭ( )ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލު  

9.  

 ( ޖުމްލަ ޢަދަދު   މުނު ނި ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  9
 

 

 

 

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

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން   179ެގ   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުމުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   

 )އެސް.ޓީ.އޯ އާ ގުޅޭ( 
1.  

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

2.  

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

ނިމެންދެ  ޝަރީޢަތް  ޖަލުތަކުގައި  ހައްލެއް  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއަދާހަމައަށްވެސް  މައްސަލައަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ވާނުވާގައި  ން 
 ހޯދިފައިނުވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( 

3.  

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

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

4.  

 ޖުމްލަ  4 
 

މައްސަލަ )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
    

 ޖުމްލަ  0 
 

 ( ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ) މައްސަލަ    އްވި ހުށަހަޅެ   މެންބަރުން  4
 

 

 

 

 

 

( ނިމުނު ރިޕޯޓު )މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ  އެހެނިހެން      
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ގުޅި   ބަދަލުތަކާ  ެގެނސްފައިާވ  ސިސްޓަމަށް  އެކްސްޕެޓް  އުސޫލުތަކާއި  މަސައްކަތްތެރިންނާުގޅޭ  ބިދޭސީ  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  ެގްނ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 

 މިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކުންފުނިތަކަށް ދިމާެވފައިާވ ދަތިތައް ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިން
1.  

  ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  މައްސަލަ  ކޮށްފައިާވ ރިޓަޔަރ  ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ަވޒީފާއިން  ފުލުހުންެގ  ފައިރޫޝް هللاޢަބްދު.  ޑރ 
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ

2.  

ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާޫނުނ  8އަށް  ( އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާޫނނުދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ) 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
ނިްނމިޮގތުެގ  ފާސްުވމާއެކު، ކައުންސިލްތަކުެގ މެންބަރުންެގ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، އެ މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  

 ރިޕޯޓު އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ  (ML/19M/04/2021)ރިޕޯޓު 

3.  

ދިރާސާކޮށް   އަޙްމަދު ސިރާޖު، ސްީވޓްހާޓް/ ލ.ކަލައިދޫއަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިާވކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު

4.  
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 ، ިވޔަފާރިތަކަކުން ޝަކުާވ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވތީ   ،ކަންކަމާ ގުޅިެގން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފްރެއިޓް ފޯަވރޑިްނގ ިވޔަފާރިތަކެއްގައި ހިނަގމުން އަންނަ ބައެއް   
 އެކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

5.  

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

6.  

  .7 ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު  2022އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  

ދެެނަގނެ   ،ޓެކްނޯލޮޖީ   ،އިންފޮމޭޝަން  ޙާލަތު  އޮތް  ދިެވހިރާއްޖެ  ދާއިރާަގއި  ކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ  އަދި  ހެދުމަށް    ،ސައިންސް  އެސެސްމެންޓެއް 
 އެދިަވޑައިެގން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

8.  

  .9 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިްނމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ،  2020ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ ޕެޓިޝަން  

ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް    ދިެވހިރާއްޖޭެގ މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީަގއި ހުރި ކަންބޮޑުުވންތަކާއި، އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެިވދާެނޮގތްތަކާއި، އެ 
އިޤްތިޞާދީ  ކުރެިވދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މޯލްޑިްވސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޔޮޓް އެޖެންޓްސް )މާޔާ( ެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ރިޕޯޓު  

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން 

10.  

 ުނރައްކާާވފަދަ   ސިޔާދަތަށް  މިިނަވންކަމާއި   ޤައުމުެގ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ  އެއްބަސްުވންތަކުަގއި  ސޮއިކޮށްފައިާވ  ސަރުކާރުން   އިންޑިޔާ  ސަރުކާރާއި  ދިެވހި 
 ރިޕޯޓު  މިޮގތުެގނިން  ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސަލާމަތީ  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިާވ އެދި ބަލައިދިުނމަށް ހިމެނޭތޯ ކަމެއް

11.  

 މޯލްޑިްވސް   ތަންފީޛުކުރުމަށް  ޙުކުމް  އިއްާވފައިާވ   މައްޗަށް  ފަރާތުެގ  އެ  ،ޙުކުމްކޮށް  ޙާޟިރުގައި  ޣައިރު  ފަރާތުެގ  ދަޢުާވލިބޭ  މައްސަލަތަކުަގއި  އެކިއެކި 
 ޖުޑީޝިއަރީ  ،މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުގެ   ހިފަހައްޓާފައިާވ  ޕާސްޕޯޓު  ފަރާތްތަކުގެ   އެ  ސަބަބުން  ޙަާވލުކުރެިވފައިުނވުމުެގ  ސަރިވސްއާ  ކަރެކްޝަނަލް

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން

12.  

 ހައްޔަރުކުރި   ތުހުމަތުގައި  ބައިެވރިވުމުެގ  އެކަމުަގއި   ތުހުމަތުގައާއި  އެތެރެކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތި  ކިލޯެގ  149  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް 
  ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން  ޓްޖޮއިން  ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  ކޮމިޓީއާއި  ޖުޑީޝިއަރީ  ޮގތް،  ކަންހިނާގދިޔަ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތްތަކުެގ
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ

13.  

  ފީތައް   ނަާގ ދަތުރުތަކުން  ފެރީ   ކާޯގ  ކުރާ  ދެމެދު އައްޑޫއާ ޓުޓިކޮރިންއާއި  އިންޑިއާެގ ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިެވޓް ކޮމްޕެނީ  ޝިޕިްނގ   ސްޓޭޓް  މޯލްޑިްވސް 
 ރިޕޯޓު  ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ  ކޮމިޓީން އެންޓަޕްރައިސަސް  އޯންޑް ސްޓޭޓް މައްސަލަ، ހުށަހަޅާފައިާވ ބަޔާންކޮށް ބޮޑުކޮށްފައިާވކަމަށް

14.  

 ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ  ކުރިއަށްެގްނދަާވ  ކުންފުނިތަކުން  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ބޯހިޔާަވހިކަން  މުަވއްޒަފުްނނަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  ޙިއްޞާާވ  ސަރުކާރު 
 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން އެންޓަޕްރައިސަސް އޯްނޑް ސްޓޭޓް ،މައްސަލަ  މަޝްރޫޢުއާގުޅޭ

15.  

 ( ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  15
 

 

 

 

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.  

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

 ޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރި

3.  

 ޖުމްލަ  3 

( ބަހުސް ނުނިމޭ )   އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
   



41 
 

 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
 

 

 

 ސުވާލު )ނިމުނު( 
ސުވާލު    އްވާފައިވާ ޖަލްސާގައި ކުރަ   

 # ސުވާލު    
 

 
ޢަބްދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު  އެްނޑް   ޝަހީމް  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިިނސްޓަރ 

 (91)ލިޔުން ނަންބަރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

1.  

 
 

މެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، މިިނސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްއާ  
 ( 108)ލިޔުން ނަންބަރު ކުރައްާވ ސުާވލު 

2.  

 
 

)ލިޔުން  އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތުއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 
 ( 104ނަންބަރު 

3.  

 
 

އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  
 (110)ލިޔުން ނަންބަރު  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

4.  

  
ވަޙީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ޙަސަންއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 (111)ލިޔުން ނަންބަރު 
5.  

 
 

 ކުރައްާވ ސުާވލުއާ  هللاނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު

 (116)ލިޔުން ނަންބަރު: 
6.  

 
 

އާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللاމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު
 (115)ލިޔުން ނަންބަރު: 

7.  

 
 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  
 ( 112)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

 
 

ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިްނ، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  
 ( 105)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

9.  

 
 

ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިްނ، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  
 ( 106)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

10.  

  
ފަޟުލް ރަޝީދު،   އިބްރާހީމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ކުރައްާވ  ފެލިދޫ  ޢަލީއާ  ޢާއިޝަތު  ޑޮކްޓަރ  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 ( 120)ލިޔުން ނަންބަރު:  ސުާވލު
11.  

 
 

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

12.  

  
ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތު،  

 ( 124)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއާ ކުރައްާވ ސުާވލު
13.  
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ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  
 ( 113)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

14.  

  
ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  

 ( 114)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 
15.  

 
 

އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް، މިިނސްޓަރ އޮފް  
 ( 126ނަންބަރު: 

16.  

 
 

އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލްއޭިވއޭޝަން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު  
 (127ނަހުލާއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަރު: 

17.  

 ޖުމްލަ  17 

/ އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު   ސުވާލު   ވާފައިވާ އަނބުރާ ގެންދަ   
 # ސުވާލު    
)ލިޔުން   މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللا ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު  

 ( 86ނަންބަރު 

2.  

މްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު މަޢުޞޫهللا ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުهللا ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު    
 (103)ލިޔުން ނަންބަރު 

3.  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް، މިިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (109)ލިޔުން ނަންބަރު 

4.  

 އާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللاމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު   

 (125)ލިޔުން ނަންބަރު: 

5.  

 ޖުމްލަ  4 

ސުވާލު   ހޯއްދަވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު    
 # ސުވާލު    
ންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްއާ  މަމެދުހެްނޭވރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް، މިިނސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕް  

 (17ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:  
5.  

މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ އަޙްމަދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު   
 ( 18)ލިޔުން ނަންބަރު: 

6.  

ކުރައްާވ ސުާވލު     ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ  އިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަްނ އަޙްމަދު، މިިނސްޓަރ އޮފް 
 ( 19)ލިޔުން ނަންބަރު: 

7.  

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    
 ( 20)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

8.  

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    
 ( 21)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

9.  

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ    
 ( 22)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

10.  

މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަމީރުއާ ކުރައްާވ ޝަފީޤް،  هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު  
 (23ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

11.  

ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެްނސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު   
 ( 24)ލިޔުން ނަންބަރު: 

12.  

އާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللاމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުهللا، އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އީާވ ޢަބްދުަގލޮޅު    
 ( 25)ލިޔުން ނަންބަރު: 

13.  
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ޝަފީޤް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަނސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު  
 ( 26)ލިޔުން ނަންބަރު: 

14.  

 ޖުމްލަ  10 

/ އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު   ސުވާލު   ވާފައިވާ އަނބުރާ ގެންދަ   
 # ސުވާލު    
އާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللاމެްނބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ    

 ( 16)ލިޔުން ނަންބަރު: 

1.  

 ޖުމްލަ  1 

 ސުވާލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   32
 

 
 ސުވާލު )ނުނިމޭ( 

 ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  
 # ސުވާލު    
ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ    

 ( 107)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

9.  

އޮފް     މިނިސްޓަރ  ޝިޔާން،  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ތޮއްޑޫ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް 
 ( 117)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

10.  

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން   

 ( 119ނަންބަރު: 

11.  

މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ،  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  

 ( 121)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

12.  

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު    

 ( 122)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

13.  

)ލިޔުން    މަޢުޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުهللا ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް    
 (123ނަންބަރު: 

14.  

 ޖުމްލަ  6 
 

 

ސުވާލު    ވާފައިވާ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއް   
 # ސުވާލު    
ކޮމިއުނިޓީ     އެންޑް  ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އާދަމް ޝަރީފް.  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އަލްފާޟިލް މަޑުއްަވރި  އެމްޕަަވރމަންޓް 

 ( 27)ލިޔުން ނަންބަރު: އާ ކުރައްާވ ސުާވލު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

2.  

 ޖުމްލަ  1 

 ސުވާލު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   7
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   ހާޟިރީމެންބ ރުންގެ  4

 ގައި ( 544)ޞަފްޙާ 1ހުރިހާ މަހެއްގެ ހާޟިރީތައް ޖަދުވަލު )
 
 
 

  

 މެންބަރުންގެ ހާޟިރީ    .  5
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 ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތ ކުން ކޮށްފ އިވާ މ ސ އްކ ތްތ ކުގެ ތ ފްޞީލް ވ ނ  އ ހ ރު  5.0 2021 

ސެކްަޝނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިމީ  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އެންޑް ރިސަރޗް  ރަ

  ކޮމިޓީތަކާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް އަދި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ރައްޔި 

 ދިރާސާކުރުމާއި، ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ސެކްަޝނެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީ އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްަޝނުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި، ވަގުތީ  2021

ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ    1,230ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ގާތްގަނޑަކަށް    885ކޮމިޓީތައް އަދި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީތަކުން  

ދިނުމަށް  40ބައްދަލުވުންތަކުގައި   ރިޢާޔަތްކޮށް  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމައި  މަސައްކަތް  އެދި  ބިލެއްގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޢާންމުން ފޮނުއްވާފައިވާ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން   99އަސާސީގެ  ފޮނުވިފައިވެއެވެ. ާޤނޫނު

މައްސަލަ ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،    532ގާތްގަނޑަކަށް  

އްކަތް ނިންމާފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕެޓިަޝނެއްގެ މަސަ  09މައްސަލައަކާއި    266ކޮމިޓީތަކުން  

 ޚުލާސާއާއި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްީޞލު ތިރީގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. 
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 ޢާންމު ޮކމިޓީ   5.1

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް    .1
ވަޙީދުެގ   ޒަހާ  އަލްފާޟިލާ  އެްގރިކަލްޗަރ  އެންޑް 

މައްސަލައިގައި  ރުއިތުބާ  ނެތްކަމުެގ 
މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ސޮއިކުރައްާވފައިާވ 

އަނބުރާ هللا ޢަބްދު ސޮއި  ޖާބިރުެގ 
ެގްނޮގސްފައިާވތީ، އެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރާެނ  

 އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  ޮގތުެގ ލަފަޔަކަށް

 ކަނޑަނާޅާ  ޓޭބަލް އޮފީސް  2021މާރިޗު  31
 
 
 

މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން ދިރާސާއެއް   •
މޭޒާއި   އިދާރީ  ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ޙަާވލުކުރެިވފައި. 
 
  

ސެކިއުރިޓީ   .2 އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހެދުމަށްފަހު  އެސެސްމަންޓް 

 ޑިފެންސްއިން ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

 އަމީން ޢާްނމު  2021ސެޕްޓެންބަރު  14
 

 ކަނޑަނާޅާ 
 

މިިނސްޓްރީ   • ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ރައްޔިތުްނެގ   އަދި  ޑިފެންސް  އޮފް 

ަވީނ  މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ އިސްެވރިންނާ  
 ބައްދަލު ކުރައްާވފައި 

މިިނސްޓްރީ   • ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
ފޮނުިވފައި ސިޓީ  ޑިފެންސަށް   .އޮފް 

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބިފައި. 
 

 ެވލާނާ  މެންބަރުންަނށް މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ  .3
ލައުންޖުެގ   ޕީ .އައި. ީވ އެއާޕޯޓްެގ އިންޓަރޭނޝަނަލް

ގުޅޭޮގތުން   ހޯއްދެުވމާ  ސެޕްޓެންބަރު   22ޚިދުމަތް 
އަލުްނ    2021 ނިްނމުން  ނިްނނި  ކޮމިޓީން  ގައި 

 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ  މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30
 

 ކަނޑަނާޅާ  އަމީން ޢާްނމު 
 

މި މައްސަލައާ ގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ   •
ބަޖެޓު   އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ 
ސަރިވސް   މެްނބަރ  ސެކްޝަާނއި 
އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް ސެކްޝަުނން ހޯދަްނ  

 އަށް ލިބިފައި. އެދުނު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީ
އެސިސްޓަންޓް ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްެގ މަޤާމުެގ    .4

ބަދަލު  ބޭުންނާވ  ެގްނނަން    ކްލެސިފިކޭޝަނަށް 
 އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ ފާސްކޮށްދެއްުވމަށް

 ކަނޑަނާޅާ  އަމީން ޢާްނމު  2021ނޮެވންބަރު  8
 

ޮގތުްނ   • ދިރާސާކުރުމުެގ  މައްސަލަ  މި 
ގައި ކޮމިޓީެގ    2021ނޮެވންބަރު    16
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އަމީްނ    29 ބައްދަލުވުމުގައި  ަވނަ 
 ޢާންމާ ބައްދަލުކުރައްާވފައި.  

މަހުންފެށިެގްނ    2019  .5 ޖަނަަވރީ  އަހަރުެގ  ަވނަ 
އެޓް   2019 ސާޖަންޓް  ނިޔަލަށް  މަހުެގ  ޖޫން 

ސެކިއުރިޓީ  ދަށުަގއިާވ  ބެލުމުެގ  އާމްސްެގ 
ކޮންޓިންޖެންޓްއިން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތަށް ބަލައި  

 ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓު 

 ވާ މަސައްކަތް ނުފައްޓަ  ކަނޑަނާޅާ  ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސް  2019ޖުލައި  2
 

 

މަޖިލީހުެގ  ނޫހުން    "މިހާރު  .6 ރައްޔިތުްނެގ 
ޖަލސާތަކުެގ ލައިްވ ފީޑް ހޯދުމަށްއެދި ފޮނުާވފައިާވ  

 މައްސަލަ.

މަސައްކަތް  ކަނޑަނާޅާ  ޢަމީން އާްނމު  2019އޮކްޓޫބަރު  10 އެކުލަާވލުމުެގ  އުސޫލު 
 ފެށިފައި 

 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ލިބިފައިާވ ފްލެޓްއާ ުގޅިެގން ރައީސް އޮފީހަށާއި އަދި   .1
ޕްލޭނިންގ،   ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެްނޑް  ހައުސިންގ 
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ  ސިޓީތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ 

ސަމާލުކަމަށް   ފޮނުއްާވފައިާވ ރައީސްެގ  ެގަނއުމަށް 
 ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  29
 އިބްރާހީމް ަނސީރު 

 ހުަވނދުމާެގ/ ތ.ިވލުފުށި 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

އަތްޕުޅުްނ    ެގރައްޔިތުން   .2 ރައީސްެގ  މަޖިލީހުެގ 
 އެހީއެއް ހޯއްދެުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  29
 ޢަލީ ސަޢީދު 
 ަނއިފަރު  ޅ. / ބޭބީ ހައުސް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

މައްސަލައަކާ   .3 ބަލަމުންދާ  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް 
ނިމެްނދެން   ޝަރީޢަތް  ހުރި  ގުޅިެގން  ބަްނދުގައި 

ޙައްޤުތައް  އިްނސާީނ  ލިބެންޖެހޭ  މީހެއްކަމާއި، 
 ހޯދައިދިުނމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  30
 މުޙައްމަދު އަކްރަމް 

 މާލެ ޖަލު

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫޢުއިްނ ކުރިން ލިބިފައިާވ ފްލެޓް    .4
ސަބަ  ނިްނމި  ބައްލަވައިދެއްަވއި ނުލިބޭކަމަށް  ބު 

ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލިބޭެނޮގތް  ފްލެޓް  އަލުން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  1
 މަރްޔަމް މުޙައްމަދު 
 ހ.ްގރީންފެހި/މާލެ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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5.  
ޚިލާފަށް  ޤާޫނނާ  ތެރެއިން  ިވޔަފާރީ  ޓީީވެގ  ކޭބަލް 

މި   ދެމުންެގންދާތީ  ޝަކުާވ ކަމުޚިދުމަތް  ެގ 
  6ލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިާވތާ  ޓެ

ހައްލެއް  މައްސަލައަށް  މި  ެވފައިާވއިރު  މަސް 
 އިާވ ސިޓީ ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފަ 

 2021ޑިސެންބަރު  1
 ޯވކް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްއޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓް 

 ަނސީރު هللا ޢަބްދު

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

މާލެ ޖަލުން ބޭސް ފަރުާވެގ ޚިދުމަތް އެކަށީެގންާވ    .6
 ޮގތެއްަގއި ލިބެމުްނނުދާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  1
 އަޙްމަދު އީާވން އިބްރާހީމް 

 ހިންަނަވރު )މާލެ ޖަލު( ޅ. ދުންފިިނެގ/

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

7.  
މާލެ ޖަލުން ބޭސް ފަރުާވެގ ޚިދުމަތް އެކަށީެގންާވ  

 ޮގތެއްަގއި ލިބެމުްނނުދާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޑިސެންބަރު  1

 ސަޢީދު هللا ޢަބްދު
 ހިތަދޫ )މާލެ ޖަލު( ސ. ވައިޓްރޯސް/

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

އުޅެ  އިއާއިލާއާ  .8 ފުރުޞަތެއް މުޖުތަމަޢުަގއި  ޭވނެ 
ފަހިކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   ތެރެއިން  އިމުެގ  ޤާނޫނީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  2

 ޙުސައިން ސާމިރު 
 ަނއިފަރު  ޅ. ހަބަރޭިވލާ/

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

  21ކުޑަކުދިްނެގ ހިޔާަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ   .9
އިން ަވކިކޮށްފައިަވނީ އިންސާފުްނ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ 

ފަރާތްތަކަ އެ  އެހެްނ    ށްނޫންކަމަށާއި  ދަޢުލަތުެގ 
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި  ަވޒީފާ  އިދާރާތަކުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  2021ޑިސެންބަރު  5

  21ކުޑަކުދިްނެގ ހިޔާަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ   .10
ިނންމާފައިާވތީ   ަވކިކުރަން  ަވޒީފައިން  މުަވއްޒަފަކު 

ބަޔާންކޮ ކަންބޮޑުުވން  ފޮނުއްާވފައިާވ   ށްއެކަމުެގ 
އޮފީހަށް  ޖުމުހޫރިއްޔާެގ  )ރައީސުލް  ސިޓީ 

އި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ  ފަފޮނުއްާވ
 އިާވ ސިޓީ( ކުރައްވައި ފޮުނއްާވފަ

 2021ޑިސެންބަރު  5
 އަސްމާ މުޙައްމަދު 

 އޭޝްލިން/މާލެ  ވ.

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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އެކަށީެގންާވ    .11 ޚިދުމަތް  ފަރުާވެގ  ބޭސް  ޖަލުން 
ކުރިއަށް   ޝަރީއަތް  ލިބެމުންނުދާތީއާއި  ޮގތެއްަގއި 

 ނުދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޑިސެންބަރު  7

 އަޙްމަދު އަފްރާޙް 
 މުލި )މާލެ ޖަލު( މ. ދިލާސާެގ/

 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

އެކަށީެގންާވ    .12 ޚިދުމަތް  ފަރުާވެގ  ބޭސް  ޖަލުން 
 ޮގތެއްަގއި ލިބެމުްނނުދާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  7
 ޔޫސުފް ހުޝާމް 

 ޖަލު( މިލަންދޫ )މާލެ  ށ. ބުލޫހައުސް/

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

13.  
ސިޓީތަކުެގ   ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ 

 ޖަާވބު ލިބިފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސީޓީ
 2021ޑިސެންބަރު  7

 ޙުސައިން ރަޝީދު 
 މާފުށި ޖަލު 

(A298265) 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ފަރުާވެގ    .14 ބޭސް  އެކަށީެގންާވ  ޖަލުން  ޚިދުމަތް 
ބަްނދުަގއި  ލިބެމުންުނދާތީއާއި  ޮގތެއްަގއި 
ފުލުހުން   ސައިކަލް  ފަރާތުެގ  އެ  ހުންނަަވނިކޮށް 

 ނައްތާލައިފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  7
 ޝަބީން هللا ޢަބްދު

 މީދޫ )މާލެ ޖަލު( ސ. ތަމަންާނެގ/

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

އެކަށީެގންާވ    .15 ޚިދުމަތް  ފަރުާވެގ  ބޭސް  ޖަލުން 
 ޮގތެއްަގއި ލިބެމުްނނުދާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  8
 ޢަލީ އިޔާޒް

 ކެރިރޯޒް/ކ.މާފުށި )މާލެ ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

16.  
އެކަށީެގންާވ   ޚިދުމަތް  ފަރުާވެގ  ބޭސް  ޖަލުން 

 ލިބެމުްނނުދާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީޮގތެއްަގއި 
 2021ޑިސެންބަރު  8

 މަސްހޫދު ޙަސަން 
 އަޮގޅިމަތީެގ/ނ.ލަންދޫ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ަވނަ އަހަރުެގ ފެބުރުަވރީ މަހުގައި ޖަލުްނ   2022  .17
ޖަލުން  ެވެގން  މިިނަވން  ކަމަށާއި،  މިނިަވންާވނެ 

އަދި   ަވޒީފާ  އިރު  ކައުްނސިލިންގެގ  ނިކުންނަ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  ލިބޭނެޮގތް 

 ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  8
 އަޙްމަދު ދީދީ 

 ހަވީރުެގ/ސ.މީދޫ )ހުޅުމާލެ ޖަލު( 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 



50 
 

18.  
ދޫކޮށްފައިާވ   ޕެރަޑައިސްއަށް  ނޭޗާރސް  އާީވ 

 9މުއްދަތު  ޓޫރިސްތް ރިސޯޓް ހިްނގުމުެގ ހުއްދައިެގ  
ގައި ހަމަެވފައިާވތީ އެ ހުއްދަ   2021ޑިސެްނބަރު  

ީވހާެވސް އަަވހަށް ލިބޭނެޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް  
ފޮނުއްވައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ 

 ކުރައްވައި ފޮުނއްާވފައިަވ ސިޓީ( 

 2021ޑިސެންބަރު  9
 ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
 ޢަލީ ޝާހިން )މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ( 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

19.  
ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް   123ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުެގ  

ބިލަށް   ހުށަހެޅިފައިާވ  ކުރުމަށް  އިތުރު  އަކުރެއް 
 ފޮނުއްާވފައިަވ ޚިޔާލު 

 2021ޑިސެންބަރު  9
 ކުޑަމަނިކެ ޒާހިދާ 

 މަލަޒު/ލ.ފޮނަދޫ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

20.  
ދޫކޮށްފައިާވ   ޕެރަޑައިސްއަށް  ނޭޗާރސް  އާީވ 
 9ޓޫރިސްތް ރިސޯޓް ހިްނގުމުެގ ހުއްދައިެގ މުއްދަތު  

ގައި ހަމަެވފައިާވތީ އެ ހުއްދަ   2021ޑިސެްނބަރު  
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  ީވހާެވސް އަަވހަށް ލިބޭނެޮގތް  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  12
 ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
 ޢަލީ ޝާހިން )މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ( 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

މަޤާމަށް    .21 އެސް.ޖީެގ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ  އައްޑު 
ތުޙުމަތު ކުރެޭވ  ހޮިވފައިާވ ފަރާތަކީ މަނީ ލޯޑަރިްނެގ  

މަޤާމަށް   އެ  ނުފޫޒުން  ފައިސާެގ  ފަރާތެއްކަމަށާއި 
 އައިސްފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ިވސްލްބްލޯަވރ  2021ޑިސެންބަރު  12

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

އަދި    .22 ނިްނމަަވއިދެއްވުމަށާއި  އަަވހަށް  ޝަރީޢަތް 
ލުޔެއް   ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި  ބަންދަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  13

 އިބްރާހީމް އަހުސަން މުޙައްމަދު 
 ފެހިިވލާ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ 

 )މާލެ ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ހުރަސްތަކެއް   .23 ކުރުމަށް  ބައްދަލު  ދަރިފޫޅާއި 
 ކުރުމަތިވަމުްނދާތި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  14
 މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

 އެޓްލަން/ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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24.  
އެއްއަހަރަށް  ޮވލަންޓިއަރކޮށް  ގައި  އެޗް.އީ.އޯ.ސީ 
މަސައްކަތްކޮށްފައިާވކަމާއި   ދުަވހު  ިގނަ  ވުރެ 

މިދިޔަ   އެއްެވސް    6ނަމަެވސް  މަހުަގއި 
ލައިން އެލަެވްނސެއް   ފްރަްނޓް  ލިބިފައިުނާވތީ، 

ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދިނުމުގައި  އެލަަވްނސް 
 ޒިންމާދާރުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ޑިސެންބަރު  15
 އިބްރާހީމް ާނއިލް ނަޖްމީ 

Naail3310@gmail.com 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

މަސްތުާވތަކެތީެގ ޤާނޫނުން ޙުކުމް ކޮށްފައިާވ  ކުރީެގ    .25
ޙައްލެއް  ޖުމްލަ  މައްސަލަތަކަށް  ފަރާތްތަކުެގ 
ހޯއްދަަވއި ދެއްުވމަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ބާރު  
އަޅުއްަވއި ަވކާލާތު ކޮށްދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  16
 މުޙައްމަދު ޢަފީފް

 ގދ.ތިަނދޫ ފުލޫނިޔާެގ/ 
 (G-02-32)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

26.  
މޯލްޑިްވސް  ބަްނދުކޮށް  ކަސްޓޯޑިއަލްަގއި  ދޫނިދޫ 
ޙަާވލުކުރާނެކަމަށް   ސަރިވސްއާ  ކަރެކްޝަނަލް 
އެކި  ކަސްޓޯޑިއަލް  އަްނާގފައިީވަނމަެވސް 

އަދި    2ޖަލުތަކުަގއި   މަސްަވމުްނދާތީ   3މަސް 
އެއްެވސް  ޤާނޫނީ   އަސާސީ  ލިބެންޖެހޭ  ޮގތުން 

ޙައްލެއް   އަަވސް  މިކަމުަގއި  ނުލިބޭތީ  ޙައްޤެއް 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  16
 އަޙުމަދު މުއީން 

 އާހަމަ/ ޅ.ކުރެްނދޫ 
 ޓޯޑިއަލް( ސް)ދޫނިދޫ ކަ

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުެގ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓްެގ  ށ.ފުނަދޫ    .27
ވެރިއަކު   ސިޔާސީ  މަޤާމަށް 

ށ. އަދި  ފުނަދޫ   ހަމަޖައްސަާވފައިާވކަމަށާއި 
މި   ނުހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  އިޙްތިޞާސް  ކައުންސިލްެގ 

ކުރިއެކޭ ހިްނުގން  މަރުކަޒުެގ  ެވސް    އިޖްތިމާޢީ 
ފަރާތާ  ބެލެނިެވރި  ތަުނެގ  އެއްޮގތަށް 

ޔޫތު    ހަާވލުކޮށްދެއްުވމަށާއި   މަރުކަޒުެގ  އެ  އަދި 
ަވުގތީ  ކައުންސިލް  ހުރިނަމަެވސް  އެސޯސިއޭޓެއް 
ެގންދާތީ،  ސޮއިކުރަމުްނ  ސިޓީތަކުގައި  މުަވއްޒަފު 
ޮގތުން  މައްސަލައެއްެގ  ސީރިއަސް  މިކަން 

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  16

 ށ.ފުނަދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު 
 ރީރު ޙަސަން ޒަ 

 ޔޫތް އެސޯސިއޭޓް 
yc.funadhoo@gmail.com 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ަގްނ    .28 ސަރިވސް،  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިްވސް 
މޯލްޑިްވސް  އަދި  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރޭނޝަނަލް 
އިހުމާލުެވފައިާވ   ފަރާތުން  ސަރިވސްެގ  ޕޮލިސް 

ޕްރައިެވޓް  ކަންކަމުެގ ޒިންމާ އެމް.ީވކޭ މޯލްޑިްވސް  
އެއްެވސް  ޤާނޫީނ  އެޅުވުމަށް،  ބޮލުަގއި  ލިމިޓެޑްެގ 
ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތި އަޅުވައި، ތަކުރާރުކޮށް އެ  
ކުންފުންޏަށް   އެ  އަދި  ދައްކާ  ބިރު  ކުންފުންޏަށް 
ފަރާތުްނ  ސަރިވސްެގ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިްވސް 
ޚިދުމަތްތައް   އެންމެހައި  ެގންދާ  ދެމުން 

އަ  ފައިސާ  މެދުކަނޑާލާނެކަމަށާއި  ކުންފުިނން  ދި 
މިނިަވްނ   މަސައްކަތްކުރަމުްނދާތީ  ފޭރުމަށް 
ސަރުކާރު   އަދި  ކޮމިޓީ  މުއައްސަސާތަކުެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނަވރު ބަލާ ކޮމިޓީއިްނ  
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  16
 ޓް ލިމިޓެޑްއެމް.ީވ.ކޭ މޯލްޑިްވސް ޕްރައިެވ

 އިބްރާހީމް ޝަފީޤް 
 ސީ.އީ.އޯ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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29.  
އުފަން ދަރިފުޅަށް ޖިްނސީ އަނިޔާ ކޮށްފައިާވކަމަށް 
ޕީ.ޖީ  ދަޢުާވ  އަނިޔާެވރި  ކޮށްފައިާވ  ބަޔާންކޮށް، 

ދިުނމަށް ކުރެެވން އޮތް   އިއޮފީހުން އަނބުރާ ަނަގ
ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  16
 މުޙައްމަދު ނިޔާޒް 
 ދޫރެސް/ ފ.ފީއަލި 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ދޯހަޅިކޮށް   .30 ނިޒާމް  ޞިއްޙީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ޒިްނމާނަްނަގާވނެ   ފަރާތްތަކެއް  ދިޔަނުދެއްާވ 

ޒިންމާދާރު  މިއަށްވުރެ  ދެއްާވ  ހޯއްދަަވއި 
އަދި  ހައްދަަވއިދެއްވައި  މުއްސަސާއަކަށް 
މިހާރަށްވުރެ ބާރު ދުެވއްޔެއްަގއި ފަރުާވެގ ކަންކަްނ 
ކަންކަން  ފަރުާވެގ  އެމެޖެންސީެގ  ޚާއްސަކޮށް  އަދި 
ނިޒާމުތަކެއް  ދާނެ  ކުރިއަށް 

 އިާވ ސިޓީ. ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފަ 

 2021ޑިސެންބަރު  20
 އާދަމް ނަސީރު ހަސަން 

 ރީދޫމާެގ/ ށ.ފޭދޫ 
 )މާފުށި ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ނަންބަރު   .31 ސިޓީ  އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
57-F/JD/MIS/2021/230    ،ީޙަާވލާދ އާ 

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ ޤާނޫނުްނ ޙުކުމްކޮށްފައިާވ 
ކިހާ  ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  ޖުމްލަ  ފަރާތަކަށް 
ދުަވހެއްާވނެތޯއާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ޮގސްފައިާވ  
ހިސާބެއް ޙިއްސާ ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  20
 ޢަލީ ޔޫސުފް

 ވަރ/މާލެ މ.ބްރައިޓް ފުލާ
 )މާފުށި ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

މައްސަލަ   .32 އެއްކިބާނުެވ  އިންސާފުްނ  ސުލްހަެވރި 
ކޯޓަށް   ކްރިމިަނލް  ނިންމަަވއިދެއްުވމަށް  އަަވހަށް 

 އަމުރުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 2021ޑިސެންބަރު  20

 އިސްމާޢީލް ހައްމާދު 
 ރ.މަޑުއްަވރީ/ ފެހިއަލި 

 )މާފުށި ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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ޤާނޫނީ ނިޒާމުެގ ތެރޭަގއި ހުރި ކަންކަމުެގ ސަބަބުްނ    .33
ކުރިމަތިލާންޖެހޭތީ   ދަތިތަކާ  ބައެއް  ޢާންމުންނަށް 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ޙައްލުކޮށްދެއްުވްނއެދި  އެކަންކަން 

 ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  20
 ސަޢީދު هللا ޢަބްދު

 މ.އައިލެކްސް/މާލެ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

މާލޭަގއި   3ޢުމުރުން    .34 ފެށިެގްނ  އަހަރުން 
ފްލެޓެއް   މާލެއިްނ  އަދި  ދިރިއުޅެމުްނދާކަމާއި 

 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  20

 އާދަމް އަޙްމަދު 
 ުގލްބަކާެގ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ 

 )ރ.ދުާވފަރު( 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

އިސްތިއުނާފް ކުރުމުެގ މުއްދަތު ކުރުކުރުމުން ޢަދުލު    .35
ނުލިބި   ކަމެއް  އަަވސް  ލިބުމަށް  އިންސާފު 
އިންސާފަށް އެދުމުެގ ފުރުޞަތު ގެއްލިދާނެ ކަމަށާއި  
ދެއްުވްނ  ހޯއްދަަވއި  ހައްލެއް  ޤާނޫނަކުން  މިކަމަށް 

 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  21
 އަހުމަދު މުޖުތަބާ 

  / ސަމާ ކ.ހުރާ

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ސިފައިްނޭގގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްބަނޑު މީހެއްެގ   .36
މައްސަލަ   އަނިޔާެގ  ލިބިފައިާވ  ސަބަބުން 

 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައާވ ސީޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  22

 އައިޝަތު މަމްދޫހާ 
 ގ.ދުާވފަރުގެ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

37.  
ފުށޫއަރާޮގތަށް ނ.ޅޮހީ  މަސްތުާވ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާޫނނާ  

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމް ޖުޑީޝިއަރީ  
ކޮމިޓީން ބައްލަަވއިދެއްވައި އިްނސާފުެވރި ޙައްލެއް  

 ހޯއްދަަވއި ދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  26
 އިބްރާހީމް ރާޝިދު 
 ނ.ޅޮހީ/ އަސުރުމާގެ 

 )މާފުށި ޖަލު(

  ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް ކަނޑަނާޅާ 

ަގާވއިދާ    .38 ޮގސްފައިަވނިކޮށް  ރަށަށް  ޗުއްޓީަގއި 
އެކަން  ަވކިކޮށްފައިާވތީ  ަވޒީފާއިން  ޚިލާފަށް 

 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 އެރިކް ޓަނިލިއޮން  2021ޑިސެންބަރު  26

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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39.  
ކޮށްފައިާވ   ޤާނޫުނން  ޙުކުމަށް  ކުރީެގ 

އިންސާފުލިބިފައިނުާވތީ އިްނސާފު ހޯއްދަވައިދެއްުވްނ  
 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  26
 އާސިފަތު ޒަރީނާ 

 ޅ. ނައިފަރު / ޒައިތޫިނގެ 
 )މާފުށި ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ދަށުަގއި    .40 ބެލުމުެގ  އިދާރާެގ  ތަންފީޒީ  ދައުލަތުެގ 
ަވނިކޮށް ޣައިރު ހާޒިރުަގއި، ދިފާޢު ވުމުެގ ފުރުޞަތު  
ހޯއްދަަވއި   އިްނސާފު  ޙުކުމަށް  ކޮށްފައިާވ  ނުދީ 

 ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ޑިސެންބަރު  26
 އަޙްމަދު ޝަރީފް 

 ސ.ހިތަދޫ / ދިލްދާރުގެ 
 )އައްސޭރި ޖަލު( 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

41.  
ކަރަންޓް މީޓަރެއް ހަރުކޮށް ދިުނމަށް އެދިފައިީވ ަވކި  

މައްސަލަ  އެ  ކޮށްދީފައިުނާވތީ  އެކަން  ނަމަެވސް 
 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޑިސެންބަރު  26
 ޒުއްރިއްޔާ 

 މ. ުގލްޒާރު އިރަމް 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

42.  
ކަމަށްާވ   ރައްޔިތެއް  ސަޢީދުެގ އިންޑިޔާ  ފާރޫޤު 

ޤާނޫީނ   މައްޗައް  އޭނާެގ  ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަ 
 ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޑިސެންބަރު  27
 އިބްރާހީމް ފައުޒީ 

 އިންސާފު ލީަގލް ސޮލިއުޝަން 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ  މުއްދަތެއް ނެތް ޮގތަށް ޖަލުގައި    .43
އެދި   ދެއްުވން  ހޯއްދަވައި  ހައްލެއް  އެކަމަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  27

 އަޙްމަދު އަނިލް 
 ސ.މީދޫ / މޫންލައިޓްިވލާ

 )މާލެ ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

44.  
ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި   ލުޔެއް  ބަންދަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  27

 ޝިފާޢު هللا ޢަބްދު
 ސ. މަރަދޫ / ހިރުނދުަގސްދޮށުގެ 

 )މާލެ ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    .45 އޮފީހަށް  އިންސާފުެގ  އިންތިޤާލީ 
ކަސްޓަމްސް   މޯލްޑިްވސް  ގުޅިެގން  މައްސަލައާ 

ފޮުނއްާވފައިާވ   އިން  ސިޓީ   2ސަރިވސް 
 މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ފޮނުަވއި. 

 2021ޑިސެންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ޝަފީޤް 

 އެމް.ީވ.ކޭ މޯލްޑިްވސް 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 
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ތިބި    .46 ޖަލުގައި  އައްސޭރި  ހިންާގ  ކ.ހިންމަފުށީަގއި 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ގައިދީން 

 ޕެޓިޝަންެގ ކޮޕީ 
 އައްސޭރި ޖަލުެގ ަގއިދީން  2021ޑިސެންބަރު  28

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ދޮުގ މަޢުލޫމާތު    .47
ދެއްުވްނއެދި   ބައްލަވައި  މައްސަލަ  ދީފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  29

 އަނީސް ހިލްމީ 
 )މާލެ ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

48.  
ކަްނބޮޑުުވންތައް   ހުރި  ޖަލާމެދު  މާފުށީ 

 ހިއްސާކުރައްަވއި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޑިސެންބަރު  29

 މުފީދު هللا ޢަބްދު
 ނ.ފުވައްމުލަކު / ސަނީ ސައިޑް 

 )މާފުށި ޖަލު(

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑަނާޅާ 

ފާރޫޤު    .49 ކަމުަގއިާވ  ރައްޔިތެއް  ސަޢީދު  އިންޑިޔާެގ 
ހިންާގ ޢައިރުޤާނޫނީ ިވޔަފާރިތަކާއި އޭާނެގ ފަރާތުްނ  

ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ދެމުްނދާތީ އެ މައްސަލަ    އްއެތަ
 ބައްލަވައި ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 

 2021ޑިސެންބަރު  29
 އިބްރާހީމް ފައުޒީ 

 އިންސާފު ލީަގލް ސޮލިއުޝަން 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް  ކަނޑަނާޅާ 

# 
ފަރާތްތަކުން   އަމިއްލަ  ބަލަމުންދާ  ކޮމިޓީން  ޢާންމު 

 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

އިނާޔަތްތައް   .1 މެްނބަރުްނެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ރިޢާޔަތްކުރައްަވްނީވ ކަނޑައެޅުއްވުމުަގއި،  

އެކަންކަމަށް   ފާހަަގކޮށް،  ކަންތައްތަކެއް 
 ަގާވއިދުތަކެއް ހެއްދެުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 / ޙުސައިން އާދަމް  63.01.04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  2019ޖުލައި  1
 

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަބްކޮމިޓީއެއް   ކަނޑަނާޅާ 
އި ހިމެނި އެކުލަާވލެިވފައި. މި ސަބް ކޮމިޓީގަ 

 ަވޑައިަގްނނަަވނީ: 
ދާއި  -1 ހުޅަނުގ  މެްނބަރު  ރާ ހެންޭވރު  ެގ 

 ހަސަން ލަތީފު 
މެްނބަރު   -2 ދާއިރާެގ  ކުރެންދޫ 

 އަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް 
 މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މާފަންނު 

 ޢަލީ އާދަމް
މާލީ   .2 ުނަވތަ  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވން  ަވޒީފާއެއް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީއެހީއެއް ދެއްުވން އެދި 
 މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ  2019އޮަގސްޓު  5

 /މާލ2ެހަީނސަކުލް  މއ.

ރައީސްެގ ބިއުރޯއާ ާވހަކަ ދައްކައިެގން ޮގތެއް  ކަނޑަނާޅާ 
 ނިންމުމަށް ޕާކް ކުރެިވފައި.
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އިންޓަިވއު    .3 ފަރާތްތަކުެގ  ކުރިމަތިލާ  ަވޒީފާތަކަށް 
އިންޓަިވއުތައް ރިކޯޑްކޮށް ފަހުްނ ސިއްރު ނުކޮށް، އެ  

ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   އިންތިޒާމް  ލިބޭނެ  އެ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޔޫސުފް ޙަސަން  2019އޮކްޓޫބަރު  21

 މާފިޔަ/ބ.އޭދަފުށި 

 ޓަާވ   އްމަސައްކަތް ނުފަ ކަނޑަނާޅާ 

މިނިަވްނ    .4 މެްނބަރުްނނާއި،  މަޖިލީހުެގ 
މިފަދަ   އަދި  މީހުންާނއި  މުއައްސަސާތަކުެގ 
ދަޢުލަތުްނ  ޮގތްޮގތުްނ  އެހެިނހެން  ފަރާތްތަކަށް 
ދެމުްނ  އިންޝިއުރެންސް  ޚަރަދުކޮށްެގން 
ކުރާ  މީހާއަށް  ރައްޔިތު  ނިކަމެތި  ެގްނދިއުމަކީ 
މަލާމާތެއްކަމުގައާއި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 
ތެރެއި އާސަްނދަ  ހަމައަކުން  އެއް  ްނ  ެވސް 
 ހަމަޖައްސަާވ ދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 އަޙްމަދު ރާޝިދު  2020އޮކްޓޫބަރު  4

 

 
 
 
 

    ޓަާވއްމަސައްކަތް ނުފަ ކަނޑަނާޅާ 
 
 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޮގނޑިތައް ަވކި ދާއިރާއަކަށް    .1

އުޞޫލަކުްނ   ނުކުރެޭވނެ  ތަފާތު 
 ތަރުތީބުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ

 2020ފެބުރުވަރީ  18

 މަސައްކަތް ނުފައްޓާވާ  ކަނޑަނާޅާ  ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
 
 

ސައުންޑް  އައި.ޕީ.ޔޫެގ    .2 ތެރޭަގއި  ބައްދަލުުވމުެގ 
ގުޅިެގްނ   މައްސަލައަކާ  ދިމާިވ  ސިސްޓަމްއަށް 
އަޑު   އިރު  ދެއްކި  ާވހަކަ  ފްލޯގައި  މަޖިލީހުެގ 
ނުލިބޭތީ،  އަޑު  ތަންތަނަށް  ލިބެންޖެހޭ 
ޮގތް  ކަންހިާގފައިާވ  އެމައްސަލައިަގއި 

 ސާފުކުރެއްުވމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

 ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން  2019ސެޕްޓެމްބަރު  5
 

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަބްކޮމިޓީއެއް   ކަނޑަނާޅާ 
އެކުލަާވލެިވފައި. މި ސަބް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނި 

 ަވޑައިަގްނނަަވނީ: 
މެްނބަރު   .1 ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު 

 ޙަސަން ލަތީފް 
މެްނބަރު   .2 ދާއިރާެގ  ކުރެންދޫ 

 ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްޣަނީ 
މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
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ަގވާއިދުެގ    .3 މަޖިލީހުެގ  ަވނަ    201ރައްޔިތުްނެގ 
ހުށަހަޅާފައިާވ   ކުރެއްުވމަށް  އިސްލާޙު  މާއްދާ 

 މައްސަލަ
 

 ނުފައްޓާވާ މަސައްކަތް  ކަނޑަނާޅާ  ނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ މި 2019އޮކްޓޫބަރު  28
 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
މަޖިލީހުން   # ރައްޔިތުންގެ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ަންނބަރު    .1 އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ  -57ރައްޔިތުްނެގ 
J/2020/149    ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މެމޯއިން 

 މައްސަލަ

 2020އޮކްޓޫބަރު  11
 ޙަނާން ޙުސައިން 

 އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ކޮމިޓީން  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ރައްޔިތުްނެގ  ނިްނމެުވން  ނިންމެިވ 

 އި މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށް ފޮނުިވފަ 
 

M19/AM/2021/01 
 2021ފެބުރުވަރީ   2

މުަވއްޒަފުންަނށް   .2 އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ބަދަލުކުރުމަށް   މިްނަގނޑު  ދެޭވ  އެލަަވންސް  ކޯޓު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މިްނަގނޑު  އަމީން ޢާްނމު  2021ފެބުރުވަރީ  16 ދެޭވ  އެލަަވްނސް  ކޯޓު 
ނުފެންނަކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް  

 ނިންމަާވފައި. 

4357-F/AM/PMC/2021/ 
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ޤައުމީ   .3 ކޮމިޓީއާ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ 

ކޮމިޓީެގ  ގުޅުްނތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި 
މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާެގ ފުށުއެރުންތަކެއްާވތީ، އެ  

ފުށުާނރާނޭހެން ަގވާއިދު  ދެ ކޮމިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތު  
 އިސްލާހުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ކޮމިޓީއާ  އަމީން ޢާްނމު  2020ޖޫން  17 ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ  ސަލާމަތީ 
ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
ދާއިރާ މަސްއޫލިއްޔަތުެގ   ކޮމިޓީެގ 

 ބަދަލުކުރުމަށް ނިްނމަާވފައި. 

M19/AM/2021/02 
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ސައިްނސް    .4 ކޮމިއުނިކޭޝަން،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 
މަލީޙް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް 
މައްސަލައިެގ   ނެތްކަމުެގ  އިތުބާރު  ޖަމާލްެގ 
ދެއްކުމަށްދެޭވ   ާވހަކަ  މެންބަރުންނަށް  ބަހުސްަގއި 

ދެއްުވމަށްއެދި  ފުރުޞަތުެގ   ކަނޑައަޅައި  ދިގުމިން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 
 2021ފެބުރުވަރީ  23

ރައްޔިތުްނެގ  އަމީން ޢާްނމު  މައްސަލައާމެދު  މި 
ަގޑިއިރުެގ   2މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެޭވ  

ދިފާޢުަގއި  މަނިކުފާުނެގ  އެ  ަވުގތުަގއި، 
ާވހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ބަހުސް ފެށުމުެގ 

ފުރުޞަތު،   10ޮގތުން   މިނިޓުެގ 
މެދުތެރެއިން   މިނެޓުެގ   10ބަހުސްެގ 

ނިްނމުްނެގ  ބަހުސް  އަދި  ފުރުޞަތު 
ފުރުޞަތާއެކު، މި  10ޮގތުން   ނެޓުެގ 
ފުރުޞަތު   30ޖުމްލަ   މިނެޓުެގ 

57-F/AM/PMC/2021/57 
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އޮތް   ބާކީ  އަދި   1ދެއްުވމަށާއި، 
ރައްޔިތުްނެގ   މިނެޓް  30ަގޑިއިރާއި  

ަވނަ މާއްދާެގ   101މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  
އުޞޫލާ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ( 
މެންބަރުންަނށް  މަތިން  އެއްޮގތްާވޮގތުެގ 

 އި. ަވުގތު ދެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަާވފަ 

މެްނބަރުްނނާއި،   .5 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ރައްޔިތުްނެގ   ޑިޕެްނޑެންޓުންާނއި  މެންބަރުްނެގ 
ފަރާތްތަކަށް  ކޮށްފައިާވ  މެްނބަރުކަން  މަޖިލީހުެގ 
ފޯރުކޮށްދޭެނ   ޚިދުމަތް  އިންޝުއަރެްނސް  މެޑިކަލް 

ހޯދުމަށް   ޮގތެއް ފަރާތެއް  ޢަމަލުކުރާެނ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 2021ފެބުރުވަރީ  16
 

ހޯދުމަށް  އަމީން ޢާްނމު  ބަޔަކު  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  މި 
ކުރިއަށް  އިޢުލާންކޮށްެގން  އާންމުކޮށް 

 ެގްނދިޔުމަށް ނިްނމަާވފައި. 

7257-F/AM/PMC/2021/ 

 2021މާރިޗު  3

ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްާވ ހަތަރުަވަނ ވިއޮންެގ   .6
ހައިސިއްޔަތުްނ  ޕާޓްނަރެއްެގ  ސަމިޓްެގ  ްގލޯބަލް 
ދިެވހިރާއްޖެއަށް   ފުރުސަތު  ބައިވެރިުވމުެގ 
ލިބިފައިވުމާއެކު، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ވިއޮންއަށް  
ލަފައެއްދެއްުވމަށްއެދި   ުގޅޭޮގތުން  އެހީތެރިެވދިނުމާ 

 . ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ބައިެވރިވުމާއެކު  އަމީން ޢާްނމު  2021ފެބުރުވަރީ  28 ސަރުކާރުެގ  ދިެވހި 
މަސައްކަތް  މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ 

 ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމަާވފައި. 

7157-F/AM/PMC/2021/ 

 2021މާރިޗު  3

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް    .7
އެްގރިކަލްޗަރ   ވަޙީދުެގ  އެންޑް  ޒަހާ  އަލްފާޟިލާ 

ބަހުސްަގއި  މައްސަލައިެގ  ނެތްކަމުެގ  އިތުބާރު 
ފުރުޞަތުެގ  ދެއްކުމަށްދެޭވ  ާވހަކަ  މެންބަރުންނަށް 
ދިުގމިން ކަނޑައަޅައި ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 މައްސަލަ.

ރައްޔިތުްނެގ  އަމީން ޢާްނމު  2021މާރިޗު  18 މައްސަލައާމެދު  މި 
ަގޑިއިރުެގ   2މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެޭވ  

ަވުގތުަގއި، އެ ކަމަނާެގ ދިފާޢުަގއި ާވހަކަ 
ދެއްކުމަށްޓަކައި ބަހުސް ފެށުމުެގ ޮގތުން 

ބަހުސްެގ   10 ފުރުޞަތު،  މިނިޓުެގ 
ފުރުޞަތު   10މެދުތެރެއިން   މިނެޓުެގ 

ޮގތުން   ނިންމުންެގ  ބަހުސް   10އަދި 
ޖުމްލަ   ފުރުޞަތާއެކު،   30މިނެޓުެގ 

އަދި މިނެ ދެއްވުމަށާއި،  ފުރުޞަތު  ޓުެގ 
އޮތް    މިނެޓް   30ަގޑިއިރާއި    1ބާކީ 

57-F/AM/PMC/2021/99 
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 101ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  
ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
މަތިން  އެއްޮގތްާވޮގތުެގ  އުޞޫލާ 
ދެއްވުމަށް  ަވުގތު  މެންބަރުންނަށް 

 ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި. 
 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒުތަކާއި  “  2013/5  .8
ރައްޔިތުްނެގ   ދަށުން  ެގ  ޤާނޫނު"  ބާރުތަކުެގ 
މަޖިލީހުެގ މެްނބަރުކަން ކުރައްާވފއިާވ ބޭފުޅުްނނަށް 
ލަފާފުޅަކަށްއެދި  ޢިނާޔަތްތަކާގުޅޭޮގތުން  ލިބިދެޭވ 

 . މައްސަލަފޮނުާވފައިާވ 

ޢަބްދު ޢަމީން އާްނމު  2019ސެޕްޓެންބަރު  12 ޔާމީން هللا ރައީސް 
 ރައްޔިތުްނެގޢަބްދުލްޤައްޔޫމުއަށް   

 ބާރުތަކުެގ  އިމްތިޔާޒުތަކާއި  މަޖިލީހުެގ
ދަށުން   8ޤާނޫުނެގ   މާއްދާެގ  ަވނަ 

މެްނބަރުކަން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ޢިނާޔަތްކޮށްފައިާވ މީހަކަށް ލިބިދެޭވ މާލީ  

ޚިދުމަތުެގ  އަހަރުެގ  ިވހި  ނުަވތަ 
މީލާދީ  ކޮންމެ  ޮގތުަގއި  ޕެންޝަުނެގ 

)ބާރަހާސް   -/12,225މަހަކު  
ދުއިސައްތަ ފަންސަީވސް( ރުފިޔާ، މި ދެ 
މަނިކުފާނު  އެ  ކުރެ  ޢިނާޔަތުން  މާލީ 
އިޚްތިޔާރު ކުރައްާވ ކޮްނމެެވސް އެއް މާލީ 
ފުރުޞަތު  އިޚްތިޔާރުކުރުމުެގ  ޢިނާޔަތެއް 

އަދި ދެއް  ފެންނަކަމަށާއި،  ުވމަށް 
ރައީސް  ކުރީެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

ޢަބްދު  މަޞީޙް هللا އަލްފާޟިލް 
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  މުޙައްމަދާއި 
ކުރީެގ ަނއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ 

ބޭފުޅުން   މަނިކުއަށް އެ  ެވސް 
 ދެއްވުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ މާލީ ޢިނާޔަތެއް

 ން ނިްނމަާވފައި. ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީ

10357-F/AM/PMC/2021/ 
 2021މާރިޗު  22
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ދާއިރާތަކަށް    .9 މެްނބަރުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ޖަލްސާެގ   މަޖިލީހުެގ  ދަތުރުކުރައްާވއިރު،  ރަސްމީ 
މެންބަރުްނ   އެ  ހާޒިރީަގއި  ކޮމިޓީެގ  އަދި  ހާޒިރީ 

ފޮނުއްާވފައިާވ ފާހަަގކުރާނެ ޮގތަކާމެދު ލަފަޔަކަށްއެދި  
 މައްސަލަ

 2021މާރިޗު  29
 

ދަތުރު  ޓޭބަލް އޮފީސް  ދާއިރާތަކަށް ރަސްމީ  މެންބަރުން 
އަދި  ހާޒިރީ  މަޖިލީހުެގ  ކުރައްވާއިރު 
މެންބަރަކު  އެ  ހާޒިރީަގއި  ކޮމިޓީެގ 
ފާހަަގކުރަންާވނީ "ރަސްމީ ދަތުރެއްަގއި" 
ކަމަށާއި، މެންބަރުން ރަސްމީ ދަތުރުަގއި 

ރައް މަޖިލީހުެގ ތިއްބަާވއިރު  ޔިތުްނެގ 
ކޮމިޓީއެއްެގ ބައްދަލުުވމުގައި ބައިެވރިާވން 
އޮންލައިންކޮށް  އެދިަވޑައިެގންފިނަމަ 
ބައިެވރިުވމުެގ  އެބައްދަލުވުމެއްގައި 
ދެއްވުމަށް  މެްނބަރަކަށް  އެ  ފުރުޞަތު 

 ފެންނަކަމަށް ނިްނމަާވފައި. 

12157-F/AM/PMC/2021/ 
 2021މާރިޗު  30

މަޖިލީހުެގ    .10 އިމާރާތުަގއި   13ރައްޔިތުްނެގ    ބުރީެގ 
ބީލަްނ  ހިްނުގމަށް  ރެސްޓޯރަންޓް/ކެފޭއެއް 
ދިރާސާކޮށް،   ބީލަން  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
ކްލަބުްނ  ރެކްރިއޭޝަްނ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލަފަޔަކަށްއެދި  ނިންމާފައިާވޮގތާމެދު 

 މައްސަލަ

ރެކްރިއޭޝަން  ބިއުރޯ  2021އެޕްރީލް  6 މަޖިލިސްެގ  ޕީޕަލްސް 
ކްލަބުެގ ހިްނާގ ކޮމިޓީން ނިްނމަާވފައިާވ 
ޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް 

 ނިންމަާވފައި 

57-F/AM/PMC/2021/138 
 2021އެޕްރީލް  27

ބައެއް    .11 ހިމެނޭ  ބަޖެޓްަގއި  އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ 
  އި މަޤާމެއް އުފައްދަ ، އިތުރު ތިން  އިމަޤާމުތައް އުާވލަ 

 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ   ދިނުމަށް

އެދިަވޑައިެގންފައިާވ  އަމީން ޢާްނމު  2021އެޕްރީލް  14 އުފެއްދުމަށް  އަލަށް 
އުފެއްދުމަށް   3 މަޤާމު  )ތިނެއް( 

ރައްޔިތުްނެގ  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި 
އޮފް  މިިނސްޓްރީ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ 
ހުސް  ދީފައިާވ  ހުއްދަ  ފިނޭންސްއިން 
މިަވުގތަށް  ތެރޭގައި  މަޤާމުތަކުެގ 
މަޤާމުތަކުެގ  ބޭުނންުނާވ  ކޮންމެހެން 

ނަްނބަރު  ބަދަލުގައި   ކޮމިޓީެގ  -57މި 
F/AM/PMC/2019/45 (11 

ސިޓީއާއި 2019ސެޕްޓެންބަރު    )
F/AM/PMC/2019/189 (28 

އެދިފައިާވ 2019އޮކްޓޫބަރު   ސިޓީން   )

13957-F/AM/PMC/2021/ 
 2021އެޕްރީލް  27
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މަޤާމުތަކަށް ެނެގން އޮތް މިންަވރަކަށް އެ 
މުަވއްޒަފުން  މަޤާމުތަކަށް 
ދެންެނވުމަށް  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް 

 ނިންމަާވފައި. 
ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ    2022  .12

 ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 
 184,100,000ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   އަމީން ޢާްނމު  2021އޮަގސްޓު  17

ފާސްކުރުމަށް  ބަޖެޓް  ރުފިޔާެގ 
 ނިންމަާވފައި. 

57-F/AM/PMC/2021/221 
 2021އޮަގސްޓު  23

ޓޮލެރެންސް    .13 ފޮރ  ޕާލިމަންޓް  އިންޓަރޭނޝަނަލް 
)އައި.ޕީ ޕީސް  ފޮނުއްާވފައިާވ .އެންޑް  އިން  ޓީ.ޕީ( 
ސޮއި ގައި  އެދި  އެމްއޯޔޫ  ލަފަޔަކަށް  ކުރުމާމެދު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 އަމީން ޢާްނމު  2021ސެޕްޓެންބަރު  5
 

ސޮއި ފެންނަކަމަށް އެމްއޯޔޫަގއި  ކުރުމަށް 
 ނިންމަާވފައި. 

57-F/AM/PMC/2021/248 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  14

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ރަސްމީ ެގކޮޅުެގ    .14
ޚަރަދު ހިމަނުއްަވއިެގން އެކުލަާވލާފައިާވ މަޖިލީހުެގ  

ބަޖެޓް  ަވނަ    2022އިދާރާެގ   ލަފާކުރާ  އަހަރަށް 
 ފާސްކުރުމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ ދަށުން  އަމީން ޢާްނމު  2021ސެޕްޓެންބަރު  14
2  ( ސެންޓަރު  ކޮސްޓް   - 1)ދޭއް( 

އަދި އިދާރާ  މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ 
ރައީސްެގ   -2 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

ަވނަ އަހަރަށް   2022ރަސްމީ ެގކޮޅު( ެގ  
ލަފާކުރާ ބަޖެޓު، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 

 ޮގތަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވއިދާރާއިން  
ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ   2022

 ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރައްާވފައި. 

57-F/AM/PMC/2021/260 
 2021ޕްޓެންބަރު ސެ 22

ެގ   .15 )ސީ.ީވ.އެފް(  ފޯރަމް  ަވލްނަރަބަލް  ކްލައިމެޓް 
ލިމަންޓަރީ ްގރޫޕުަގއި ބައްެވރިުވމަށްއެދި  ްގލޯބަލް ޕާ

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ޖަމު އަމީން ޢާްނމު  2021އޮކްޓޫބަރު  31 ބައިވެރިވުމަށްމި   ޢިއްޔާަގއި 
 ފެންނަކަމަށް ނިްނމަާވފައި. 

57-F/AM/PMC/2021/299 

 2021ނޮެވންބަރު  1

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދަޢުލަތުެގ ބަޖެޓް   2022  .16
ދައްކަްނދެޭވ  ާވހަކަ  މެްނބަރުން  ބަހުސްަގއި 
ކަނޑައެޅުމަށް   ދިނގުމިން  ފުރުޞަތުެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 އަމީން ޢާްނމު  2021އޮކްޓޫބަރު  31
  

ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި ކޮްނމެ މެްނބަރަކަށް 
ފުރުޞަތު   15 އެއް  މިނެޓުެގ 

ރިޕޯޓު   ، ދެއްުވމަށާއި ކޮމިޓީ  އަދި 
ބަހުސްކުރާ  ރިޕޯޓަށް  ހުށަހެޅުމަށްފަހު 
މެންބަރަކަށް   ކޮންމެ   7މަރުޙަލާަގއި 

29157-F/AM/PMC/2021/ 
 2021ނޮެވންބަރު  1
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ދެއްވުމަށް  ފުރުޞަތު  އެއް  މިނެޓުެގ 
ރައްޔިތުްނެގ  އަދި  ނިންމަާވފައި. 

ަވނަ މާއްދާެގ   213ެގ  މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދު
ބަހުސް  ބަޖެޓުެގ  ދަށުން  ެގ  )ށ( 
މެްނބަރުން  ަވުގތު  ހިނަގމުންދާ 
ނުކުތާތަކަށް  ފާހަަގކުރައްާވ 
ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ޖަާވބުދެއްުވމަށް 
މިނިސްޓަރ  ޮގތުެގމަތިން  ކަނޑައަޅުއްާވ 

ޖުމްލަ   ފިނޭންސަށް  މިނެޓު   45އޮފް 
 . ދެއްުވމަށް ިނންމަާވފައި

ޭގެގ    .17 ރަސްމީ  ރައީސްެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ެގންނަްނ   އޮނިަގނޑަށް  މުސާރައިެގ  މުަވއްޒަފުްނެގ 
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ  ބަދަލުތަކާއި  ފެންނަ 
ރައީސްެގ ރަސްމީ ޭގެގ މުަވއްޒަފުންނާ ުގޅޭ އުޞޫލު 

 ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ރަސްމީ  އަމީން ޢާްނމު  2021ނޮެވންބަރު  8
މުސާރައިެގ  މުވައްޒަފުންެގ  ޭގެގ 
އޮިނަގނޑަށް ެގންަނން ފެންަނ ބަދަލުތަކާއި 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ރަސްމީ 
ޭގެގ މުވައްޒަފުންނާ ުގޅޭ އުޞޫލު ކޮމިޓީން 

ފެންނަ   އިސްލާޙުތަކާއެކު ެގންނަްނ 
 ފާސްކޮށް ނިންމަާވފައި. 

57-F/AM/PMC/2021/300 
 2021ނޮެވންބަރު  9

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އަމީްނ ޢާންމު، ކައުންސެލް    .18
އާމްސްެގ   އެޓް  ސަރޖެންޓް  އަދި  ޖެނެރަލް 

ެގނައުމަށްއެދި   އިމުސާރައާ  ބަދަލު  ޢިނާޔަތްތަކަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 2021ނޮެވންބަރު  28
 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް 
 

ބޮޑު  މުސާރަ  ޮގތަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
 ކުރުމަށް ފާސްކުރައްާވފައި.

57-F/AM/PMC/2021/307 
 2021ނޮެވންބަރު  30

ނިންމާފައިވާ   # ފަރާތްތަކުން  ކޮމިޓީން  އަމިއްލަ 
 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ގޮތް / ފޮނުވުނު ކޮމިޓީ   ނިމުނު  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ ަވޒީފާއިން ަވކި ކުރި އިރުގައި    .1
ެގއްލުންތަކެއް   ބަހައްޓައިފިަނމަ  ަވޒީފާގައި 
ވެދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަވކިކޮށްފައިާވތީ މިކަމާ ުގޅޭ  
މުޤައްރިރާ  ކޮމިޓީެގ  ޙިއްސާކުރެއްުވމަށް  މަޢުލޫމާތު 
އެދި  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވން  އެޕޮއިންޓްމެންޓްއެއް 

 2019ޖޫން  27
 
 
 

 ބްލޫލޫން  ހ. / އަޙްމަދު ޝާޙް
 

ޝާޙުއާ  އަޙުމަދު  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ 
ބައްދަލު ކުރައްާވފައި އަދި މި މައްސަލަ 
ޓްރައިބިއުނަލްއިން  ަވޒީފާއާބެހޭ 
ކުރިޔަށް  އިތުރަށް  ނިންމަާވފައިާވތީ 

ނުފެންނަ   ކޮމިޓީން ެގްނދަން  ކަމަށް 
 ނިންމަާވފައި. 

 2021ފެބުރުވަރީ  16
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އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާޙް ފޮނުއްިވ    ބްލޫލޫން  ހ.
 ސިޓީ.

މާހައުލުަގއި    .2 ަވޒީފާެގ  މިނިސްޓްރީަގއި  ޓޫރިޒަމް 
ރައްކާތެރިކަމާއި  ލިބެްނޖެހޭ  މުަވއްޒަފުްނނަށް 
ޙައްޤުތައް ކަށަަވރުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުާވފައިާވ  

 މައްސަލަ

 ފާތިމަތު ޝަރުމާ  2020ޖުލައި  13 
 މާލެ  / ވ. ނަޖަފް

 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/8 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ސަރިވސްއިްނ   .3 ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
އޮޅުާވލައިެގްނ، މަޖުބޫރުކޮށްެގން، ބިޑި އަޅުވައިެގްނ  
ޚިލާފަށް   ޤާނޫާނއި  ޕެރޯލްެގ  ޖަލުތަކާއި  ގަދަކަމުން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ މިިނަވންަވްނދެްނ  ހުއްޓުމެއްނެތި  
ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ހުރެޭވެނ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަޙްމަދު ލިޔުޝާން  2020ނޮެވންބަރު  22
 މާލެ / އޮއެސިސްިވލާ މއ.

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

 
 

57-F/AM/PMC/2021/6 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ސިޓީލާ   .4 ސްޕާ  އެންޑް  އައިލެންޑް  ބީޗް  ޕާމް 
އޮފް  ބޭންކް  ސްޓޭޓް  ވިއްކާލުމަށް  ނީލަމުަގއި 
ކުރަމުްނދަީނ   މަސައްކަތް  އިންޑިއާއިން 
ޙައްޤުތަކަށް   ފަރާތެއްެގ  ހުރިހާ  އަދުލުވެރިކަމާއި، 

ބެސްޓް ރައްކާތެރިކުރުމާއި   ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ޕްރެކްޓިކްސްއާ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ހިމެނިެގންާވތީ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އިބްރާހީމް ޢަލީ މަނިކު )ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް  2020ނޮެވންބަރު  29
 އެންޑް ސްޕާެގ މަސްއޫލުެވރިޔާ( 

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/12 

 2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ފޮނުާވފައިާވ    .5 އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
އެ  ަނމަެވސް  ލިބިފައިާވކަމަށާއި  ޖަވާބު  ސިޓީެގ 
ވިދާޅުެވ   ހުރިކަމަށް  ކަްނބޮޑުުވންތަކެއް  ޖަާވބުަގއި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ހުސައިން ފަޔާޒް  2020ނޮެވންބަރު  30
 ލާބަ/މާލެ  މ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ީވނަމަެވސް   .6 ހުށަހަޅާފައި  ފޯމް  ޕެރޯލްއަށްއެދި 
އެއްެވސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިުނާވތީއާއި ޕެރޯލް ބޯޑްެގ  
ފާޅުކޮށް  ކަންބޮޑުުވން  ނުބޭއްޭވތީ  ބައްދަލުުވްނތައް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު ރިޝްާވން  2020ނޮެވންބަރު  30
 ކުރިބީެގ/މާލެ  މ.

 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03
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ހޯދައި    .7 ސަބަބު  ދުަވސްެވފައިާވ  ިގނަ  ކޯޓުތަކުގައި 
ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   އަަވސް  މައްސަލަތައް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2020ނޮެވންބަރު  30

 ޝަރީފް هللا ޢަބްދު
 ކުރެްނދޫ  ޅ. ބޮޑުަގސްދޮށުެގ/

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަަވށު އޮފީހުެގ ދަށުން ހިްނާގ    .8

ޔޫތު ސެންޓަރ އޮފީހުެގ ަވއިބާ ްގރޫޕްަގއި ދެކުުވުނ 
ވެއްޖެކަމަށް   ނަފްސާނީ  ުގޅިެގން  ާވހަކައަކާ 
ވުރެްނ   ވަރަށް  އަދާކުރެޭވ  ަވޒީފާ  އޭނާ  ލިޔުމުން، 
ަވޒީފާއިްނ   ތަންުނދޭކަމަށްބުެނ  ޙާލަތު  ސިއްޙީ 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮށްފައިާވތީ  ސަސްޕެްނޑް 

 )ކޮޕީ( 

 ޝަމްހޫޒް هللا ޢަބްދު 2020ނޮެވންބަރު  30
 ހުޅުދޫ  ސ. ލޫކަސް/

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/9 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ލުއިޮގތެއް    .9 ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  ޙުކުމަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޒަމީރު  2020ޑިސެންބަރު  1
 ގެމަނަފުށި   ގއ./  ހިތްފަސޭހަެގ

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ކޮށްފައިާވ    .10 ޤާޫނނުްނ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 

ބޮޑު   އެންމެ  އޮތް  ދެެވން  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް 
 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަންސަރު އަޙްމަދު  2020ޑިސެންބަރު  1
 ހިތަދޫ  ސ. ބޯށިމާެގ/

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ދޮންފަުނގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީެގއިްނ    ބ.  .11

ބޭުނންކުރަމުންދާ   ކަރަންޓް މިހާރު  އިންޖީނުެގއަށް 
ކޭބަލް ަވޅުލުމަށް އެކަމަށް ރުތުމި އިްނެވސްޓްމަންޓް  
ކޯޕަރޭޝަްނއިްނ   ފެނަކަ  ކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިާވ 
އަްނާގފައި ީވނަމަެވސް އެ މަސައްކަތް އެހެން ބަޔަކާ 
ހިނގައި   އެކަން  ެގްނދާތީ  ކުރިއަށް  ހަާވލުކޮށްެގން 

ސާފުކޮ ކޯށްދިޔަޮގތް  ފެނަކަ  ޕަރޭޝަްނ  ދެއްުވމަށާއި 
 ޖަާވބުދާރި ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ އަޙްމަދު  2020ޑިސެންބަރު  1
 ތުޅާދޫ  ބ. ފީރޯޒުެގ/

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

 

 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/13 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

އެކަްނ    .12 ބައްދަލުނުކުރެޭވތީ  ދަރިފުޅާ 
ޙައްޤު  ގެއްލިފައިާވ  ބައްލަވައިދެއްުވމަށާއި 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2020ޑިސެންބަރު  2
 

 މުޙައްމަދު ޒާހިރު 
 މ.ފީރޯޒްިވލާ/މާލެ 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/8 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
އަދި    .13 ނުލިބި ކްލެމެންސީ  ފުރުޞަތު  ޕެރޯލްެގ 

 ިގަނދުަވސްާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 ޢަލީ ރަޝީދު  2020ޑިސެންބަރު  6

 / މާލ1387ެދަފްތަރު ނަްނބަރު 
 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 2021ފެބްރުވަރީ    03
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ަވނަ އަހަރު ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީއަށް ޖަވާބު    2019  .14

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   އަދި  ލިބިފައިުނާވތީއާއި، 
ލިބިފައިުނާވތީ   ޖަވާބު  ފޯމަށް  އިލްތިމާސް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2020ޑިސެންބަރު  3
 

 ޢަލީ ޔޫސުފު
 މާލެ  / މ.ބްރައިޓްފްލާާވ

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/11 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ދުާވލު    .15 ީވނަމަެވސް  ދޫކޮށްލާފައި  މަޢާފުދީ  ޙުކުމަށް 
ފަހަރު ަގލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ެގންޮގސް   2

 އަނިޔާކުރަމުްނދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޤިޔާސް  2020ޑިސެންބަރު  8
 ހިތަދޫ  ސ. ތަބިަވއްެގ/

 

 F/AM/PMC/2021/4-57 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ޙުކުމަށް    10  .16 ޖަލު  ދުަވހުެގ  އަހަރު 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މަޢާފު ދެއްާވފައިީވ ނަމަެވސް  
  18އަދިެވސް ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާތާ  

 މަސް ެވފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު މުފައްސިރު  2020ޑިސެންބަރު  8
 މާކުރަތު  ރ. ޗަނބޭލީެގ/

 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ނުލިބި   .17 ޚިދުމަތް  ފަރުާވެގ  ބޭސް  ޖަލުން 
ހައްލެއް   އެކަމަށް  ލަސްަވމުންދާތީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް  2020ޑިސެންބަރު  8
 ާވދޫ  ގދ.  / އަސްރަފީެގ

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/6 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    .18 ޕެރޯލްއަށްއެދި  އަދި  ކެލެމްންސީ 

ފޮނުއްާވފައިާވ  ފޯމަށް އެއްެވސް ޖަވާބެއް ނުލިބެތީ 
 ސިޓީ

 ޢަލީ ރަޝީދު  2020ޑިސެންބަރު  8
 1387ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ކުށުގައި    .19 މަރާލުމުެގ  ޖަލަށް    17މީހަކު  އަހަރަށް 

ޮގތެއް  ލުއި  ކޮށްފައިާވތީ،  ޙުކުމެ  ލުމަށް 
 ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފއިާވ ސިޓީ

 އަލާލް 2020ޑިސެންބަރު  8
 މާލެ ޖަލު

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
އާންމުކޮށް މީހަކު މަރާލުމުެގ ބޮޑު ޖަލު ޙުކުމެކަށް   .20

މީހަކަށް   ބައިވެރިިވ  މަރާލުމުަގއި  މީހަކު  ވުރެްނ 
އެދި  ހައްދަަވއިދެއްުވން  ޮގތެއް  ލުއި  ކޮށްފައިާވތީ، 

 ފޮނުއްާވފއިާވ ސިޓީ 

 އަލާލް 2020ޑިސެންބަރު  8
 މާލެ ޖަލު

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/11 
 2021ފެބްރުވަރީ    03
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އަސްލު    14"ލޫން"    .21 ރަޖިސްޓްރީެގ  ދޯނީެގ  ކިޔާ 
ސަބަބެއް   އެއްެވސް  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 
އެދުމުްނ،  ެގެނސްދިނުމަށް  ބަޔާންކުރުމެއްނެތި 
ޓްރާންސްޕޯޓް   ކޮށްފައިނުާވތީ،  އެޮގތަށް  އެކަން 
ަގވާއިދާ   ޤާނޫާނއި  އެއްބާރުލުމާއެކު  މިނިސްޓްރީެގ 
ޚިލާފަށް މި ދެންެނިވ ދޯނީެގ ަވުގ ރަޖިސްޓްރީއެއް  
އެ މިިނސްޓްރީން ހައްދާފައިާވ މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ސާލިޙް هللا ޢަބްދު 2020ޑިސެންބަރު  8
 މާލެ  / މްލަްގޒަރީހޯ  ހ.

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
  
 

57-F/AM/PMC/2021/7 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ކަންބޮޑުުވންތައް    .22 ހުރި  ދާއިރާގައި  ޖުޑީޝަލް  ޅ. 
 ބަޔާންކުރައްާވ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ ސަޢީދު  2020ޑިސެންބަރު  9
 ނައިފަރު  ޅ. އަރިސް/

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ނިޒާމް   .23 ދަތުރުފަތުރުެގ  ޕްރޮިވންސްަގއި  މެދު 

އެއްބަސްުވމުަގއި   ދިުނމާބެހޭ  ޚިދުމަތް  ޤާއިމްކޮށް 
ދިމާާވ  ފެށިެގްނ  ދުަވހުން  ސޮއިކުރެުވނު 
 ކަންބޮޑުުވންތައް ހިއްސާކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 F/AM/PMC/2021/7-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް ދޫރެސް  2020ޑިސެންބަރު  9
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ަނޒީލްއަކީ ރާއްޖޭެގ ޑްރަްގ ޑީލަރުންނަށް    .24 އަޙްމަދު 
ކަމަށާއި   ފަރާތެއް  ކޮށްދޭ  އެތެރެ  ކާރު  ސްޕޯޓްސް 
އެކި  ރާއްޖޭެގ  ކާރުތައް  އޭާނެގ 
ޚިލާފު  ަގާވއިދާ  އެއީ  އަދި  ސަރަޙައްދުަގއިާވކަމާއި 
އެކަްނ   މީހެއްކަމުްނ  ކުރަމުްނދާ  ޢަމަލުތައް 

)ކޮޕީ  ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 ސިޓީ(

 F/AM/PMC/2021/4-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  ޙަސަން މުޙައްމަދު  2020ޑިސެންބަރު  10
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަްނ    .25 ހެލްތުެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޑިވިޜަންއިން އެ މިނިސްޓްރީެގ ބައެއް މަސައްކަތު 

ީނ ހަމަތަކުްނ  ާގމުަވއްޒަފުްނނާމެދު ކަންތައްކުރާ ޭނއް 
އެފަރާތްތައް ސަލާމަތްކޮށް ޢާްނމު ޙާލަތެއް ހޯދުމުެގ 

 ޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 F/AM/PMC/2021/9-57 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް  2020ޑިސެންބަރު  9
 2021ފެބްރުވަރީ    03
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ލިމިޓެޑްެގ    .26 ޕްރައިެވޓް  ރީޓްރީޓް  ދޫރެސް 
ރިސޯޓްތައް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ަނގަ  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ދެއްުވްނއެދި  އި ސަރުކާރުެގ 
 ސިޓީ()ކޮޕީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2020ޑިސެންބަރު  10
 

 ދޫރެސް ރީޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/7 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ލިބުނު   .27 ޚިދުމަތްކޮށްެގން  ދުަވހު  ިގނަ  ސަރުކާރަށް 
ލިބެމުްނއައި   ރުފިޔާ   3650.76ފައިސާއާއެކު 

އަދި  ނުލިބެްނީވ   އަހަރުާވ   65ސަބަބާއި 
ސަބަބާއި،    5000މީހުންނަށްދެޭވ   ނުދިްނ  ރުފިޔާ 

ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ަވޒީފާެގ މުސާރައާއި، ނުކުޅެދޭ  
އަހަރުުވމުން ލިބޭ ފައިސާ ދެމުްނދާ    65މުސާރައާއި  

އަދި   ފާސްކުރި   2008ސަބަބާއި  ގައި 
ސަބަބު   ނުދިްނ  އެލަަވންސް  އިންކުރިމެންޓް 

ލިބޭނެޮގތް  އޮޅުންފިލުވުމަށާ ފައިސާ  އެ  އި 
 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2020ޑިސެންބަރު  13
 

 

 ޔޫސުފް ހަސަން 
 އޭދަފުށި  ބ. / ކަޝްމީރު

 
 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
 

 
 
  

57-F/AM/PMC/2021/9 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ލިބިފައިީވ    .28 ފްލެޓް  ކެޓަގަރީއިން  ޓީޗަރުންެގ  ކުރިން 
ބައިަގއި   ޝަރުތުެގ  ފްލެޓްެގ  ކުރިން  ނަމަެވސް، 
ބައި   ހާލަތުެގ  ކަމުަގއިާވ  ބައެއް  ނުހިމެނޭ 
ގެއަށް   ކޮމިޓީއިން  ފްލެޓް  އިތުރުކުރެއްވުމަށްފަހު 
ޮގތާމެދު   ދެއްިވ  ޕޮއިންޓް  ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށްފަހު 
އެކަން  އިްނސާފުެވރިކަމާއެކު  ކަންބޮޑުާވތީ، 

 ފައިާވ ސިޓީ.ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވ

ހާރޫން 2020ޑިސެންބަރު  13  ޖުަވއިރިއްޔާ 
 /ހުޅުމާލ11285ެލޮޓް 

 F/AM/PMC/2021/7-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

އަހަރާ ދެމެދު ކާެވނިކޮށްެގން އުޅޭ    40އަހަރާއި    18  .29
ފްލެޓް   ކުރިްނ  ކެޓަގަރީއިން  މީހުްނެގ 
ލިބިފައިީވނަމަެވސް، ޝަރުތު ހަމަނުާވ ކަމަށް ބުެނ  
އެކަްނ   ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީ،  ފޯމް  ލާފައިާވ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ޢަލީ ޙުސައިން ފުޅު  2020ޑިސެންބަރު  13
 ހިންަނަވރު  ލީމާެގ/ ޅ.ލި
 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/7 
 2021ފެބްރުވަރީ    03
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މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މެދުެވރިކޮށް ލިބުނު   .30
ކަސްޓަމްސްއިްނ  މޯލްޑިްވސް  ލިސްޓެއް، 
ފައިސާ   ފަރާތްތަކަށް  އޭަގއިާވ  ދިރާސާކޮށް، 
ފޮނުިވކަމުެގ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އަްނާގފައިާވތީ،  
މަޢުލޫމާތު  އެކައުންޓްެގ  ބޭންކް  ފަރާތުެގ  އެ 
މޯލްޑިްވސް  އޮތޯރިޓީއިން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް 
ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްިވކަން އެއީ ޤާނޫުނ އަސާސީެގ 

ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް   69
 )ކޮޕީ ސިޓީ( ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 F/AM/PMC/2021/12-57 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ޔުނިމެކްސް މޯލްޑިްވސް ޕވޓ ލޓޑ 2020ޑިސެންބަރު  13
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 

ނަންބަރު    .31 ހޯދައި   2014/1ޤާނޫނު  )މަޢުލޫމާތު 
ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުްނ މަޢުލޫމާތު  

  2019ޑިސެްނބަރު    17ހޯދުމަށް އަޙްމަދު މަފާިވޒް،  
ަވނަ ދުަވހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި  
މައްސަލައާ ުގޅިެގން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުްނ  
އަދި  ތެރޭަގއާއި،  މަޢުލޫމާތުެގ  ބައެއް    ދީފައިާވ 

މަޢުލޫމާތު ދީ ބައެއް  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުެގ  ފައިާވ 
އިފޮމޭޝަްނ  ސަބަބުން  ނުުވމުެގ  ދީފައި 

އޮފީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައި އެ    ކޮމިޝަަނރުެގ
ދޭން  މަޢުލޫމާތު  އިސްެވބަޔާންކުރި  އޮފީހުން 

ދުަވހު   2020ޖުލައި    23އެްނގުމުްނ،   ަވނަ 
ދީފައިާވ  ފަރާތުްނ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ 
ނޫން  ސައްހަ  ތެރޭގައި،  މަޢުލޫމާތުެގ 
ބެލެޭވތީ  ފޯރުކޮށްދީފައިާވކަމަށް  ލިޔެކިޔުންތަކެއް 

ރަ ސަމާލުކަމަށް  މިކަން  މަޖިލީހުެގ  އްޔިތުްނެގ 
 ަގެނއުމުެގ ޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 2020ޑިސެންބަރު  14
 
 

57-F/AM/PMC/2021/12 
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 

ފަސްކޮށްދެއްޭވނެ ޮގތެއް  ާގފައިާވ ލޯނު ދެއްކުން  ނަ  .32
 2020ޑިސެންބަރު  14 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ޙަސަން ޒަރީރު  
 ހިތަދޫ  ސ. ޝިނާޒް/

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/13 
 2021ފެބްރުވަރީ   03
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ޤާނޫާނއި    .33 ހިނގަމުްނދާ  އޮތޯރިޓީގައި  ޓްރާންސްޕޯޓް 
އަމަލުތައް   ކޮރަޕްޝަްނ  ޚިލާފު  ަގާވއިދާ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޞާލިޙް هللا ޢަބްދު 2020ޑިސެންބަރު  15
 މާލެ  / ލަްގޒަރީހޯމް ހ.

 

 F/AM/PMC/2021/7-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 

ކުށްކުރުން    ށ.  .34 މާރާމާރި، ފޭދޫގައި  )ަވއްކަން، 
ދުަވހަށް   ދުަވހެއް  މައްސަލަތައް(  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ސަބަބުްނ  މިކަމުެގ  ދާތީއާއި،  އިތުރުވަމުން 
ކަށަވަރު   ރައްކާތެރިކަްނ  ސަލާމަތާއި  މުޖްތަމަޢުެގ 

 .ނުާވތީ ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން

 މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ  2020ޑިސެންބަރު  15
 

 F/AM/PMC/2021/4-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 

ބޮޑެތި    .35 ކުންފުނިތަކުން  އޮފީސްތަކާއި  ސަރުކާރުެގ 
ަންނ   ތަންތަނުެގ  އެ  ަނގައިެގން  ކޮންޓްރެކްޓްތައް 
އަތުްނ  ިވޔަފާރިވެރިްނެގ  ޢާްނމު  ބޭނުންކޮށްެގން 

މުދާ   އަދަދުތަކަށް  އެ ބޮޑެތި  ެނުގމަށްފަހު، 
ކަމުަގއި  އުޅޭ  ފައިސާނުލިބިެގން  ތަންތަނުން 
ހެދުމަކީ  ހީލަތް  މަކަރާއި  މީހުންނަށް  ހަދައިެގން 
ޙައްޤުތަކަށް   މީހުްނެގ  ބަޔަކު 
ރައްޔިތުްނެގ   މިކަން  އަރައިަގތުންކަމަށްދެކޭތީ، 
ކޮމިޓީްނ  ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ  އިްނސާނީ  މަޖިލީހުެގ 

 ާވފައިާވ ސިޓީ.ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއް 

 2020ޑިސެންބަރު  15
 

 

 އެމް ޑަބްލިއު ޒެޑް ޓްރޭޑާސް 
 މުޙައްމަދު ަވޙީދު 

 ތިނަދޫ  ގދ. ޒަމާީނެގ/
 

 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 
 

7-F/AM/PMC/2021/8 
 2021ފެބްރުވަރީ  03

 

ޖަާވބެއް    .36 އަދި  ަނމަެވސް  އެދުނު  ކްލެމެންސީއަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. ނުލިބޭތީ 

 އިބްރާހީމް ަނޒީމް  2020ޑިސެންބަރު  15
 ގުރައިދޫ  ކ. އަންދަލީބުެގ/
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/11 
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 
ބާޠިލްކޮށްފައިާވ ކުރީެގ ޤާނޫނުން ޙުކުމްކޮށްފައިާވތީ    .37

ހޯ އަދި ަވދަ އް އިންސާފު  އިދެއްުވމަށާއި 
ނުލިބިާވތީ  ޖަވާބެއް  އަދި  ކްލެމެންސީއަށްއެދި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2020ޑިސެންބަރު  15
 

 އިބްރާހީމް ފައިސަލް 
 ހިތަދޫ  ސ. ހަބަރުމާެގ/

 )މާފުށި ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް އެ   .38
ބަލައިަގތް  މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ފަރާތުން 

 ސަމާޙް މޫސާދީދީ  2020ޑިސެންބަރު  15
 1264ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 )މާފުށި ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ   03
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ފޮނުއްާވފައިާވ  ނުލިބޭތީ  ޖަވާބެއް  އަދި  ނަމަެވސް 
 ސިޓީ.

ހައްޔަރުކުރެިވ    .39 މައްސަލައިަގއި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
މަރުހަލާ  ޝަރީއަތުެގ  ނިމި  ބަްނދު  ތަޙްޤީޤް 
ބަންދުަގއި   ޖަލެއްަގއި  ރިމާްނޑު  ނިމެްނދެން 
ފަރާތެއްކަމާއި،   އަމުރުކުރެިވފައިާވ  ބެހެއްޓުމަށް 
ކޮށްފައިަވީނ  ފުލުހުން  ތަޙުޤީޤް  އެފަރާތުެގ 
ތަޙުޤީޤްެގ   ކޮށްފައިާވ  ބޭރުންކަމުްނ،  އިންސާފުން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބައްލަަވއިދެއްުވމަށްއެދި  މައްސަލަ 

 ސިޓީ.

 އަޙްމަދު ިވޝާމް  2020ޑިސެންބަރު  15
 ފިޝް/މާލެ ބޮއިލިްންގ
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/11 
 2021ފެބްރުވަރީ   03

 

ސަރުކާރުަގއި ަވުގތީ މިނިަވންކަމެއް  ރައީސް ޔާމީން    .40
ޖަލަށް  ބޭއިްނސާފުން  އަލުން  ލިބުނުނަމަެވސް، 
ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި   އެކަން  ލެިވފައިާވތީ، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 ޔޫސުފް ސާހީން  2020ޑިސެންބަރު  15
 ހ.ރޯޝަްނިވލާ/މާލެ 

 )މާފުށި ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ޮގތެއް   .41 ލުއި  ޙުކުމަށް  ކޮށްފައިާވ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު 2020ޑިސެންބަރު  15
 ހ.ހާޖަރާެގ/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް އެ   .42

ބަލައިަގތް  މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ފަރާތުން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ނުލިބޭތީ  ޖަވާބެއް  އަދި  ނަމަެވސް 

 ސިޓީ.

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު  2020ޑިސެންބަރު  15
 ޝަބްަނމީެގ/ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 )މާފުށި ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ޖަލުތަކާ    ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ތެރޭަގއާއި  .43
ބަޔާންކޮށް،   މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ހުރި  ގުޅޭޮގތުން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  އެކަންކަން 

 ސިޓީ.

 ޙަސަން އިކްލީލް 2020ޑިސެންބަރު  15
 މާލެ  / ބްރެޒްލީ ހ.

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/6 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ޖަލުަގއި ތިބޭ ަގއިދީން ލައްާވ މަސައްކަތްކުރުަވއި،    .44
އަނބިދަރިްނނަށް  ފައިސާ  ލިބޭ  އެމީހުންނަށް 

ޤާނޫެނއް    ޚަރަދުކުރެޭވ ކަހަލަ 
 ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 އަމީލާ ަވޙީދު  2020ޑިސެންބަރު  16
 އައްޑޫ ސިޓީ  / މަރަދޫ ،ސަންލައިޓްިވލާ

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/6 
 2021ފެބްރުވަރީ    03
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ޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ޮގތުން ދަންަނަވްނޖެހޭ   .45
މުހިންމު ދެންެނވުމެއް ދެްނނެުވމަށްޓަކައި 

 ންޓްމަންޓަކަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.އިއެޕޮ

ރަޝާދު 2020ޑިސެންބަރު  17 މުޙައްމަދު   އަބްދުލްޙަކީމް 
 މާލެ  / ކެލާެގއާެގ މއ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ކޮށްފައިާވ    ބ.  .46 ޢިމާރާތް  އަލަށް  ދޮންފަުނގައި 
ކުރަމުްނދާ  ބޭނުްނ  މިހާރު  އިންޖީނުެގއިން 

ަވޅުލުމަށް   ކޭބަލް  ކަރަންޓް    29އިންޖީނުެގއަށް 
ގައި ކޯޓޭޝަން ލުމުން، އެކަމަށް   2020އޮކްޓޫބަރު  

ރުތުމި އިްނެވސްޓްމަންޓް ހަމަޖެހިފައިާވކަމަށް ފެނަކަ 
ރުތުމީ އިްނެވސްޓްމަންޓަށް     ކޯޕަރޭޝަްނއިން 

އަްނާގފައިީވަނމަެވސް، އެމަސައްކަތް މިހާރު އެހެްނ  
އެކަްނ  ކުރުންދާތީ،  އަގުބޮޑުކޮށް  ލައްާވ  ބަޔަކު 

ބައް ލަވައިދެއްުވމަށްއެދި  ހިނާގފައިާވޮގތް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 ރުތުމީ އިންެވސްމަންޓް 2020ޑިސެންބަރު  20
 ޢަލީ މުޙައްމަދު  

 ތުޅާދޫ  ބ. / ފީރޯޒުެގ
 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/13 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ރިސޯޓްެގ    .47 ޓޫރިސްޓް  ފިހަޅޮހި  އެފަރާތަކީ 
ޝާކިރުއާ   ޙުސައިްނ  އިްނެވސްޓަރުންކަމާއި، 
ޙުސައިްނ   އެއްޮގތަށް  އެއްބަސްވުމާ  ދެމެދުެވފައިާވ 
ޝާކިރު ފައިސާ ދީފައި ނުާވތީ އެކަްނ ސިިވލް ކޯޓު،  
ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ެވއްދުމަށްފަހު ެވސް ފައިސާ  
ނުލިބިާވތީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ެވއްދުމުން އެ 

ލްކޮށްފައިާވތީ އެ މައްސަލަ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާޠި
 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ  ސްޓެފަން އެރިކްސަން  2020ޑިސެންބަރު  20
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

އަދިެވސް    .48 ނަމަެވސް  އެދިފައިީވ  ކްލެމެންސީއަށް 
 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.ކްލެމެންސީ ނުލިބިާވތީ 

 ޕަކީރު މުޙައްމަދު ފަޞްލީ  2020ޑިސެންބަރު  21
 )މާފުށި ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް    .49

ގދ. އެގްރިކަލްޗަރއިން  އަދި   އެންޑް  ކެރަމިއްތާ 
އެއްބަސްުވން،    ގދ. ދޫކުރުމަށްެވފައިާވ  ކާށިހުޅުދޫ 

 ސަނީ ފާމް ފވޓ.ލޓޑ  2020ސެޕްޓެންބަރު  16
 އެނެޓަން މަސިއުކް 

 

 F/AM/PMC/2021/14-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03
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ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީ   ނުލައި  ސަބަބަކާ  އެއްެވސް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ބޭުންނކުރުމަށްފަހު  ސަރުކާރުެގ،    .50 އެއްފަހަރު 
ސިޔާސަތާ   ނައްތާލުމުެގ  ޕްލާސްޓިކް  އެއްލާލެޭވ 

   )ކޮޕީ ސިޓީ( ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2020ޑިސެންބަރު  24
 

 އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބެެވރޭޖް މެނުފެކްޗަރާސް 

 
 

ކްލައިމެޓް  އެންޓް  އެްނަވޔަރަްނމަންޓް 
 ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

5 57-F/AM/PMC/2021/ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

މިފްކޯއިން މަސްވެރިްނނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ   .51
 ދެޭވނެ ޕޮލިސީއަކާ ގުޅޭޮގތުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  2020ޑިސެންބަރު  28
 ކެލަން/ މާލެ މ.

 F/AM/PMC/2021/14-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 
ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިީވނަމަެވސް އަދި   .52

ޖަާވބެއް ލިބިފައިނުާވކަމާއި އަދި ކްލެމެްނސީ ބޯޑުެގ  
ކަމާގުޅޭ   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  މެންބަރުން 
ޖަވާބުދާރީ  ހާޒިރުކުރުވައިެގްނ  ކޮމިޓީއަށް 

 ކުރުުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ޙުސައިން ިވޝާމް  2020ޑިސެންބަރު  28
 މަނަދޫ  ރީހުއްސަބާ/ ނ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ބަންދުކުރެިވފައިާވ    .53 މައްސަލާަގއި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ފަރާތެއްކަމާއި، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ނިމެްނދެްނ  

ބަންދަށް   ނަމަެވސް  ލުޔެއް ޝަރުތުތަކާއެކު 
ލިބޭނެޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވމަށާއި ޤާނޫުނއަސާސީއިްނ  
ޕީޖީއިްނ   ޙައްޤެއް  ލިބެްނާވ  އެފަރާތަށް 
ނިުގޅައިެގންފައިާވތީ އެކަން ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް  2020ޑިސެންބަރު  28
 ވާދޫ   ގދ.  /ެގއަސްރަފީ

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ަގއި ބަންދުކުރެިވފައިާވ  އިމަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލަ   .54
ދަޢުާވތަކަކީ   ކޮށްފައިާވ  އެފަރާތަށް  ފަރާތެއްކަމާއި، 
ދަޢުާވ   ދަޢުާވތަކަކަށްުވމުން  ކޮށްފައިާވ  ނުޙައްޤުން 
ސާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   ޮގތް  ކޮށްފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޝާމް هللا ޢަބްދު 2020ޑިސެންބަރު  28
 ބޯޅަކިންކިރިމާެގ/ މާލެ  މއ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިީވނަމަެވސް އަދި   .55
އިންސާފު  ލިބިފައިުނާވތީ،  ޖަާވބެއް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

އާލިފް 2020ޑިސެންބަރު  28  މުޙައްމަދު 
 ދަނެގތި   އދ. / ޕެންޒީމާެގ

  ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/11 

 2021ފެބްރުވަރީ    03
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އަަވސް    .56 ޙުކުމް  ކޮށްފައިާވ  މަސްތުާވތަކެތީގައި 
މުރާޖާ   އަލުން  ކޮށްދެއްުވްނއެދި  ފުރުޞަތެއްަގއި 

 )ކޮޕީ ސިޓީ( ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަބްދުއްލަތީފް  2020ޑިސެންބަރު  28
 ހިތަދޫ  ދެކުލައަރާެގ/ ސ.

 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ދޮުގ    .57 އޮފީހުން  ކޮމިޝަަނރުެގ  އިންފޮރމޭޝަން 
އެކަން  ދެއްާވފައިާވތީ،  މަޢުލޫމާތު 

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2020ޑިސެންބަރު  29
 

އަންސާމް  މުޙައްމަދު 
 ތުޅާދޫ  ކާނިމާެގ/ ބ.

 F/AM/PMC/2021/10-57 މިނިަވން މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިީވނަމަެވސް އަދި   .58
އިންސާފު ޖަާވބެއް   ލިބިފައިުނާވތީ، 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ސަމާހް މޫސާދީދީ  2020ޑިސެންބަރު  31
 1264ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ކުރަމުްނދާ    .59 ތަންފީޒް  ޙުކުމް  ިގަނދުަވހު  ޖަލުަގއި 
ދަށުްނ   އަސާސީެގ  ޤާނޫނު  ކުރީެގ  މީހުންނަށާއި 
އިންސާފުވެރިޮގތެއް  މީހުްނނަށް  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު  2020ޑިސެންބަރު  31
 ޝަބްަނމީެގ/ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ޤާނޫނުތައް    .60 ޝާޢިއުކުރާ  ެގޒެޓްަގއި  ސަރުކާރުެގ 
ކުރިން ހިލޭ ލިބުނު ަނމަެވސް މިހާރު ޖަލުތަކުަގއި 
ތިބޭ ޤައިދީން އެޤާޫނނުތައް ަގްނނަންޖެހޭތީ އެކަމަށް  
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި  ޙައްލެއް 

 ސިޓީ.

  2020ޑިސެންބަރު  31
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 
 ހޯނޑެއްދޫ  ޝަބްަނމީެގ/ ގދ.

ގުޅުްނތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/6 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ދަށުްނ   .61 ޤާނޫުނެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 
ފުރުޞަތު   ދެުވުނ  ފަރާތްތަކަށް  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ 

ހައްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި  އެފަރާތަށްެވސް ލިބޭނެ ޮގތް  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ޙަމީދު 2020ޑިސެންބަރު  31  ޢަލީ 
 ކ.މާފުށި ޖަލު

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    03

 

ލުޔެއް    .62 ޙުކުމަށް  ޖަލު  ކޮށްފައިާވ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް  2020ޑިސެންބަރު  31
 ނޫއަލި/ލ.ަގން 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
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ލުޔެއް    .63 ޙުކުމަށް  ޖަލު  ކޮށްފައިާވ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 އަޙްމަދު ފިރާޙް ޢަލީ  2020ޑިސެންބަރު  31
 ކ.މާފުށި ޖަލު

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

އެންޓި  .64 ެގއްލުމެއްދިނުމަށް،  މީހަކަށް  - ަގސްދުަގއި 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނެގ މެްނބަރު ޢަލީ އަޝްރަފް 
ކޮމިޝަްނެގ  އެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވތީ، 
ސުާވލު   ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު 
އުފައްދަންޖެހިފައިާވކަމުން އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުްނެގ  
މަޖިލީހުެގ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް 
ތަޙުޤީޤުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   ފޮނުއްވައިެގން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖަނަވަރީ  3
 
 
 

 

 ނިޒާރު އަޙްމަދު  
 ހުޅުމާލެ N-201ަވްނއެެވިނއު 

 
 
 

 F/AM/PMC/2021/10-57  ކޮމިޓީ މިނިަވން މުވައްސަސާތަކުެގ
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްެގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްެގ    .65
މަޤާމުެގ އިތުބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި މެދު ސުާވލު 
އެކަްނ  ކުރައްާވތީ،  ކަންތައް  ޮގތަށް  އުފެދޭ 

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖަނަވަރީ  3
 

 ޙަސަން އަޒްލީމު 
 ރޭަވ/ކ.ހުރާ 

 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

މަސްތުާވތަކެތީެގ   .66 ަވއްކަމާއި  ތ.ކިނބިދޫަގއި 
އެކަމަށް   ޮގސްފައިާވތީ  އިންތިހާއަށް  މައްސަލަތައް 
އެ  އަދި  ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށާއި  ޙައްލެއް 
މައްސަލަތަކުަގއި ހައްޔަރުކުރެޭވ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް  
ސަބަބުްނ  ނުުވމުެގ  ބޭއްިވފައި  ޝަރީޢަތްތައް 
ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތްތައް މުޖްތަމައަށް ދޫެވ އިތުރު  
ކިނބިދޫ  ތ.  ކުރަމުްނދާތީ،  ތަކުރާރުކޮށް  ކުށްތައް 
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަތުކުެގ  

ނި އަަވސްޮގތެއް ޝަރީޢަތްތައް  ންމޭނެ 
 ފަހިކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  2021ޖަނަވަރީ  4
 
 
 
 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
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ނަްނބަރު    .67 ކޯޓުެގ   Cv-C/2019/312ސިިވލް 
ޢަދުލު   ކަންކުރެއްީވ  ޤާޟީ  ޤަޟިއްޔާަގއި 
އިންސާފުެގ ހަމަތަކާއި މިބާަވތުެގ މައްސަލަތަކުަގއި 
މުޅިްނ   އުސޫލުތަކާއި  ކުރެޭވ  ޢަމަލު 
ރައްޔިތުްނެގ   މައްސަލަ  މި  ޚިލާފަށްކަމަށްާވތީ، 
މަޖިލީހުެގ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިދެއްަވއި 

ހޯއްދަވައިދެއްވު  އިންސާފު  މަށްއެދި  އެފަރާތަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ޖަނަވަރީ  4
 

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު
 )ކްރިސްޓަލް ޗެމްބަރސް އެލްއެލްޕީ( 

 
 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ސިިވލް ސަރިވސް   .68
އޮފީސްތަކަށް މުަވއްޒަފުްނނަށް ޚާއްޞަ ކެޓަަގރީއިން  

ފްލެޓް ކަނޑައެޅުއްވިއިރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  
  80ފްލެޓްކަމުން،  6ކަނޑައަޅުއްާވފައިަވނީ ޖުމްލަ 

ފްލެޓް  މުވައްޒަފުންނަށްެވސް  ލިބުނު  ޕޮއިންޓް 
މިިނސްޓްރީތަކަށް   ަނމަެވސް،  ނުލިބިފައިެވއެެވ. 
ފްލެޓް ކަނަޑައެޅުއްިވއިރު އެއަށްުވރެ ދަށުން ޕޮއިންޓް 

 ފަރާތްތަކަސްެވސް ފްލެޓް ލިބިފައިާވތީ، އެ  ލިބުނު
ޙައްޤު   ެގއްލިފައިާވ  މުަވއްޒަފުްނެގ  ކައުންސިލްެގ 

)ކޮޕީ   ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 ސިޓީ(

ހުށަހެޅި   2021ޖަނަވަރީ  4 ފޯމް  ފްލެޓް  ކައުްނސިލުން  ސިޓީ  މާލެ 
 ފަރާތްތައް 

 

 ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤިއާއި 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/7 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ޮގތުްނ    .69 ޕްރޮވައިޑަރެއްެގ  ސަރިވސް  ޓްރާންސްޕޯޓް 
ޕްރައިެވޓް   އިންޓަނޭޝަލަނަލް  ވަރމިލިއަން 
ދޫރެސް   އަތޮޅު  ދ.  އޮންނަ  ޙިއްޞާ  ލިމިޓެޑެގ 
ދީފައިަވ  ިވއްކާލުމަށް  ސިލޯންއިން  އޮފް  ބޭންކް 

އަަވހަށް މުއްދަތު   އެކަްނ  ހަމަެވފައިާވތީ، 
)ކޮޕީ   ނިންމަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ސިޓީ(

 ވަރމިލިއަން އިންޓަނޭޝަލަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021ޖަނަވަރީ  5
 

 
 

 F/AM/PMC/2021/7-57 ޤައުމީ ތަރައްޤިއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ަވނަ އަހަރު މިިނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ    2015  .70
ޕާމަނަންޓް  ެގ  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ  އެންޑް 
ދޮުގ   ަނމަެވސް  ލިބިފައިީވ  މަޤާމު  ސެކްރެޓަރީެގ 

  2021ޖަނަވަރީ  5
 އިސްމާޢީލް هللا ފަތުޙު

 ކެލާ ހއ.ފީރޯޒްެގ/ 

 
 މިނިަވން މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/10 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 



77 
 

މަޤާމުްނ   އެ  އެލުުވމަށްފަހު  އިލްޒާމްތަކެއް 
ހައިކޯޓުްނ  މައްސަލަ  އެ  އަދި  ަވކިކޮށްފައިާވކަމާއި 

ނި ހައިކޯޓުެގ  ންމުްނ ނިންމަާވފައިީވަނމަެވސް 
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ  ތަންފީޒުކޮށްފައިނުާވތީ، 
އަދި   ކޮމިޓީ  މުއައްސަސާތަކާުގޅޭ  މިނިަވން 
ފޮނުއްވައިެގްނ   މައްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ 
އަޅުއްވައިދެއްުވމަށްއެދި   ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަްނޖެހޭ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
ކުރަމުްނދިޔަ   .71 ތަންފީޒު  ޙުކުމް  ޖަލުަގއި  އައްސޭރި 

ގދ.ފިޔޮރީ،   ޒަމީން،  ޖަމާލު/  ނާފިޒު  މުޙައްމަދު 
ކަރެކްޝަނަލް   މޯލްޑިްވސް  ނިޔާވުމުަގއި 

މެޑިކަލް   ބޮޑުތަުންނ  ސަރިވސްެގ  ސަރިވސްއިްނ 
އިޙުމާލުެވފައިާވތީ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ހިއުމަްނ 
ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިެގްނ  
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބައްލަަވއިދެއްުވމަށްއެދި  މައްސަލަ 

 ސިޓީ.

  2021ޖަނަވަރީ  5
 އަޙްމަދު އާދަމް 

 ތިމަރަފުށި  ފެހިެގ/ ތ.

ޖެންޑަރ ހިޔުމަން   އެްނޑް  ރައިޓްސް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/8 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ކޮށްފައިާވ   .72 ޙުކުމް  އަސާސީއިން  ޤާޫނނު  ކުރީެގ 
ޙައްޤު  ެގއްލިފައިާވ  ފަރާތެއްކަމުން 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 2021ޖަނަވަރީ  5

 އަޙްމަދު ޞަބާޙު 
 ލ.މުންޑޫ ދުންފިިނެގ/ 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށާއި    .73 ލުޔެއް  އަދަބަށް  ކޮށްފައިާވ 
ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި   ޙައްޤުތައް  ގެއްލިފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021ޖަނަވަރީ  5

 އާސިމް ޙުސައިން 
 ސ.ހުޅުދޫ ސީނީއަސްރުމާެގ/ 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ކޮށްފައިާވ އަދަބަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށާއި      .74
ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި   ޙައްޤުތައް  ގެއްލިފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021ޖަނަވަރީ  5

 އިބްރާހީމް މަނިކު 
 ލޭންޑް އޮފް ާގޑަން/ ކ.މާލެ މ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިީވނަމަެވސް އަދި   .75
އިންސާފު  ލިބިފައިުނާވތީ،  ޖަާވބެއް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 2021ޖަނަވަރީ  5

 އިބްރާހީމް ަނޒީލް
 އަންދަލީބުގެ 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
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މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިާވ   .76
ތުހުމަތު   ނުޙައްޤުންކޮށްފައިާވ  ފަރާތެއްކަމަށާއި 

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖަނަވަރީ  5

 މުޙައްމަދު ޙަމީދު 
 ގދ.ރަތަފަްނދޫ ުގލްދަސްތާެގ/ 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

މިިނަވންކަމާއެކު    .77 ދެއްުވމަށާއި  ލުޔެއް  ޙުކުމެށް 
މުޖްތަމަޢުއަށް ދެޭވނެ ޮގތެއް ހައްދަވައިދެއްުވމަށްއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021ޖަނަވަރީ  5

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން 
 ގަދަެގއާެގ/ގއ.ިވލިނިގލި 

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

78.  
އިންސާފު   ޙުކުމެށް  ކޮށްފައިާވ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖަނަވަރީ  5

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 
 ހޯނޑެއްދޫ  ޝަބްަނމީެގ/ ގދ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

79.  
އިްނސާފު  ޙުކުމެށް  ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫުނން  ކުރީެގ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖަނަވަރީ  5

 ނިޝާނާ ރަޝީދު 
 ލަންސިމޫގެއާެގ/ މަލެ  މ.

 F/AM/PMC/2021/11-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021ފެބްރުވަރީ    03
 

 GTމޯލްޑިްވސް ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ފަރާތުން    .80
ދޫކުރާ    3000 ބޯޓުފަހަރުތަކުަގއި  މަތީެގ  އިން 

ޝަރުޠުތައް   އިތުރު  ިގތިކޮށް  ސެޓްފިކެޓްތައް 
ފުރިހަމަުވން ލާޒިމްކުރަމުްނދަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  
އޮފް   ސްޓޭންޑަރޑްސް  އޮން  ކނޮެވންޝަން 
ޓްރެއިނިްނގ، ސެޓްފިކޭޝަން އެންޑް ޮވޗްކީޕިނގ 

ސީފޭރާސް   ޚިލާފަށްކަމުން،    (STWC)ފޯ  އާ 
ޓްރާްނސްޕޯޓްއިްނ  މިކަ އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުގައި 

ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި   ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދުދީދީ  2021ޖަނަވަރީ  6
 11369ހުޅުމާލެ ލޮޓް 

 
 

 

 F/AM/PMC/2021/24-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ރެޑް    .81 ބޭނުްނާވ ދިެވހި  ހިްނުގމަށް  ކްރެސެންޓްެގ 
"މިނިމަމް ކޯ ކޮސްޓް" ކަށަަވރު ކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް  
މަޖިލީހުްނ   ރައްޔިތުްނެގ  ޮގތުން  ޤާއިމްކުރުމުެގ 

ބަޖެޓުގައި    2021ފާސްކޮށްފައިޥަ   އަހަރުެގ  ަވނަ 
(228010-1215Bgt2021 ްރެޑ ދިެވހި   )

ހިމަނާފައިާވ   )ތިން   3،000،000ކްރެސެންޓަށް 

 2021ޖަނަވަރީ  7
 

 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ  ދިެވހި ރެޑް ކްރެސެންޓް 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/26 
 2021ފެބްރުވަރީ    10
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ރުފިޔާެގ އެހީެގ ފައިސާ އެްނމެ އަަވސް    މިލިއަން(
ލިބޭނެޮގތް   ފުރުސަތެއްަގއި 
 ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 )ކޮޕީ ސިޓީ( 
ރައްޔިތުްނެގ  ަވނަ    2021ޖެނުއަރީ    5  .82 ދުަވހު 

މަޖިލީހުެގ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީަގއި  
އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ފްލައިންގ 
މިނިސްޓަރ  ުގޅޭޮގތުން،  މައްސަލަތަކާ  ސްކޫލްެގ 
އޭވިއޭޝަން،   ސިިވލް  އެންޑް  ޓްރާްނސްޕޯޓް  އޮފް 
ސްޓޭތް  މިިނސްޓްރީެގ  އެ  ނަހުލާ  ޢާއިޝަތު 

ގުޅޭޮގތުްނ    މިނިސްޓަރ، އާ  ޒުހައިރު  އަޙްމަދު 
އަސްލެއް   އަސާސެއް  އެއްެވސް  ދައްކަާވފައިަވނީ 
ނެތް ާވހަކަތަކެއްކަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޤައުމީ 
ސަމާލުކަމަށް   ކޮމިޓީެގ  ތަރިކައިެގ  ތަރައްޤީއާއި 

 ެގންެނުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 އަޙްމަދު ޒުހައިރު  2021ޖަނަވަރީ  7
 ސ.ހިތަދޫ ރޭއަލިާވެގ/  

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
  

57-F/AM/PMC/2021/24 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ތ.ކަނޑޫދޫގައި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީްނެގ   .83
ސަބަބުން ރަށުެގ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުެވފައިާވތީ 
 އެކަން ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު  2021ޖަނަވަރީ  7
 ކަނޑޫދޫ  ހެޕީިވލާ/ ތ.

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/23 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ސާފު އަދި ފެހި ކުރިމަަގކަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް    .84
މެނުފެކްޗަރާސް   ބައިވެރިކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ބެަވރޭޖް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ކްލައިމެޓް  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ބެަވރޭޖް މެނުފެކްޗަރާސް  2021ޖަނަވަރީ  7 އެންޑް  އެްނަވޔަރަްނމަންޓް 
 ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/22 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ކޯޓުން   .85 ޑްރަްގ  ސަމީރަކީ  އަޙްމަދު  ބ.ކަމަދޫ 
މަނާކުރެިވފައިާވ މަސްތުާވ އެއްޗެއް ބޫނުންކުރުމުެގ  

ަވނަ އަހަރު ޙުކުމެ   2016ޖެނުއަރީ    25ދައުާވ  
ަވނަ    2017ކޮށްފައިާވ ފަރާތެއްކަމަށާއި އެ ފަރާތަށް  

ކައުންސިލަށް   ޓިކެޓްަގއި  ޕީޕީއެމް  އަހަރު 
ދީފައިވުމު ފުރުޞަތު  އެކަްނ ވާދަކުރުމުެގ  ްނ، 

ސާފުކުރެއްުވމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަްނއަށް ސިޓީ 

 2021ޖަނަވަރީ  4

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ކަމަދޫ ކައުްނސިލް އިދާރާ 
 
 
 

 

 މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމީޓީ މިނިަވން 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/31 
 2021ފެބްރުވަރީ    10
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ފޮނުވުމުންެވސް އަދި ޖަވާބު ލިބިފައިުނާވތީ، އެކަްނ  
 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ލިބޭނެޮގތް   .86 އަަވހަށް  ފުރުޞަތު  ކްލެމެންސީެގ 
 ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ސަމާހް މޫސާދީދީ  2021ޖަނަވަރީ  10
 1264ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 F/AM/PMC/2021/28-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ތަރިކައާއި    .87 ުގލްދަމްޭގެގ  ޅ.ނައިފަރު 
ާނއިންސާފުްނ  ބިންބައިކުރުމުގައި 
ކަންތައްކޮށްފައިާވތީ، އެކަން ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖަނަވަރީ  10
 

 ޢަލީ ސަޢީދު 
 ނައިފަރު  އަރިސް/ ޅ.

 

 ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/28 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ދަ   .88 އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
އިން ފެށިެގްނ   2015އޮަގސްޓް    6މޯލްޑިްވސްަގއި  

އަދާކުރަމުންދަނިކޮށް     2021ޖަނަވަރީ    6ަވޒީފާ 
ަވޒީފާއިްނ   ަވކިކޮށްފައިާވކަމާއި،  ަވޒީފާއިން  ގައި 

އެ   ަގާވއިދާއި  ަވކިކޮށްފައިަވނީ  ކޮމިޝަްނެގ 
އެކަްނ   ޚިލާފަށްކަމަށްވުމާއެކު،  އިޖުރާޢަތްތަކާ 
ެގންަނަވއި   ސަމާލުކަމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 އާމިނަތު ާނޝިދާ  2021ޖަނަވަރީ  11
 އިރުމަތީެގ/ މާލެ  މއ.
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/25 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

އެ    .89 ިވއްކާލުމުަގއި  ނީލަމުގައި  ރިސޯޓް  ބީޗް  ޕާމް 
ރިޕޯޓްތަކުގައި   ނޫސް  ދެކޮޅަށް  ބޭންކްއާ 
ގުޅޭޮގތުްނ   ތުޙުމަތުތަކާ  ޝާޢިއުކޮށްފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ޖަނަވަރީ  12
 

 ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިްނޑިއާ 
 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/30 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

  2019ސެޕްޓެންބަރު    1އެ ފަރާތުެގ މުަވއްކިލަކީ    .90
މޯލްޑިްވސް  ިނމެްނދެން  ފެށިެގން ޝަރީޢަތް  އިން 
ދަށުަގއި،   ބެލުމުެގ  ސަރިވސްެގ  ކަރެކްޝަނަލް 
ފަރާތެއްކަމާއި،   ބަންދުކުރެިވފައިާވ  ޖަލުަގއި  މާފުށި 
އެފަދައިން ބަްނދުކުރެިވފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިްނ 

ފަރާތްތަކަ ނޭނޭގ  ނެތުމުްނ ބަސް  ތަރުޖަމާނެއް  ށް 
ފަރާތާ   ބޭރުކޮށްލާފައިީވ ނަމަެވސް، އެ  ރާއްޖެއިން 
މެދު އެޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިުނާވތީ، ހަމަހަމަކަމާއެކު 

 2021ޖަނަވަރީ  12
 
 
 

 އަޙްމަދު ޝާފިޢު 
 އުދަރެސް/ ހއ.އިހަަވްނދޫ 

 
 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/28 
 2021ފެބްރުވަރީ    10
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އެ   އަދި  ކޮށްދެއްުވމަށާއި  ކަންތައް  އޭނާއާމެދު 
ޤާޫނީނ  އަަވސްކޮށްދެއްަވއި  ޝަރީޢަތް  ފަރާތުެގ 
ކަމެއް  ހުރި  ކޮށްދެެވން  ތެރެއިން  އިމުެގ 

 ށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ކޮ

ފަރާތުްނ    .91 އެްނަވޔަރަންމަންޓްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ކުނިމެޭނޖްކުރުމުެގ   މަސައްކަތް ތ.އޮމަދޫ 

އިތުރު   ުގޅޭ  އެކަމާ  ފައްޓަަވއިފައިީވަނމަެވސް، 
ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްނުދާތީ އެ މަސައްކަތް ިވހާެވސް  
ޮގތެއް   ެގްނދެޭވެނ  ކުރިއަށް  އަަވހަށް 

 ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  2021ޖަނަވަރީ  14 
 
 

ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެްނަވޔަރަްނމަންޓް 
 ޗޭންޖް ކޮމިޓީ 

 
 

57-F/AM/PMC/2021/22 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ތިން އަހަރުްނ    .92 ކެއްކުމުެގ މަސައްކަތަކީ  ޖަލުތަކަށް 
ކުރެޭވ   ބިޑުކޮށްެގްނ  އަހަރުން  ތިން 
ރައީސް   ކުރީެގ  މަސައްކަތަކަށްީވނަމަެވސް، 

ޙަސަްނމަނިކުެގ ދައުރުން ފެށިެގްނ  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  
ކުންފުންޏަށް   ކިޔާ  ޕޮލްކޯ  މަސައްކަތް  އެ 
އެ   ކުންފުނިން  އެ  ޙަާވލުކުރެިވފައިާވކަމަށާއި، 
މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ަވރަށް ބޮޑު އަެގއްގައި  
ކަމަށްާވތީ އަލުން ބިޑުކުރުމަށްފަހު އެކަން ކުރިއަށް 

ހައްދަވައިދެއްުވމަށް ޮގތެއް  އެދި  ެގްނދެޭވނެ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ރަޝީދު  2021ޖަނަވަރީ  14   ޙަސަްނ 
 05-02-74ހުޅުމާލެ 

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/23 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

އަތޮޅުެގ    .93 ޔުނިޓްެގ   298ގއ.  ހައުސިންގ 
ސަރުކާރުްނ  އެކުންފުންޏަށް  ގުޅިެގން  މަޝްރޫޢާ 
ލަސްވަމުްނދިއުމާ   ނުލިބި  ފައިސާ  ދައްކަްނޖެހޭ 
ެގއްލުންތަކެއް   ބޮޑު  އެކުންފުްނޏަށް  ގުޅިެގން 
ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   އެކަން  ކުރިމަތިވަމުްނދާތީ، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ޖަނަވަރީ 17 
 

ވިމްލާ ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިެވޓް 
 ލިމިޓެޑް

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/24 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ރިސޯޓުަގއި    19-ކޮިވޑް  .94 ރަށް  ރީތި  ުގޅިެގން  އާ 
ަވކިކުރެިވފައިީވ   ަވޒީފާއިން  އަދާކުރަމުްނދިޔަ 

އާދަމް 2021ޖަނަވަރީ  17    ލުޠުފީ 
 ރަންމުތީެގ/ ގއ.ިވލިނިގލި 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/27 
 2021ފެބްރުވަރީ    10
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ރިސޯޓުްނ  އެ  ދިމާކޮށް  ކްރިސްމަސްއާ  ނަމަެވސް، 
ދެއްާވފައިާވތީ، އެކަްނ ބިދޭސީްނނަށް ަވޒީފާ    200

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 

މާހިރަށް   .95 ޙުސައިން  ދަރިފުޅު  ޤަރީނާނެތި  ހެއްކާއި 
ޙުކުމެއްކޮށްފައިާވތީ، ދަރިފުޅަށް އަހަރުެގ ޖަލު    10

 އެހީއެއްވެދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖަނަވަރީ  18
 

 މަރްޔަމް އަމީނާ 
 އިރަމާެގ/ ލ.މާބައިދޫ 

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/28 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ފަނޑިޔާރުްނެގ    .96 ތިން  ހައިކޯޓުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
މައްޗަށް އެކުލެޭވ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަކުްނ ހައިކޯޓުެގ  
މައްސަލަ  އެ  ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިާވތީ،  ކަމެއް  އިދާރީ 
ޖުޑީޝިއަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް 
އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަނަށް   ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް 
ފެނިފައިުނާވތީ   އަލިމަގެއް  ހުށަހަޅައިެގންެވސް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ރީ ޖަނަަވ 18
 

 އަމީން ފައިސަލް 
 ދޮްނެވލި/ ފ.ނިލަންދޫ 

 F/AM/PMC/2021/28-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )ސްޓެލްކޯ(    .97
ޢަމަލުކުރަްނ   ޕޮލިސީއަށް  ރިޓަޔަރމަންޓް  އިން 

ހުރި   އެކަމުެގ  ކަންބޮޑުުވންތައް  ނިންމަާވފައިާވތީ، 
 ބަޔާންކުރައްާވ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ އަޙްމަދު ސަލީމް )މުަވއްޒަފުންެގ ފަރާތުން( 2021ޖަނަވަރީ  20

57-F/AM/PMC/2021/32 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ފަންިގފިލާގައިހުރި ަވނަ    8ސްޓެލްކޯއިން ހ.ފުލިދޫެގ    .98
ސިލް  ސްޓެލްކޯއިްނ  މީޓަރުގައި  ކަރަންޓް 
ކަމަށްާވތީ   ނުލައި  އެންުގމަކާ  އަޅުާވފައިނީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖަނަވަރީ  21
 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ 

 ފުލިދޫގެ 
 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/32 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ބ.ކެންދޫ ރައްޔިތުން ހިއްކާފައިާވ ހިކިމަސް، މަސް   .99
މައްސަލަ   ުނަގްނަނ  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުކުރާ 

 ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  ބ.ކެންދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  2021ޖަނަވަރީ  24
  

57-F/AM/PMC/2021/27 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ހިްނގަމުންެގްނދަާވ    .100 ކައުްނސިލުން  ޅ.ނައިފަރު 
ޤާނޫާނއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައިދެއްުވމަށްއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަބޫބަކުރު އިސްމާޢީލް  2021ޖަނަވަރީ  21
 އިތާ/ޅ. ަނއިފަރު 

 F/AM/PMC/2021/29-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

އިންޑިއާެގ ރައްޔިތެއް ކަމަށްާވ ސުނީރާ ތާޖުއްދީްނއާ   .101
ލިބިފައިާވ   ޮގވައިެގްނ    4ކައިެވނިކޮށްެގން  ކުދިްނ 

 2021ޖަނަވަރީ  25
 

 އިބްރާހީމް ފަހީމް 
 ފަޒާ/ އއ.އުކުޅަސް 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/25 
 2021ފެބްރުވަރީ    10
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ކުދިން ރާއްޖެ    4އިންޑިއާއަށް ޮގސް ފިލާފައިާވތީ އެ  
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތެއް  ެގެނޭވނެ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

ނެޝަނަލް   2018  .102 މޯލްޑިްވސް  އަހަރު  ަވނަ 
ޗައިާނެގ ޝަންހާއީ   މެދުވެރިކޮށް  ފޯސް  ޑިފެންސް 
ޔުިނާވސިޓީއިްނ   މިލިޓަރީ  މެޑިކަލް  ސެކަންޑް 

އަހަރު   1އެމް.ބީ.ބީ.އެސް އަށް ކިޔެުވމަށް ފޮނުާވ  
މެޑިކަލް  މޯލްޑިްވސް  ޔުނިާވސިޓީއަކީ  އެ  ފަހުން 
ޤަބޫލުނުކުރާ  ކައުްނސިލްއިން  ޑެންޓަލް  އެންޑް 
ކިޔެުވްނ  އެނިގ،  ޔުނުާވސީޓީއެއްކަން 
ޙައްލެއް   އެކަމަށް  މެދުކެޑިފައިާވތީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ފާޠިމަތު ހިންދު ސަޢީދު  2021ޖަނަވަރީ  26
 ރޯޒީިވލާއާެގ/ ހުޅުމާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/24 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ެގސްޓް    .103 ކޮށްފައިާވ  އިމާރާތް  ަގއި  މާމެންދޫ  ގއ. 
ކަރަންޓް  ފެނަކައިްނ  ލަސްަވނީ  ނުހުޅުިވ  ހައުސް 
ފޯރުކޮށްދިުނމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްެގ ސަބަބުްނ  
ޙައްލެއް   އަަވސް  މިކަމަށް  ކަމަށްާވތީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު 2021ޖަނަވަރީ  26
 ީވނަސް/ގއ. މާމެންދޫ 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
 
  

57-F/AM/PMC/2021/32 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ސަރުކަރުެގ    2021ޖެނުއަރީ    1  .104 ފެށިެގން  އިން 
އެއްެވސް އިދާރާއަކަށް ކައުންސިލުން އެޓެސްޓްކުރާ 
ސެޓްފިކެޓްތައް ބަލައިުނަގްނނާތީެވ އެކަމަށް ޙައްލެއް  

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޝުޖާޢު هللا ޢަބްދު 2021ޖަނަވަރީ  27
 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްެގ ރައީސް 

 
 

 F/AM/PMC/2021/28-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ޅ.ނައިފަރުެގ ޙާލަތު ބޮއްސުންލާފައިާވތީ އެ ރަށުެގ    .105
ޙިއްސާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާ  މައްސަލަތައް  ހުރި 

 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީފުރުޞަތެއް ދެއްުވްނއެދި 

 ޢަލީ ސަޢީދު  2021ޖަނަވަރީ  28
 ބޭބީ ހައުސް/ޅ. ނައިފަރު 

 F/AM/PMC/2021/28-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    10

ބޮޑެތި    .106 ދަށުން  ޤާޫނނުެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 
ލުޔެއް  ޙުކުމްތަކަށް  އެ  ކޮށްފައިާވތީ  ޙުކުމްތަކެއް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ފެބުރުަވރީ  1

 ޝަރީފް هللا ޢަބްދު
 ބޮޑުަގސްދޮށުެގ/ޅ.ކުރެންދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/51 

2021ފެބްރުވަރީ    23  
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ޮގތުަގއި   .107 މީހެއްެގ  ރަަގނޅު  އިސްލާޙުެވ 
ފުރުޞަތު  ނިކުތުމުެގ  މުޖުތަމަޢުއަށް 

 ހޯއްދައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ފެބުރުަވރީ  1

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
 ދެކުލައަރާެގ/ސ.ހިތަދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/51 

2021ފެބްރުވަރީ    23  

ކިންްގޑަމްެގ    .108 ޔުނައިޓެޑް  މައްޗަށް  ފޯޅަަވހީެގ 
ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވތީއާއި ސިޔާދަތީ ބާރު ނެތްކަމަށް  

އުފުލާފައިަވީނ   ދަޢުާވ  މައްސަލައިަގއި  މި   ،
މޮރިޝަސްއިން ކަމަށްެވފައި މިކަމުގައި ރާއްޖެއިްނ  
ބަދަލުވެއްޖެކަްނ  ޮގތް  އައި  ދެކެމުން  ކުރިން 
ޚަބަރުތަކުން އެނިގފައިާވތީ، މިއީ ދިެވހި ދަޢުލަތުެގ  

ހުސް  ސިޔާދަތާއި ުގޅުންހުރި ކަމަކަށްާވތީ މިކަމުެގ ބަ
ެގްނޮގސްދެއްުވމަށްއެދި   ކުރިއަށް  މަޖިޅީހުަގއި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ ސަޢީދު  2021ފެބުރުަވރީ  2
 ބޭބީ ހައުސް/ޅ.ަނއިފަރު 

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/48 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ފުރަތަމަ    .109 ފްލެޓްެގ  އިަވލުއޭޝަނަށްފަހު  ހިޔާ 
ފްލެޓްއަށް ޝަރުތުހަމަެވ ފްލެޓް ލިބުނުކަމުެގ ލިޔުްނ 
ކުރެުވުނ   އަލުްނ  ލިބިފައިީވނަމަެވސް، 
ފްލެޓް  ލިބި  މާކްސް  މަދުން  އިަވލުއޭޝަްނަގއި 

 ލިބޭޮގތް ެވފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  2021ފެބުރުަވރީ  2
 ބާންސަރީެގ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/49 
2021ފެބްރުވަރީ    23  

ޤާނޫާނއި ޚިލާފަށް އެްނމެ ފުރަތަމަ ކުށަށް، އެކުށް    .110
ޙުކުމަށް   ކޮށްފައިާވ  ހެކިެނތި  ަވރަށް  ސާބިތުާވ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  އިންސާފު 

 ސިޓީ

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 އާދަމް ސުހައިލް

 މާފުށި ޖަލު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ދެއްުވމަށްއެދި    .111 މާފު  ޙުކުމަށް  ކޮށްފައިާވ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 ޢަހްމަދު ޢަލީ 

 ސައިލުެގ/ޅ.ަނއިފަރު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބަދު އަޚްލާޤީ ުގޅުން ހިންިގ ކަމުެގ   .112
ޖަލަށްލުމަށް    10މައްސަލައެއްަގއި   އަހަރަށް 

ހައިކޯޓުަގއި  ޙުކުމް  ކޮށްފައިާވ 
އަހަރުެވފައިާވ   2އިސްތިޢުނާފްކޮށްފައިާވތާ  

ތާަވލުކޮށްފައިުނާވތީ  މައްސަލަ  އިރުެވސް 
 އިާވ ސިޓީ ފޮނުއްާވފަ

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު 

 ނޫރާީނމާެގ/ޅ.ަނއިފަރު )މާފުށި ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23
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ލުޔެއް   .113 ދަށުން  ކްލެމެންސީެގ  ނުަވތަ  ޕެރޯލް 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 އާދަމް މަނިކު 

 ކުޅިދޮށުެގ/ތ.ތިމަރަފުށި )މާފުށި ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

އަހަރާއި   1ކްލެމެންސީއަށްއެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިާވތާ    .114
އެއްެވސް    1 ޮގސްފައިވާއިރު  ފާއިތުެވެގން  މަސް 

މައްސަލަ  ލިބިފައިނުާވ  ޖަާވބެއް 
 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 އަކްރަމް ޢަލީ

 މަހަލް/ލ.ަގން )މާފުށި ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

އަހަރަށް ޖަލަށް  13ޓެރަރިޒަމް ކުށުގައ ޙުކުމްކޮށް   .115
ލުއި   ލިބިފައިނުާވތީ  ލުޔެއް  އެއްެވސް  ލާފައިާވއިރު 
 ޮގތެއް ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 ޢަލީ ސަހީމް 

 ނޫރު/ހދ.ނޮޅިަވރަންފަރު )މާފުށި ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ފޮނުިވތާ    .116 ސިޓީ  އެދި  ލުއިކޮށްދިުނމަށް   6އަދަބު 
ދެއްާވފައިނުާވތީ   ޖަވާބެއް  މަސްވީއިރުެވސް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ފެބުރުަވރީ  3

 މުޙައްމަދު ފައިސަލް
 ވ.ސިިވލްޯގ/މާލެ )މާފުށި ޖަލު( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/51 

 2021ފެބްރުވަރީ    23

އަހަރަށް ޖަލަށް ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު، އެ ޙުކުމް   5  .117
ކުރިތާ   ޙުކުމް  ކުރުމަށްޓަކައި    10ތަންފީޒު 

ޢާއިލާއަށް  ެގންޮގސްފައިާވތީ  ޖަލަށް  އަހަރުފަހުން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  އިންސާފު 

 ސިޓީ

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 
 

 އިސްމާޢީލް ޝަރީފް 
 އަސްރަފީެގ/ގދ.ަވދޫ )މާފުށި ޖަލު( 

 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/50 
2021ފެބްރުވަރީ    23  

 

ޖަލުަގއި އެކަށީެގްނާވ ބޭސް ފަރުާވ ލިބެމުންުނދާތީ   .118
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ހަސަން އިކްލީލް  2021ފެބުރުަވރީ  3
 ހ.ބްރެޑްލީ/މާލެ )މާފުށި ޖަލު(

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ޮގތެއް   .119 ީވނަމަެވސް  އެދިފައިާވ  ކްލެމްންސީއަށް 
 ނިންމަާވފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 މުޙައްމަދު ހާޒިމް 

 ( )މާފުށި ޖަލު(G-04-07ފްލެޓް  )ހުޅުމާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

-RICފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ ނަންބަރު    .120
B2/2020/11     ްއިސްތިޢުނާފ ޤަޒިއްޔާެގ 

ކުރިއަށް   ަގއި  ޮގފީެގ  ހައިކޯޓުެގ ދެކުނު  މައްސަލަ 
 ނުދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުަވރީ  3
 ފާޠިމަތު ހަނާ 
 ހ.ސައިމާގެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

މެނޭޖިންގ    .121 އެކްޓިްނގ  ޭގސްެގ  މޯލްޑިްވސް 
ފުރައްސާރަ   ޖިންސީ  އިކްރާމް  ޢަލީ  ޑިރެކްޓަރ 
ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި   މައްސަލަ  ކުރަމުްނދާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުަވރީ  7
 

 ޢާއިޝަތު ޙަމީދު 
 ގ.ނުޒުހާ/މާލެ 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/50 
2021ފެބްރުވަރީ    23  
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ކާޑެއްދޫ   .122 ކޮމާންޑްެގ  ސެކިއުރިޓީ  އޭިވއޭޝަން 
މުވައްޒަފުްނެގ  މަސައްކަތްކުރާ  އެއާރޕޯޓްަގއި 

 ކަންބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ކާޑެއްދޫ   2021ފެބުރުަވރީ  7 ކޮމާންޑްެގ  ސެކިއުރިޓީ  އޭިވއޭޝަްނ 
 އެއާރޕޯޓްެގ މުަވއްޒަފުން 

ުގޅުންތަކުެގ ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި   ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ޅ.ނައިފަރު ުގލްދަމްެގ އެެވ ކިޔާ ޯގތީެގ ތަރިކަ މުދާ   .123
ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށއެދި   މައްސަލަ  ބަހާފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޚަދީޖާ ޢީސާ  2021ފެބުރުަވރީ  7
 ޅ.ނައިފަރު  04/02ނައިފަރުހިޔާ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ލަސްަވމުްނދާތީ   .124 ނުނިމި  ކަންތައް  ދަތުރުފަތުރުެގ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 F/AM/PMC/2021/49-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ވާމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021ފެބުރުވަރީ  10
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ލަސްަވމުްނދާތީ   .125 ނުނިމި  ކަންތައް  ދަތުރުފަތުރުެގ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 ވާމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021ފެބުރުވަރީ  10
 F/AM/PMC/2021/49-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

 2021ފެބްރުވަރީ    23
އެ    .126 ކުރުމަށް  ސަބްސިޑައިޒް  ިނޒާމު  ދަތުރުފަތުރުެގ 

ވާމިލިއަްނ  އޮންަނ  ހިއްސާ  ކުންފުނީެގ 
އިންޓަރޭނޝަނަލް ޕްރައިެވޓް އާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު  
އިްނެވސްޓް   ދަށުން  އެއްބަސްުވމުެގ  ެވފައިާވ 

އެކަމަށް   ހައްލެއް ކުރެވިވފައިާވތީއާއި 
ކުރެއްުވމަށް   މަޝްވަރާ  އައިސްފައިނުާވތީ 
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   ބައްދަލުުވމެއް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021ފެބުރުވަރީ  10

 F/AM/PMC/2021/49-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ހޭދަިވ    .127 މަރުހަލާަގއި  ދުަވސް    10ތަޙްޤީޤު  މަސް 
މަޖިލީޙުެގ   ކެނޑެންޖެހޭނެކަމަށާއި  ޙުކުމްއިން 
މަސައްކަތް  ލިބުމަށް  މިިނަވންކަން  ތަޅުމުގައި 

 ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު 2021ފެބުރުވަރީ  10
 ހ.ހާޖަރާެގ/މާލެ 

 

 F/AM/PMC/2021/51-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ދަށުްނ   .128 ޤާނޫުނެގ  ކުރީެގ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ 
އަލުްނ  މައްސަލަތައް  ޤައިދީންެގ  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ 
މައްސަލަ   އެ  ހަމަޖައްސަވައި  ކުރެޭވޮގތް  މުރާޖަޢާ 
އެ  އައްޔަނުކޮށްފައިާވތީ  ފަރާތްތައް  ބައްލަާވނެ 

މައްސަލަ އޭނާެގ  ހުށަހަޅުއްވައިެގްނ  ކޮމިޓީއަށް   
 ބައްލަބައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  10
 

 

 އަޙްމަދު ޢަލީ 
 ސައިލުެގ/ޅ.ަނއިފަރު )މާފުށި ޖަލު(

ުގޅުންތަކުެގ  ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓ

 
 

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23
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ދަށުން    .129 ޤާނޫުނެގ  ޙުކުމްތަކުެގ ކުރީެގ  ކޮށްފައިާވ 
ދުަވސްތަކެއް   ިގނަ  ޖަލުަގއި  ސަބަބުން 
މަެގއް   އަލި  ހޭދަކުރަްނޖެހިފައިާވތީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  10

 އަޙްމަދު ޢަލީ 
 ސައިލުެގ/ޅ.ަނއިފަރު )މާފުށި ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ހުށަހަޅާފައިާވތާ    .130 ފޯމް  މަސް   9ކްލެމެންސީއަށް 
 ެވފައިާވއިރު ޖަވާބެއް ނުލިބޭތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު އަސްޢާން ސަޢީދު  2021ފެބުރުވަރީ  10
 ބްލާސަމްއާެގ/ގދ.ފިޔޯރީ )މާފުށި ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/51-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

މިހާރުެގ މޮޑެލްއަށް ޖަލު ބަދަލުކޮށް ީވހާެވސް މަދުްނ    .131
ޙޯއްދުމަށްއެދި   ިނޒާމެއް  ެގންދެޭވނެ  މީހުން  ޖަލަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  10
 

 އަޙްމަދު ަނސީމް 
 ހަޒާރުމާެގ/ސ.ފޭދޫ )މާފުށި ޖަލު( 

 

ުގޅުންތަކުެގ ޤައުމީ   ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި 
 ކޮމިޓީ

  

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ފޮނުއްާވފައިާވ   .132 ކޮށްދިުނމަށްއެދި  މިިނަވން  ޖަލުން 
 ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  10
 އަޙްމަދު ސިމާދު 

 މއ.ަވއްފަރު/މާލެ )މާފުށި ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

133.  
 2021ފެބުރުވަރީ  10 ޙުކުމެއް ލުޔެއް ހޯދުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު ޒިޔާން 
 މއ.ުގލްބަކާެގ/މާލެ )މާފުށި ޖަލު( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/51 

 2021ފެބްރުވަރީ    23

ޑްރަްގ    .134 އަދި  ފޯމް  ކުރެުވުނ  ކްލެމެންސީ  ކޯޓުްނ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ސަބަބެއް  ލަސްަވމުންދާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ފެބުރުވަރީ  10

 ޢަލީ އިބްރާހީމް 
 )މާފުށި ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/51 

 2021ފެބްރުވަރީ    23

ބޮޑޫ    .135 އެންމެ  ދެެވްނއޮތް  ތެރެއިން  އިމުެގ  ޤާނޫނީ 
 ދެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީލުޔެއް 

 2021ފެބުރުވަރީ  10
 ލުޤްމާން އާދަމް 

 މ.އަރާރަތްކުރި/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/51 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާެގ އޮންލައިން ސިސްޓަމް ނުފެންަނ   .136
 ފައިސާ ލިބޭޮގތް ުނާވތީ ފޮނުއްާވފއިާވ ސިޓީ

ުގޅުންތަކުެގ  މިސްރާބް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021ފެބުރުވަރީ  11 ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

މަޢުލޫމާތު    .137 ދޮުގ  މިިނސްޓްރީއިން  ހައުސިންގ 
ދެއްާވފައިުވމުން ފްލެޓް ލިބުމުން މަޙްރޫމް ެވފައިާވތީ  

 )ކޮޕީ ސިޓީ(ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ފެބުރުވަރީ  11

 ޙަމާމު މުޙައްމަދު 
 3-1-57ހުޅުމާލެފްލެޓް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/49 

 2021ފެބްރުވަރީ    23

އެކަނިެވރި   .138 ބެލެިވ  ކޮށްފައިާވ  ކައިެވނި  އަލުން 
ޕޮއިންޓްސް   ފްލެޓްއިން  އުިނކޮށްފައިާވތީ  މައިްނެގ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 2021ފެބުރުވަރީ  11
 ފާތިމަތު ޝާފީޤާ 

 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23
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އަތުލާފައިާވތީ    .139 ފްލެޓް  ލިބިފައިާވ  ފްލެޓްއިން  ހިޔާ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  11
 ފާޠިމަތު ސަޢީދާ 

 10695ދަފްތަރު ނަްނބަރު 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

140.  
މާލެއާއި  ދަށުްނ  ޕްރޮޖެކްޓުެގ  ހައުސިްނގ  މާލެ 
އިމާރާތްކޮށްފައިާވ   ސަރުކާރުން  ިވލިނިގލީަގއި 
ފްލެޓްތަކުެގ ތެރެއިން ިވލިނިގލިން ލިބިފައިާވ ފްލެޓް 
ކުރުމުްނ   އިޢުލާްނ  ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް  އަމިއްލަ 
ކުރެިވފައިާވނެކަމަށާއި   ސޮއި  އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ން ނެތްކަމަށް މާލެ ސިޓީ ނަމަެވސް އެ އެއްބަސްވު 
ކައުންސިލްއިން އަްނާގފައިާވތީއާއި އަދި އެ ފްލެޓަށް 
އެއްބސްވުމާ އެއްޮގތަށް  ފައިސާ ދެއްކުމަށް މާލެ 
ސަރުކާރުްނ  އަްނާގފއިާވތީ  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ 
ކަނޑައެޅިފައިާވ  ފްލެޓަށް  އެ  ފްލެޓްތައް  ދީފައިާވ 
ކުރެޭވ ދާއިމީ  ދެއްކުމުން  ފައިސާ  ެނ މިންަވރަށް 

އުޞޫލެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 
 ސިޓީ  

 2021ފެބުރުވަރީ  14
 މުޙައްމަދު ޤާސިމް 

 05-4 4ވ.ސިަނމާލެ
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ތެރެއިްނ    .141 ކެޓަަގރީތަކުެގ  ފުލެޓު  ހިޔާ 
ދޫކުރާ  ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅަދުންތެރިކަން 
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލިބޭނެޮގތް  ފްލެޓް  ފުލެޓުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  14
 އާމިނަތު ޒިޔާނާ 
 މއ.ސޭބޫ/މާލެ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/49 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

ހއ.ދިއްދޫ ރައްޔިތުްނެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    .142
 ޕެޓިޝަން

 F/AM/PMC/2021/52-57 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ  2021ފެބުރުވަރީ  14
 2021ފެބްރުވަރީ    23

މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައެއްގައި ތުޙުމަތުާގ ާވުނާވ    .143
ބަްނދުަގއި  ިނމެްނދެްނ  ޝަރީއަތް  ޖެހުމަށްފަހު 
ލުޔެއް  ބަްނދައް  ާވނުާވ  ބަހައްޓާފައިާވތީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 މުޙައްމަދު ރިޝްާވން 
 މުޝްތަރީެގ/މ.މުލި 

 F/AM/PMC/2021/51-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައެއްގައި ތުޙުމަތުާގ ާވުނާވ    .144
ބަްނދުަގއި  ިނމެްނދެްނ  ޝަރީއަތް  ޖެހުމަށްފަހު 

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 މުޙައްމަދު ތަިގއްޔު 
 ޒޫމް/ގއ.ިވލިިގލި 

 F/AM/PMC/2021/51-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    23
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ލުޔެއް  ބަްނދައް  ާވނުާވ  ބަހައްޓާފައިާވތީ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ޙޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި     .145 ޙައްލެއް  ބަްނދަށް  ާވުނާވ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 މުޙައްމަދު ޔާމީން ަނސީރު 

 ހިތަދޫ )މާލެ ޖަލު( ސ. ކޯލި/
 F/AM/PMC/2021/51-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 2021ފެބްރުވަރީ    23
ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ފޯމްެގ ޖަާވބު   .146

ދެއްުވމަށްއެދި    1 ތެރޭގައި  ދުަވހުެގ  އަހަރު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 ނަޢްފަލް އިބްރާހީމް ސަޢީދު 

 މ.މޫސުމްބަހާރު/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/51-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 2021ފެބްރުވަރީ    23

މައްސަލައިގައި    .147 ޓްރެފިކިންގ  މަސްތުާވތަކެތި 
ބަންދުކުރެިވފައިާވ   ިނމެްނދެން  ޝަރީޢަތް 
ބަްނދު  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ފަރާތެއްކަމާއި، 
އިޖުރާޢަތުެގ   ޖިނާޢީ  ފަރާތެއްކަމާއި  ކުރެިވފައިާވ 

މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫނުެގ  ޤާނޫުނެގ ޢާއިލީ ޒިންމާެގ  
ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން ބަްނދަށް ލުޔެއް   60

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 ޝަހީބު އިބްރާހީމް 

ިވލިނިގލި  ގއ.  ހައުސް/   ލައިޓް 
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ޝަރީޢަތް   .148 މައްސަލައިގައި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ފަރާތެއްކަމާއި،   ބަންދުކުރެިވފައިާވ  ނިމެްނދެން 
ޒިންމާެގ  ޢާއިލީ  ޤާނޫުނެގ  އިޖުރާޢަތުެގ  ބޖިނާޢީ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ   60މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫުނެގ  
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  ބަންދަށް  ދަށުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ވަރީ ފެބުރު 15
 އަމްޖަދު އަބްދުލް ސައްތާރު 

 ހިޔާ/ ހދ.ނޮޅިަވރަމް 
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ޝަރީޢަތް   .149 މައްސަލައިގައި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ފަރާތެއްކަމާއި،   ބަންދުކުރެިވފައިާވ  ނިމެްނދެން 

ޢާއިލީ   ޤާނޫުނެގ  އިޖުރާޢަތުެގ  ޒިންމާެގ ޖިނާޢީ 
ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ   60މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫުނެގ  

ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  ބަންދަށް  ދަށުން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 އަޙުމަދު އަހުނަފް އަޝްފާޤު 

 ވާރޭ ިވލާ/ ކ.މާފުށި 
 )މާލެ ޖަލު( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ޝަރީޢަތް   .150 މައްސަލައިގައި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެްނދެން ބަންދުކުރެިވފައިާވ ފަރާތެއްކަމާއި، އަދި 
ޒިންމާެގ  ޢާއިލީ  ޤާނޫުނެގ  އިޖުރާޢަތުެގ  ޖިނާޢީ 

 2021ބުރުވަރީ ފެ 15
 ޙުސައިން ޝުާނޒް 

 މ.މުލި/ ސޯސަންިވލާ 
 )މާލެ ޖަލު( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/63 

 2021   މާރިޗު 4
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ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ   60މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫުނެގ  
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  ބަންދަށް  ދަށުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
މައްސަލާއިގައި    .151 ެގ  ޓްރެފިކިންގ  މަސްތުާވތަކެތި 

ނިމެްނދެްނ   މައްސަލަ  ޝަރީޢަތުން 
ލުޔެއް  ބަްނދަށް  ބަންދުކުރެިވފައިާވތީ، 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 އިބްރާހީމް ޙުސައިން 
 7026ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 )މާލެ ޖަލު، މާލެ( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ބަންދުކުރެިވފައިާވ    .152 މައްސަލައިަގއި  މާރާމާރީެގ 
އިޖުރާޢަތުެގ ޤާޫނނުެގ ޢާއިލީ ފަރާތެއްކަމާއި  ޖިނާޢީ  

ަވނަ މާއްދާެގ   60ޒިންމާެގ މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫުނެގ  
ލުޔެއް  ބަންދަށް  ދަށުން  ެގ  )ރ( 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 މުޙައްމަދު ރޮބެލް ހުސައިން 

 މާލެ ޖަލު، މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައިަގއި ބަންދުކުރެިވފައިާވ    .153
އެދިފައިީވނަމަެވސް  ކްލެމެްނސީއަށް  ފަރާތެއްކަމާއި 
އެކަްނ  ލިބިފައިުނާވތީ  ފުރުޞަތު  އެ 

 އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  15
އާލިފް  މުޙައްމަދު 

 ޕެންޒީމާެގ/ އދ.ދަނެގތި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ޝަރީޢަތް   .154 ޓްރެފިކިންގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ބަންދުކުރެިވފައިާވ   މައްސަލައިަގއި  ނިމެްނދެން 
ލުޔެއް  ބަްނދަށް  ފަރާތެއްކަމާއި، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި 

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 މުޙައްމަދު އަޒްހަމް ސަޢީދު 

 ރެޑްމާެގ/ ގދ.ގައްދޫ 
 )މާލެ ޖަލު، މާލެ( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ނިމެްނދެްނ    .155 ޝަރީޢަތް  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ބަްނދުކުރެިވފައިާވ   ފަރާތެއްކަމާއި،  މައްސަލައިގައި 

ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  ބަންދަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  15
 މުޙައްމަދު މާއިދު 
 ކޮޅުފުށި  މ. / އޯޝަން ވިއު

 )މާލެ ޖަލު، މާލެ( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ޝަރީޢަތް   .156 މައްސަލައިގައި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ފަރާތެއްކަމާއި،   ބަންދުކުރެިވފައިާވ  ނިމެްނދެން 
ޒިންމާެގ  ޢާއިލީ  ޤާނޫުނެގ  އިޖުރާޢަތުެގ  ބޖިނާޢީ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ   60މާއްދާއާއި އެ ޤާނޫުނެގ  

 2021ވަރީ ފެބުރު 15
 ިވޝާމް މުޙައްމަދު 

 ާވދޫ  ގދ.  / ޗިޗަންޑާެގ
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4
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ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  ބަންދަށް  ދަށުން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ިވލިމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުްނދާ ޭގ މަުގމަތީގައި ތަފާތު   .157
ބާަވތްތަކުެގ ަގސް އިްނދައި އެަގސްތައް ވިއްކައިެގްނ 

ދިޔަަނމަެވސް، ަވކި މުއްދަތެއްެގ  އާމްދަނީ ހޯދަމުން  
ސިޓީ  މާލެ  ނެުގމަށް  އެަގސްތައް  ތެރޭަގއި 
ނުނަގައި   ަގސްތައް  އެންުގމުްނެވސް  ކައުންސިލުން 
ބެހެއްޓުމުން އެ ކައުްނސިލުން އެފަރާތުެގ ަގސްތައް  
ނަާގފައިާވކަމާއި އަދި ފަހުން ިވލިމާލޭަގއި ބިން އޮތް  
ބިމެއް  ހުސް  އިްނދަން  ަގސް    ފަރާތްތަކަށް 
ިވލިމާލޭގައި   އަދި  ހުޅުމާލެ  ދޫކޮށްފައިވެއެެވ. 
ކުށެއް   އެފަރާތުެގ  ނެތުމަކީ  ބިމެއް  އެފަރާތުެގ 
ހިނާގފައިާވޮގތް  އެކަން  ނޫންކަމާއި 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ޙައްާވ ޒާހިރާ  2021ފެބުރުވަރީ  16
 މާލެ  / ބަނބުކެޔޮެގ ވ.

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/65 
 

2021   މާރިޗު 4  

ކުރިްނ    .158 ލިސްޓުގައި  ލިބޭ  ފްލެޓް  އެޑިއުކޭޝަްނެގ 
ހިމެނިފައި އޮތް ނަމަެވސް، މިހާރު އެ ލިސްޓުަގއި  
ލިބޭނެޮގތް   ފްލެޓް  ހިމެނިފައިނުާވތީ، 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  16
 ޙަސަން އަޝްރަފް
 02-1-137ހުޅުމާލެ ފުލެޓް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤިއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/64 
 
 

2021   މާރިޗު 4  

ކުރިްނ    7އެޗް.  .159 ލިސްޓުަގއި  ލިބޭ  ފްލެޓް  ކެޓަގަރީ 
ހިމެނިފައި އޮތް ނަމަެވސް، މިހާރު އެ ލިސްޓުަގއި  
ލިބޭނެޮގތް   ފްލެޓް  ހިމެނިފައިނުާވތީ، 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  16
 ރަޝީދާ ޢަލީ 

 02-1-137ހުޅުމާލެ ފުލެޓް 
 ޤައުމީ ތަރައްޤިއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/64 
 

2021   މާރިޗު 4  
 

ބަންދު މުރާޖާ އާ ުގޅިެގން ޤާނޫނަށް ެގންނަާވފައިާވ    .160
ފުރިހަމަ   ކުރިއަށް އިޞްލާޙުެގ  އެކަްނ  ބޭުނމާ 

ފެނިަވޑައިަގންަނާވޮގތް  ދާންޖެހޭނެކަމަށް 
ތިބޭ   ާވުނާވގައި  އަދި  ބަޔާންކޮށްދެއްުވމަށާއި 
ޮގތް   އަަވސްާވނެ  ޝަރީޢަތް  ފަރާތްތަކުެގ 

 .ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 

 އަޙްމަދު ޝާހީން 
 ިވނަރެސް/ ތ.ުގރައިދޫ 

 ޖަލު/ މާލެ މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/63 
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ލަސްުވމުެގ    .161 ފޯރުނުކޮށްދީ  ކަންކަން  ބޭސްފަރުާވެގ 
ކެނޑެމުންދާކަމުެގ   ބޭނުން  އަތުެގ  ސަބަބުން 
މިކަމުގައި   އިޙުސާސްކުރެެވމުްނދާކަމުްނ، 

ކުރިމައްޗަށް އިޙުމާލުެވފައިާވ ފަރާތްތައް އިންސާފުެގ  
ެގންަނވައި، ޤާނޫނު އަސާސީން އެފަރާތަށް ޙައްޤުާވ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޙައްޤު  ބޭސްފަރުާވކުރުމުެގ 

  ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 
 
 

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް 
 އަސްރަފީެގ/ ގދ.ވާދޫ 

 މާލެ ޖަލު/ މާލެ 
 
 

 F/AM/PMC/2021/66-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 2021   މާރިޗު 4

ރައްޔިތުްނެގ    2020ނޮެވންބަރު    24  .162 ގައި 
މަޖިލީހަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީެގ ޖަާވބު ނުލިބިާވތީ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021ފެބުރުވަރީ  17

 އަލާލު
 މާލެ ޖަލު/ މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/63 

 2021   މާރިޗު 4

ބަންދު މުރާޖާ އާ ުގޅިެގން ޤާނޫނަށް ެގންނަާވފައިާވ    .163
ކުރިއަށް  އެކަްނ  ބޭުނމާ  ފުރިހަމަ  އިޞްލާޙުެގ 
ފެނިަވޑައިަގންަނާވޮގތް  ދާންޖެހޭނެކަމަށް 

އަދި އިޖުރާޢަތުެގ     ބަޔާންކޮށްދެއްުވމަށާއި  ޖިނާޢީ 
ކޮޕީއެއް   އިޞްލާޙުެގ  ެގެނުވނު  ޤާނޫނަށް 

 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 ޝާމް هللا ޢަބްދު

 މއ.ބޯޅަކިންކިރިމާެގ/ މާލެ 
 )މާލެ ޖަލު/ މާލެ(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ބަންދު މުރާޖާ އާ ުގޅިެގން ޤާނޫނަށް ެގންނަާވފައިާވ    .164
ކުރިއަށް  އެކަްނ  ބޭުނމާ  ފުރިހަމަ  އިޞްލާޙުެގ 
ފެނިަވޑައިަގންަނާވޮގތް  ދާންޖެހޭނެކަމަށް 
ތިބޭ   ާވުނާވގައި  އަދި  ބަޔާންކޮށްދެއްުވމަށާއި 
ޮގތް   އަަވސްާވނެ  ޝަރީޢަތް  ފަރާތްތަކުެގ 

 .ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 އަޙްމަދު އަފްރުހް 
 ދިލާސާެގ/ މ.މުލި 
 )މާލެ ޖަލު/ މާލެ(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ބަންދު މުރާޖާ އާ ުގޅިެގން ޤާނޫނަށް ެގންނަާވފައިާވ    .165
ކުރިއަށް  އެކަްނ  ބޭުނމާ  ފުރިހަމަ  އިޞްލާޙުެގ 
ފެނިަވޑައިަގންަނާވޮގތް  ދާންޖެހޭނެކަމަށް 
ތިބޭ   ާވުނާވގައި  އަދި  ބަޔާންކޮށްދެއްުވމަށާއި 
ޮގތް   އަަވސްާވނެ  ޝަރީޢަތް  ފަރާތްތަކުެގ 

 .ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 އަޙްމަދު ހާރިޝް 

 ދޫރެސްިވލު/ތ.ގާދިއއްފުށި 
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4
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ބޭސްފަރުާވ  ޤާނޫނު އަސާސީން އެފަރާތަށް ޙައްޤުާވ    .166
ލިބިދިުނމުެގ ޙައްޤު ލިބުމަށް ލަސްަވމުްނދާތީ އެކަްނ 

 އަަވސްކޮށްދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

އަހްމަދު  2021ފެބުރުވަރީ  17  އައިމަްނ 
 މާލެ ޖަލު/ މާލެ 
 

 F/AM/PMC/2021/66-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 2021   މާރިޗު 4

ުގޅިެގން ޤާނޫނަށް ެގންނަާވފައިާވ  ބަންދު މުރާޖާ އާ    .167
ކުރިއަށް  އެކަްނ  ބޭުނމާ  ފުރިހަމަ  އިޞްލާޙުެގ 
ފެނިަވޑައިަގންަނާވޮގތް  ދާންޖެހޭނެކަމަށް 
ތިބޭ   ާވުނާވގައި  އަދި  ބަޔާންކޮށްދެއްުވމަށާއި 
ޮގތް   އަަވސްާވނެ  ޝަރީޢަތް  ފަރާތްތަކުެގ 

 .ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

މާއިޝް 2021ފެބުރުވަރީ  17  މުޙައްމަދު 
 މާލެ ޖަލު/ މާލެ 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ކެޓެގަރީއިްނ   .168 މުވައްޒަފުންެގ  ސަރިވސް  ސިިވލް 
ކައުންސިލްެގ   އެ  ލިސްޓުގައި  ލިބޭ  ފްލެޓް 
މުަވއްޒަފުްނެގ ތެރެއިން ފްލެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުެގ  

 ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.ކަންބޮޑުުވން 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ ސިިވލް ސަރިވސް  
 މުަވއްޒަފުްނެގ ފަރާތުން 

 

 F/AM/PMC/2021/64-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
2021   މާރިޗު 4  

 

ނުލިބި   .169 ިވސާ  ބޭނުްނާވ  ދިއުމަށް  އަށް  އިންޑިއާ 
ފޮރިްނ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސަބަބު  ިގަނދުަވސްާވ 
އެކަން  ނޭނިގާވތީ  އެފެއަރޒްއިްނެވސް 
ޮގތް   ލިބޭނެ  ިވސާ  އޮޅުންފިލުަވއިދެއްުވމަށާއި 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

ޢަބްދު 2021ފެބުރުވަރީ  17  هللاއަޙްމަދު 
 ހ.ވޭމުއިިވލާ/ މާލެ

 F/AM/PMC/2021/75-57 ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީ
2021   މާރިޗު 4  

 
 

އެފަރާތުެގ   .170 މައްސަލާގައި  ެގ  ޓްރެފިކިންގ  ޑްރަްގ 
ޢާއިލާއަށް  ހައްޔަރުކުރެިވފައިުވމުްނ  ފިރިމީހާ 
ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް  ނިކަމެތިކަން  ލިބެމުްނދާ 
ލުޔެއް  އަދަބަށް  ފިރިމީހާެގ  އެފަރާތުެގ 

އަށް   އިްނޑިއާ  ޑިޕޯޓް  ހޯއްދަަވއިދެއްަވއި 
 ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިަވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  17

ބީވީ   ބަދުޝާ 
 ޓަމިލްނާޑޫ، އިްނޑިއާ  -ޕީ.ީވ ޕައްޓިނަމް

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 

 

57-F/AM/PMC/2021/66 
 2021   މާރިޗު 4

ދުަވސްަވރު    .171 ދިން  ޯގތި  ފަރާތުން  އުތުރު  ބ.ތުޅާދޫ 
ނުލިބިާވތީ ޯގތި   ޯގތި  އެ  ލިބިފައިީވނަމަެވސް، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021ފެބުރުވަރީ  17

ދާއޫދު   ޙުސައިްނ 
 ކާނިމާެގ/ ބ.ތުޅާދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/63 

 2021   މާރިޗު 4
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އިންތިާގލީ    12ކޮށްފައިާވ    .172 ޙުކުމެ  ޖަލު  އަހަރުެގ 
ކޮމިޓީން   ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  އަދާލަތު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ފެބުރުވަރީ  21

 މުޙައްމަދު ހުސައިން 
 ގަދަެގއާެގ/ގއ.ިވލިިގލި

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/63 

 2021   މާރިޗު 4

ޙުކުމްތަކަށް    .173 ކޮށްފައިާވ  ާގނޫނުތަކުން  ކުރީެގ 
ފުރުޞަތެއް  އަދުލުެވރި  އިންސާފުެވރި 

 ހޯއްދައިވައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ފެބުރުވަރީ  21

 މުޙައްމަދު އަޒުަވރު 
 ސަރުސޫރުެގ/ގއ.ދާންދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/63 

 2021   މާރިޗު 4

ޙުކުމްތަކަށް    .174 ކޮށްފައިާވ  ޤާުނނުތަކުން  ކުރީެގ 
މިންޖުވުމަށް އިންސާފު ހޯއްދަަވއިދެއްާވ އަދި ޖަލުން  

ފޮނުއްާވފައިާވ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި  ފުރުޞަތު 
 ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  21
 އަޙްމަދު ޔާސިފު 

 ވ.މުސްތަރިއާބާދު/މާލެ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ބޭުންނ   .175 އަތުަގއި  މަސްތުާވތަކެތި  މަނާކުރެިވފައިާވ 
އަތުގައި ބެހެއްޓުމުެގ ކުށުަގއި ކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި  

ލުމަށް    25 ޖަލަށް  ދުަވހަށް  އަހަރަ 
އަހަރު   6އަހަރުްނ    25ޙުކުމްކޮށްފައިާވކަމަށާއި، އެ  

އަހަރު   16ލުއިކޮށްދީފައި ީވަނމަެވސް އަދި އިތުރު  
ޖަލުަގއި ހޭދަކުރުމަށް ޖެހިފައިާވތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  21
 އަޙްމަދު ޞަބާޙް 

 ނޫއަލި/ލ.ަގން )މާފުށި ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ޒާހިރު،   .176 ޢީސާ  އަލްމަރްޙޫމް  ބައްޕަ 
ދައްކަްނޖެހޭ   ދައުލަތަށް  މަތިރަތްމާެގ/ތ.ިވލިފުށި 

ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި   މަޢާފު  ފޮނުއްާވފައިާވ ދަރަނި 
 ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  21

 މުޙައްމަދު ޒާހިރު 
 މއ.ަނއިލޯްނެގ/މާލެ 

 

 F/AM/PMC/2021/67-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
2021   މާރިޗު 4  

 

ދަށުްނ   .177 އެފެއާޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ހިޔާ  ކެޓަގަރީއިން  އިދާރީ  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް 

ކުރިމަތި   ފަންނީ ފްލެޓަށް  ލާފައިީވނަމަެވސް، 
އިދާރީ   ފަރާތްތައް  ލާފައިާވ  ފޯމް  ކެޓަގަރީއަށް 
ލިބުމުްނ  ފްލެޓް  ކުރުމުން  ބަދަލު  ކެޓަގަރީއަށް 
ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި   އެކަން  މަޙްރޫމްެވފައިާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  21
 ޢާއިޝަތު ޙަސަން 
 މއ.ސިޓީވިއު/މާލެ 

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

57-F/AM/PMC/2021/64 
2021   މާރިޗު 4  
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ހުންނަ   .178 ނުކުޅަދުންތެރިކަްނ  މަޝްރޫޢުެގ  ހިޔާ 
ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ފްލެޓަށް ހޯމް 
އެއްެވސް   އެބަޔަށް  އެއްެވސް  ހުށަހެޅުމުންެވސް 
 ޕޮއިންޓެއް ދެއްާވފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  21
 ހައްާވދިއެ 

 ގ.އެއަރކޫލް/މާލެ
 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

57-F/AM/PMC/2021/64 
2021   މާރިޗު 4  

 

ގުޅިެގްނ    .179 މައްސަލައާ  ކ.މާފުށި  ބުލްބުލާެގ، 
ކައުންސިލްއިްނ   ކ.މާފުށި  ކޮމިޓީއަށް 
ޙޯއްދެުވމަށްއެދި   މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާކޮށްފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ ޝަމީމް  2021ފެބުރުވަރީ  21
 ބުލްބުލާެގ/ކ.މާފުށި 

 

 F/AM/PMC/2021/65-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 

2021   މާރިޗު 4  
 

ހުންނަ   .180 ނުކުޅަދުންތެރިކަްނ  މަޝްރޫޢުެގ  ހިޔާ 
ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ފްލެޓަށް ހޯމް 
އެއްެވސް   އެބަޔަށް  އެއްެވސް  ހުށަހެޅުމުންެވސް 
 ޕޮއިންޓެއް ދެއްާވފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  18
 ހައްާވދިއެ 

 ގ.އެއަރކޫލް/މާލެ
 ކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރި

57-F/AM/PMC/2021/64 
 2021   މާރިޗު 4

މައްސަލަ   .181 ޤާއިމްކުރުމުެގ  ަނރުދަމާ  ފެނާއި 
ޕްލޭނިންގ،   އޮފް  މިިނސްޓަރ  ލަސްަވމުންދާތީ، 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޖިލީހަށް 
ސަބަބު   ލަސްާވ  މަސައްކަތް  މި  ހާޒިރުކޮށް 

 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ އޮޅުންފިލުަވއި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ  2021ފެބުރުވަރީ  22

57-F/AM/PMC/2021/64 
 2021   މާރިޗު 4

ބްރާންޗްެގ    .182 ރ.އިްނނަމާދޫ  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 
ނޯޓިސް   އެއްެވސް  ދިނުމަކާނުލާ ަވޒީފާއިން 
 ަވކިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  22
 

 އިބްރާހީމް ނުހާން 
 ލަްވސައިޑް/ރ.އިްނނަމާދޫ 

 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/68 
 

2021   މާރިޗު 4  
 

 (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު    .183
SC-A/15     ިގަޒިއްޔާއިން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމާއ

ބަްނދުެވފައިާވތި  ދޮރު  އިްނސާފުެގ  ގުޅިެގން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  22
 އަޙްމަދު އަސްލަމް 

 ފިޔަނޫމާެގ/އދ.ހަންޏާމީދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

 (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު    .184
SC-A/15     ިގަޒިއްޔާއިން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމާއ

ބަްނދުެވފައިާވތި  ދޮރު  އިްނސާފުެގ  ގުޅިެގން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  22
 މުޙައްމަދު ޞާދިޤު 

 ބުލޫރެސްޓް/ހއ.ދިއްދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4



96 
 

 (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު    .185
SC-A/15     ިގަޒިއްޔާއިން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމާއ

ބަްނދުެވފައިާވތި  ދޮރު  އިްނސާފުެގ  ގުޅިެގން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  22
 އިދުރީސް ޢަލީ 

 އެތުމާެގ/ތ.ކަނޑޫދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

 (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު    .186
SC-A/15     ިގަޒިއްޔާއިން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމާއ

ބަްނދުެވފައިާވތި  ދޮރު  އިްނސާފުެގ  ގުޅިެގން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  22
 ބުންޔާމީން ހަސަން 

 ޖަނަަވރީެގ/އދ.މަހިބަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

 (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު    .187
SC-A/15     ިގަޒިއްޔާއިން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމާއ

ބަްނދުެވފައިާވތި  ދޮރު  އިްނސާފުެގ  ގުޅިެގން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  22
 އިބްރާހީމް މުޖުތަބާ 

 އެަވރްގރީން/ބ.ތުޅާދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/63 
 2021   މާރިޗު 4

ފޮނުާވފައިާވ    .188 އޮތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް 
ޙައްލެއް   އަަވސް  މައްސަލަތަކަށް  ސިޓީތަކުަގއިާވ 

 ހޯދުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިބްރާހިމް މޫސާފުޅު  2021ފެބުރުވަރީ  14
 އިންެވސްޓްމަންޓް( ތަންހަޅިެގ/ޅ.ނައިފަރު )ތަންހަޅި  

 

 F/AM/PMC/2021/85-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 

      2021މާރިޗު    15
 

ކުރީެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ ދަށުން ޗެކް ބައުންސްުވމުެގ   .189
ކުށުެގ އަދަބެއްެގ ޮގތުން އެފަރާތަށް ަވނީ ަގސްތުަގއި 
ނުކުރާަވރުެގ  މަރާލުމުންެވސް  މީހަކު 

އަދި   ކަމަށާއި  މިއަދު  ޙުކުމެއްކޮށްފައިާވ 
ކުރަމުންދާ   ޢަމަލު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
ޤާނޫނުލް   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫުނއަސާސީއާއި 
ތަޢާރަޒުާވ   ަގވާއިދުތަކާ  އެްނމެހާ  އަދި  އުޤޫބާތާއި 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   އިްނސާފު  ޙުކުމެއްކަމުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 
 

ހުސައިން  ޣަނީ   ޢަބްދުލް 
 / މާލެ މއ.ހަލަެވލިެގ

 F/AM/PMC/2021/91-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

      2021މާރިޗު    15
 

190.  
އެޑިޓްެވފައިާވ   ަވބާގައި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ޤައިދީންނަށް އެކަށީެގްނާވ ކައުންސިލިްނގ ޚިދުމަތް 

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 އަސްފަލްهللا ޢަބްދު

 ނީލްިވލާ/ ސ.ފޭދޫ 
 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/84 
      2021މާރިޗު    16
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ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  އެކަން  ނުލިބޭތީ 
 ސިޓީ.

  

ފްލޯގައި    3އިމާރާތުެގ    11236ފެހިތަރި    .191 ަވނަ 
ޒައިދު   އަލިާވެގ،  ފ.ދަރަނބޫދޫ/  ދިރިއުޅެމުްނދާ 
މުދަލަށް  ެގއަށާއި  އަދި  ނުދައްކާ  ކުލި  މަހުމޫދު 

ާވްނ    2ދެމުންދާތާ  ގެއްލުން   އަހަރު 
ހުޅުމާލޭ   މަހުމޫދަކީ  ޒައިދު  ކައިރިެވފައިާވކަމާއި، 
މަސައްކަތްކުރަމުްނދާ   ޕޮލިސްޓޭޝަންަގއި 
ހުށަހެޅި  ޕޮލިހަށް  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމުން، 
އަދި  ނުބެލޭކަމާއި  މައްސަލަ  އެ  ނަމަެވސް 
އެކުދިްނ   ދައްކަމުްނދާތީ  ބިރު  ދަރިްނނަށް 

 ޔާކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. ނަފްސާީނެވފައިާވކަން ބަ

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 ޢަބްދުލްޖަލީލް 
 / ހުޅުމާލ11236ެފެހިތަރި 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/84 
      2021މާރިޗު    16
 

ފްލޯގައި    3އިމާރާތުެގ    11236ފެހިތަރި    .192 ަވނަ 
އަލިާވެގ،   ފ.ދަރަނބޫދޫ/  ޒައިދު  ދިރިއުޅެމުްނދާ 

މަހުމޫދު ދިރިއުޅެމުްނދަނީ ކުލި ނުދައްކާކަމާއި އަދި 
ޕޮލިސްޓޭޝަންަގއި  ހުޅުމާލޭ  މަހުމޫދަކީ  ޒައިދު 
މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމުްނ،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 
މައްސަލަ   އެ  ނަމަެވސް  ހުށަހެޅި  ޕޮލިހަށް 

ފަރާތުެގ   އެ  އަދި  އަހަރުެގ   15ނުބެލޭކަމާއި 
އަނިޔާކޮށްފައިުވމުން އެ  ދަރިފުޅަށް ޒައިދު މަހުމޫދު  

ޓޭޝަންއަށާއި   ޕޮލިސް  ހުޅުމާލެ  މައްސަލަ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް  
މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުްނެވސް  ސަރިވސްއަށް 
މައްސަލަ  އަަވހަށް  ީވހާެވސް  ބަލައިފައިުނާވތީ، 
ޝާމިލުާވ   މައްސަލައިަގއި  އެ  ބައްލަވައިދެއްަވއި 

ފިޔަަވ ޅުއަޅުއްވައިދެއްުވމަށްއެދި  ފަރާތްތަކަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 ޢަބްދުލްޖަލީލް 
 / ހުޅުމާލ11236ެފެހިތަރި 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/84 
      2021މާރިޗު    16
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ފްލެޓް    .193 ނަމަެވސް،  ހުށަހެޅި  ފޯމް  ފްލެޓަށްއެދި 
ުނަވނީ   އިްނސާފުވެރިކަމާއެކީ  ލިބިފައި 

ބަޔާންކޮށް  މަރކްސްދީފައިުނާވތީކަމަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އަބޫބަކުރު 2021ފެބުރުވަރީ  24  ޒީާނ 
 100- 2-02ފްލެޓް 

 

 F/AM/PMC/2021/92-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15

 

މޯލްޑިްވސްއިން    .194 އޮފް  ލޯުނ  ބޭންކް  ަނާގފައިާވ 
މަޢާފްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. )ކޮޕީ  

 ސިޓީ(

ޢަލަމް 2021ފެބުރުވަރީ  24  އަޙްމަދު 
 ފައިްވސްޓަރ/ ގދ.ތިަނދޫ 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/93 
      2021މާރިޗު    15

 

ކުރުމުެގ    .195 ބޭނުން   10ކުށުގައި  މަސްތުާވތަކެތި 
ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ޖަލަށްލާފައިާވތީ،  އަހަރަށް 

 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  25
 

 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު 
 ޒަމާީނިވލާ/އދ.ފެންފުށި 

 

 F/AM/PMC/2021/91-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15
 

އެ    .196 ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް  ކައުންސިލްެގ  ރަށު ކ.ހުރާ 
ަވނަ އަހަރުެގ    2021ރައްޔިތުްނނަށް ފެނިފައިަވނީ  

ބޮޑެތި   ރިޕޯޓުަގއިާވ  އެ  ކަމުން،  މަހު  ފެބުރުވަރީ 
އެދި  ކުރުމަށް  ތަޙްޤީޤު  ބަލާ  މައްސަލަތައް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު އަޒްލީމް  2021ފެބުރުވަރީ  28
 ރޭެވ/ކ.ހުރާ 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/87 
      2021މާރިޗު    15
 

ދ.ރިނބުދޫއިްނ   .197 ގުޅިެގން  ކާރިސާއާ  ސުނާމީ 
ސަބަބުްނ  ކުރުމުެގ  ހިޖުރަ  ކ.ތުލުސްދޫއަށް 

މި    5ލިބެންޖެހޭ   ނުލިބިއޮތްއިރު،  ޯގތި   5ޯގތި 
ދޫކުރުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލަށް  

ކައުްނސިލް އެ ޯގތިތައް އަްނާގފައި ީވނަމަެވސް އެ  
އެ  މިހާރު  އަދި  ހަދަމުންދާތީއާއި  ދެކޮޅު  ދިނުމަށް 
ރަށުން ޯގތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވތީ މި ބުރުަގއި  

ފޮނުއްާވފައިާވ   5އެ   ހިމަަނއިދެއްުވމަށްއެދި  ޯގތި 
 ސިޓީ

 ފާޠިމަތު ސައުޝަން ސިއްދީޤު  2021ފެބުރުވަރީ  28
 ަގސްކަރަ/ކ.ތުލުސްދޫ 

 
 

 F/AM/PMC/2021/85-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15

 

އދ.ފުށިދިއްާގ )ރަތްދިއްާގ( މޯލްޑިްވސް މާކެޓިންގ    .198
  3އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަްނސް ކޯޕަރޭޝަންއިން  

ލީސް   މިރަށުެގ  ކުއްޔަށްދީފައިާވތީ،  ކުންފުންޏަކަށް 
މިންަގނޑަކީ   ހިސާބުކުރާ  ކޮސްޓް  އިކުއިޒިޝަން 

 
 2021މާރިޗު  1

 އެޗް.އެމް.އެޗް.އައި ކޮމްޕަނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް
 

 

 F/AM/PMC/2021/94-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15
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އަދުލުެވރި  މައްސަލައަށް  މި  ބަލައި  ކޮބައިތީ 
ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ފޮނުއްާވފައިާވ އިންސާފެއް  އެދި 

 ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ    .199 ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

މައްސަލައިެގ ޤާނޫީނ    SC-A/62/2019ނަންބަރު  
ތަރައްޤީ  "ލ.އޮޅުެވލީގައި  ހެއްކެއްކަމުަގއިާވ 
ކޮށްފައިާވ ސިކްސް ސެންސް ލާމް ރިޒޯޓުެގ ލީސް 
ހޯލްޑްސްރައިޓް ލެޝަރ ފްރަންޓިއަރޒް ޕްރައިެވޓް 
މައްސަލައި ބަދަލުކުރުމެގ  ެގ  ލިމިޓެޑަށް 

ބެއްލެުވމަށްފަހު   ަވނަ   2019ކަންހިނާގފައިާވޮގތް 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަހު  ޑިސެންބަރު  އަހަރުެގ 
އޮފީހަށް  ޖެެނރަލްެގ  އެޓަރނީ  ޓޫރިޒަމުން 
ލަފާފުޅާކަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ" ހޯއްދެވުމަށް 
މައްސަލަ  އޮފީހަށް  ކޮމިޝަަނރުެގ  އިންފޮމޭޝަން 

މިިނސްޓްރީ އޮފް   ހުށަހެޅުމުން އެ ސިޓީ ދޫކުރުމަށް
ޓޫރިޒަމްެގ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ީވަނމަެވސް އެ 
ސިޓީ ދޫކޮށްފައިުނާވތީ، އެދިފައިާވ ސިޓީެގ ކޮޕީއެއް  

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ  2021މާރިޗު  1
 ގ.ޭވލާިވލާ/މާލެ 

 
 

އަދާކުރާ ސަރުކާރުެގ   މަސްއޫލިއްޔަތު 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 
 

57-F/AM/PMC/2021/90 
      2021މާރިޗު    15
 

ަވނަ އަހަރު ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުެގ ލިޔުންލިބި   2018  .200
ލިބިފައިނުާވތީ، އޭނާއަށް   ފްލެޓް  ފަހުން  ނަމަެވސް 
ޮގތެއް  އުިނެވފައިާވ  ޕޮއިންޓް  ލިބިފައިާވ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  2
 

 هللاޝާރުދާ ޢަބްދު
 މ.މޭބިސްކަދުރުެގ/މާލެ 

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

 F/AM/PMC/2021/86-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަރައިެވޓް ލިމިޓެޑް ތްރީކް  2021މާރިޗު  2 ހދ.ާނޮގށި އާ ުގޅޭޮގތުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  .201
      2021މާރިޗު    14

ރައީސް   .202 ަނއިބު  ކޮމިޝަުނެގ  އިލެކްޝަންސް 
ރަސްމީ   ޢަބްދުއްރަޙީމް  ހަބީބު  އިސްމާޢީލް 
ނަހަމަޮގތުަގއި  ނުފޫޒު  ހައިސިއްޔަތުެގ 
މަންފާ  ނާޖާއިޒު  އަމިއްލަ  ބޭނުންކޮށްެގން 

 މޫސާ  2021މާރިޗު  3
 

 

 މިނިަވން މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/88 
      2021މާރިޗު    14
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ހޯދަމުްނދާތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ެގަނއުމުެގ ޮގތުްނ  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

ކުރުމަށް    .203 ސަބްސިޑައިޒް  ނިޒާމު  ދަތުރުފަތުރުެގ 
ދިެވހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހެދިފައިާވ އެއްބަސްވުމުެގ  
ދަށުން ލިބިފައިާވ ދ.ދޫރެސް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން 

ވިއްކާލަން   ކަނޑައަޅާފައިާވތީ ނުއަުގަގއި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 
 2021މާރިޗު  3

  ވާމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ކުރުމަށް    .204 ސަބްސިޑައިޒް  ނިޒާމު  ދަތުރުފަތުރުެގ 
ސަރުކާރާ ދެމެދު ހެދިފައިާވ އެއްބަސްވުމުެގ  ދިެވހި  

ދަށުން ލިބިފައިާވ ދ.ދޫރެސް ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން 
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވިއްކާލަން ކަނޑައަޅާފައިާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި  ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021މާރިޗު  3
 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ފޮނުއްާވފައިާވ   .205 ދެއްުވމަށްއެދި  ފުރުޞަތެއް  ދެަވނަ 
 ސިޓީ

 ޢަލީ ޝަރީފް ޢަބްދުލް ރަޝީދު  2021މާރިޗު  4
 މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު 

 F/AM/PMC/2021/91-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15

 
މަންމަެގ ޯގތި ބަހާލައިެގން ލިބުނު ތަންކޮޅު އާއިލާެގ    .206

ަގތުމުްނ   ބައި  އެ  ދޫކޮށްލުމުން  ކުދިން  ތިބި  ބާކީ 
  10ސަރުކާރަށް ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަްނޖެހޭ ރުފިޔާ 

ބާކީާވ   ދެއްކުމުން  ދުަވހު    236080.00މަސް 
ރުފިޔާ  މި  ދެއްކިފައިުނާވތީ،  އަދި  ރުފިޔާ 

 އްާވފައިާވ ސިޓީމަޢާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނު 

 2021މާރިޗު  4
 ޒުލައިޚާ )އަސްލަމް ޢަލީ( 
 މ.ޯގލްޑަން ލައިޓް/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ަވނަ އަހަރު ނެރުނު ހިޔާ ފްލެޓް ލިސްޓުްނ   2018  .207
ފްލެޓް    89 ލިބި  އެ  ޕޮއިންޓް  ލިބިފައިީވަނމަެވސް 

ލިސްޓް އަލުން ރިވިއު ކޮށް ެނރުނު ލިސްޓުން ފްލެޓް  
އަރާފައިާވތީ   ލިސްޓަށް  މީހުްނެގ  ނުލިބޭ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  4
 ޟިރާރު އަޙްމަދު 

 8530ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ަގަވރމަންޓް   2020  .208 ޗައިނީސް  އަހަރު  ަވނަ 
ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއިްނ    4ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮުވނު  

 2021މާރިޗު  4
 އަޙްމަދު ނާޔިފް 

 ޑޯރެްނސީިވލާ/މ.ޭވަވށް 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15
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ރޭޓުން   ދޭ  އަހަރުެގ   2020ސްޓައިޕެންޑް  ަވނަ 
ޗައިނާއަށް  ފެށިެގްނ  މަހުން  ސެޕްޓެންބަރު 
އަދި  ދިނުމަށާއި  ސްޓައިޕެްނޑް  ދެެވންދެން 
އެޑިޔުކޭޝަންއިްނ   ހަޔަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޢަމަލުކުރާ  ދިނުމުަގއި  ސްކޮލަރޝިޕް/ލޯނު 
ކަްނބޮޑޫުވންތައް   ހުރި  އުޞޫލުތަކުަގއި 

 ބަޔާންކޮށްފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(
ޒިްނމާދާރުެވރީޔާ   .209 ކައުްނސިލްެގ  އދ.ހަްނޏާމީދޫ 

ޚާލިދު އަޙްމަދު ސިިވލް ސަރިވސް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް  
އެހެނިހެްނ   ޗުއްޓީއާއި  އަހަރީ  ކޮއްކޮއަށް  އޭާނެގ 
ަވޒީފާއިްނ   ފާހަަގެވ  ދޭކަމަށް  އިތުރަށް  ޗުއްޓީ 

މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ކަނޑާލުމުން އެ 
ކުރުމުްނ  އިސްތިއުނާފް  ހައިކޯޓޫގައި  ނިންމުން 
މައްސަލައިެގ   ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން އެ 
ޚާލިދު   މަސައްކަތެއްނުކޮށް  އެއްެވސް  ދިފާޢުަގއި 
ިނންމާފައިާވތީ   ނެރުމަށް  ަވޒީފާއަށް  އަޙްމަދު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 F/AM/PMC/2021/88-57 މިނިަވން މުވައްސަސާތާކުެގ ކޮމިޓީ  މަށް ބޭނުންުނާވ ހަންޏާމީދޫ ރައްޔިތެއްނަން ހާމަ ކުރު 2021މާރިޗު  4
      2021މާރިޗު    14

ނިުގޅައިެގންފައިާވ   .210 އިްނ  މަޝްރޫޢު  ފްލެޓް  ހިޔާ 
 ފްލެޓް ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  4
 މުޙައްމަދު ޢަޡީމް 

 ޖަންބުމާެގ/އދ.ކުނބުރުދޫ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .211
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  4

 މަރްޔަމް ދީދީ 
 މުނިޔާ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .212
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  4

 އާމިނަތު އިބްރާހީމް 
 9601ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .213
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  4

 ނޫޙް ޙުސައިން 
 ނާމިއަ/ހުޅުމާލެ 

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15
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ދޫކުރާ    .214 ޢިމާރާތްކޮށް  ދަށުްނ  މަޝްރޫޢުެގ  "ހިޔާ" 
ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުެގ ކަންކަްނ 
ކަްނބޮޑުުވންތަކާއި،   ހުރި  ެގންދިޔުމުަގއި  ކުރިޔަށް 

އިޖްތިމާޢީ  ސަރުކާރުން   ކުރިއަށްެގްނދާ 
ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރެޭވ  
މިހާރަށްުވރެްނ   ކަންކަން  ދޫކުރުމުެގ  ތަންތަން 

 ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ކަރުދާސް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  އަޒްމަތު އަޙްމަދު  2021މާރިޗު  7

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .215
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  7

 މަރްޔަމް ދީދީ 
 ސަފިއްޔާމަންޒިލް/ގއ.ގެމަނަފުށި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ކެޓަގަރީއިްނ    "ހިޔާ"  .216 ޓީޗަރުްނެގ  މަޝްރޫޢުެގ 
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތް  ލިބޭނެ  ފްލެޓް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021މާރިޗު  7

 އާމިނަތު ާނދިޔާ 
 302  131ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .217
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  7

 ނަޝީދު މުޙައްމަދު 
 ސާދީިވލާ/ގއ.ިވލިނިގލި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ނިުގޅައިެގންފައިާވ ފްލެޓް އަލުން ހޯދައި އިންސާފު    .218
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  7
 މަރްޔަމް ސަޢީދާ 

 8609ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .219
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  7

 هللاސީމާ ޢަބްދު
 ގ.ސާލިމިއްޔާ/މާލެ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ފްލެޓް    .220 ލިސްޓުން    H8ހިޔާ  ކުރީެގ  ކެޓަގަރީން 
ލިސްޓުްނ  މިހާރުެގ  ލިބިފައިީވނަމަެވސް  ފްލެޓް 

 ފްލެޓް ލިބިފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021މާރިޗު  7

 ޚަދީޖާ ޙަސަންދީދީ 
 /މާލެ 2ގ.ރެޑިއަމްެގ 

 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ފްލެޓްެގ ޕޮއިންޓް ދީފައިަވނީ އިްނސާފުންނޫްނ  ހިޔާ    .221
ހޯދައިދިނުމަށްއެދި  އިންސާފު  އެކަމަށް  ކަމަށާއި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021މާރިޗު  7

 ޝަހީދާ ޤާސިމް 
 މއ.ޑެލްފީިނމް/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15
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ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ  ހިޔާ    .222
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  7

 މަރިޔަމް ަވހީދު 
 މ.ޕައިްނއެޕަލް/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ  ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން    .223
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  7

 ޢާއިޝަތު ސަިނއްޔާ 
 ރޯޝަީނެގ/ށ.ފީަވށް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ެގންނަ މުދަލުން،   .224
ފީ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  އޭޖެންސީއާބެހޭ  ޝިޕިންގ 
އެދި  ބައްލަަވއިދެއްުވން  މައްސަލަ  ނަގަމުންދާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންްގސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021މާރިޗު  7

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

އެކަނިެވރި މައިްނެގ ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓަށް ހޮިވފައިީވ   .225
ފްލެޓް  އިރު  ރިަވއިޒްކުރި  ލިސްޓް  ނަމަެވސް 

 ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2020ނޮެވންބަރު  15

 ޢާލިޔާ ޢަބްދުލް ސައްތާރު 
 މއ.އީސްޓަންކެޫގން/މާލެ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ލިބުނު    .226 ފްލެޓް  ކުރިން  ޒުހުރާއަށް  ފާޠިމަތު  މަންމަ 
ސުްނ   ފަހުން  ދީފައިީވަނމަެވސް  ލިޔުން  ކަމުެގ 

 ޕޮއިންޓް ދީފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ފެބުރުވަރީ  18

 ފާޠިމަތު ލަޠީފާ
 ޝޭޑީސައިޑް/ކ.ތުލުސްދޫ 

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

އަހަރުވީއިރުެވސް ފްލެޓެއް   14ފްލެޓަށް ހުށަހޅާތާ    .227
 ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ފެބުރުވަރީ  18
 ޝަފްނާ ހަސަން 
 ހ.ސައިމާެގ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .228
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021ފެބުރުވަރީ  16

 މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް 
 މ.ސަމަންދަރު/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .229
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021ފެބުރުވަރީ  15

 ފާޠިމަތު ސަޢީދާ 
 މ.ސުތުލިމާެގ/މާލެ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .230
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  2

 މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15
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ހިޔާ ފްލެޓުން ކުރިން ފްލެޓް ލިބި ނަމަެވސް މިހާރުެގ    .231
ފޮނުއްާވފައިާވ  ލިބިފައިނުާވތީ  ފްލެޓް  ލިސްޓުން 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  08

 މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

ސުާވލުތައް ބަންދު    .232 އުފެދޭ  ުގޅޭޮގތުން  މުރާޖާޢާ 
 ހިމަުނއްަވއި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ޤާދިރު  2021މާރިޗު  08  ޢަބްދުލް 
ފ.ނިލަންދޫ   އާެވލި/ 

 )މާލެ ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/91-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15

 
ރައީސް،    .233 ނާއިބު  ކޮމިޝަްނެގ  އިލެކްޝަން 

ޙަބީބު   ފަރާތުްނ  އިސްމާޢީލް  ޢަބްދުލްރަހީމްެގ 
ނަޒާހަތްތެރިކަމުެގ   ޢަމަލުތަކަކީ  ފެންނަމުްނދާ 
ބަޔާންކޮށް   ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް  ޚިލާފު  ހަމަތަކާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ޤައްޔޫމް 2021މާރިޗު  08 ޝައްމާ  ފާޠިމަތު  މުޙައްމަދު،   ޝުޒްރާ 
 )އިލެކްޝަން ކޮމިޝަުނެގ މުަވއްޒަފުން( 

 F/AM/PMC/2021/88-57 މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ މިނިަވން 
      2021މާރިޗު    14

 

ކުރިން ހިޔާ ފްލެޓްަގއި ދިރިއުޅުމުެގ ޙާލަތަށް ލިބުުނ   .234
މަރކްސް   ލިބިފައިާވ  މިފަހަރު  މަރކްސްއަށްވުރެ 
ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި   އެކަން  މަދުެވފައިާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021މާރިޗު  08
 
 

ޢަބްދު  هللاއާމިނަތު 
 އުތުރުގެއާެގ/ ތ.ތިމަރަފުށި 

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

ޒިްނމާދާރުެވރިޔާ   .235 ކައުްނސިލްެގ  އދ.ހަްނޏާމީދޫ 
ޚާލިދު އަޙްމަދު އޭާނެގ ކޮއްކޮ ޙަސަްނ އަޙްމަދަށް 
އަހަރީ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ސަރިވސް  ސިިވލް 
ސިިވލް  ޗުއްޓީދޭކަްނ  އެހެނިހެން  ޗުއްޓީއާއި 
ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށާއި އަދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ  

ގައި   2016ކޮމިޝަްނެގ ސަމާލުކަމަށް ެގަނއުމުްނ،  
ަވޒީފާއާބެހޭ   ަވކިކޮށްފައިާވކަމާއި،  ަވޒީފާއިން 
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ަވނީ އެ ިނންމުްނ ރަަގޅުކަމަށް  
މައްސަލަ   ކޯޓުްނ  ހައި  އަދި  ނިންމަާވފައެެވ. 
އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން، ހައި ކޯޓުަގއި އެ މައްސަލަ  
ކޮމިޝަނުްނ   ސަރިވސް  ސިިވލް  ދިފާއުކުރުމަށް 

މަސައްކަތެއް ޚާލިދު އެއްެވސް  ކޮށްފައިުނަވީނ 
އަޙްމަދުެގ ދަރި ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނގައި  
ަވޒީފާ   މިހާރުަވނީ  އަޙްމަދަށް  ޚާލިދު  ކަމުން  ހުރެ 

 ހަނީފް )އައިލެންޑްިވލާ/ އދ.ހަންޏާމީދޫ(هللا ޢަބްދު 2021މާރިޗު  08
 ޠަލްހަތް )އިނާ/ އދ.ހަްނޏާމީދޫ(ޙުސައިން 

 
 
 
 

 F/AM/PMC/2021/88-57 މިނިަވން މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    14
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އަޙްމަދުެގ   ޚާލިދު  އަދި  ހަމަޖެހިފައިކަމަށާއި 
ކޮރަޕްޝަްނ   އެންޓި  މިހާރުެވސް  މައްސަލަތައް 
ސިިވލް  އަދި  ބަލަމުްނދާކަމާއި  ކޮމިޝަނުން 

ކޮމިޝަނު އަޙްމަދަށް ސަރިވސް  ޚާލިދު  ން 
ކޯޓުެގ  މަސައްކަތްކޮށްފައިަވނީެވސް  ަވޒީފާދޭން 
ކަނޑައެޅިެގްނ  ޮގތާ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޙުކުމުގައި 
ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި   އެކަން  ޚިލާފަށްކަމުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ދަރަނީެގ    .236 ކުންފުީނެގ  އެފަރާތުެގ  ކޯޓުގައި  ސިިވލް 
އިކޮނޮމިކް  ހިނަގމުްނދަނިކޮށް،  މައްސަލައެއް 

ދަރަީނެގ  މިނިސްޓްރީން ކުންފުނި އުާވލުމާ ުގޅިެގން  
ފައިސާ ލިބުން ހުއްޓި ކުންފުންޏަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް  
މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް  ފައިސާ  އެ  ލިބެމުްނދާތީ، 
ޒަކާތު   ުނަވތަ  ބަޖެޓްއިން  ދައުލަތުެގ  މެދުވެރިކޮށް 
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތް  ލިބޭނެ  ފަންޑުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 މުޙައްމަދު ޝާމިން  2021މާރިޗު  08
 ޑިރެކްޓަރ، 

 ކެއަރ ފޮރ ޔޫ މޯލްޑިްވސް ޕވޓ.ލޓޑ

 F/AM/PMC/2021/86-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    14

ކެޓަގަރީގައި މަރކްސް ދީފައިާވ    H6ހިޔާ ފްލެޓް    .237
ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުުވްނތައް  ހުރި  ޮގތުަގއި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021މާރިޗު  08

 ޒުލްފާ ޢީސާ
 މއ.ކިާނރާހައުސް/ މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15

މާލެ    .238 މާލޭެގ  "ެވށިފަހި  ދަށުން  ެގ  ޕްރޮގްރާމް" 
ާގކޮށިން )މާލެ ސްކޮޔަރ( އަދި ޭވސައިޑުން )މާލެ 
ތެރެއިްނ   ފަރާތްތަކުެގ  ލިބުނު  ފްލެޓް  ގްރޭްނޑް( 
ބޭންކުތަކުން ކޮމާޝަލް އިންޓްރަސްޓް ރޭޓުގައި ލޯުނ  
ޮގތެއް   ލުއި  ފަރާތްތަކަށް  ނަަގްނޖެހުނު 
 ހަމަޖައްސަަވއި ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021މާރިޗު  08
 ޢާއިޝަތު ޙަލީމް 
 މ.ރަނިކަ/ މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

އަންހެނުްނެގ   2017  .239 ރާއްޖޭަގއި  އަހަރު  ަވނަ 
ނަޒަރު   ދޭތެރޭ  ފާހަަގކުރިޮގތާއި  ދުަވސް 

 2021މާރިޗު  08
 

 އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާެގ ފަރާތުން 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/89 
2021މާރިޗު  15              
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އަލީގައި   މަޢުލޫމާތުެގ  ލިބުނު  ހިންުގމަށްފަހު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އަހަރުެގ ޙުކުމަށް    17ކުރީެގ ޤާނޫުނން ކޮށްފައިާވ    .240
އެކަމަށްއެދި   ހަމަުވމުން،  ޝަރުޠު  ކްލެމެންސީއަށް 

ހުށަހެޅީތާ   އެ   15ފޯމް  ދުަވސްފަހުން   މަސް 
އުނިކޮށްފައިާވކަމަށް   1ޙުކުމުން   ދުަވސް  މަސް 

ޖަާވބުން ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތުެވސް ބަޔާންކޮށް ލިބުނު  
 ގެއްލިފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ލަޠީފް 2021މާރިޗު  09
 ޮނޅިވަރަމްފަރު  ހދ. / ރޭަވ

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/91 
      2021މާރިޗު    15

 

ެވށި ފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްެގ ދަށުން ލިބިފައިާވ ފްލެޓް   .241
އަުގަގއި  ފްލެޓެއްެގ  ލަްގޒަރީ  ޖެހުނީ  ަގންނަްނ 
ލޯނުެގ  ނަާގފައިާވ  ަގތުމަށް  ފްލެޓް  މި  ކަމުން، 

ރޭޓް   ދެއްުވްނ    %6އިންޓްރެސްޓެ  ދަށްކޮށް  އަށް 
ހައުސިްނ  ސޯޝަލް  އަޅާފައިާވ  ހުޅުމާލޭެގ  ނުަވތަ 

ރޭޓުން   އަުގ  ދަށްކޮށް   7000ޔުނިޓްެގ  އަށް 
 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފާޠިމަތު ރަޒީނާ  2021މާރިޗު  09
 2P/221ބަނޑޭރިކޮށި 

 F/AM/PMC/2021/92-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
      2021މާރިޗު    15

އައްޔަްނ    .242 އަލަށް  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
ސެކްރެޓަރީ  ކޮށްފައިާވ   ފާރަތުންާނއި  މެްނބަރުްނެގ 

ދައްކައި   ބިރު  ަވޒީފާއަށް  ފަރާތުން  ޖެނެރަލްެގ 
މަސައްކަތު މާހައުލުަގއި ބިރުެވރިކަން އުފެދިފައިާވތީ  
 އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 
 
 
 2021މާރިޗު  09

 هللاނަޖްމާ ޢަބްދު
 ފަރެސްމާތޮޑާ  ގދ. / މޯނިްންގ ހައުސް

 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 
 

 

57-F/AM/PMC/2021/89 
2021މާރިޗު  15              

 

އައްޔަްނ    .243 އަލަށް  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
ސެކްރެޓަރީ   ފާރަތުންާނއި  މެްނބަރުްނެގ  ކޮށްފައިާވ 
ދައްކައި   ބިރު  ަވޒީފާއަށް  ފަރާތުން  ޖެނެރަލްެގ 
މަސައްކަތު މާހައުލުަގއި ބިރުެވރިކަން އުފެދިފައިާވތީ  
އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  
ކޮޕީކޮށްފައިާވ   އޮފީހަށް  )ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގ 

 ސިޓީ(

 2021މާރިޗު  09

ކުރިން ހިޔާ ފްލެޓްަގއި ދިރިއުޅުމުެގ ޙާލަތަށް ލިބުުނ   .244
މަރކްސް   ލިބިފައިާވ  މިފަހަރު  މަރކްސްއަށްވުރެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  އަޙްމަދު ޝަރީފް  2021މާރިޗު  09
57-F/AM/PMC/2021/92 

      2021މާރިޗު    15
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ލިބުމުްނ  ފުލެޓް  މަދުެވފައިާވތީ އެކަމުެގ ސަބަބުން 
 މަޙްރޫމް ެވފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ރސ   ަނންބަރު    12179ދަފްރަތު 
 މާލެ( /)މ.ޖަާވހިރުެގ

ކޮއްކޮ އައިޝަތު ސަކީާނއަށް ސ.ފޭދޫ ތިބްރޯޒްމާެގ   .245
ބަހައިެގން   މުދާ  ތަރިކަ  ފޫޓު    1100އިން  އަކަ 

ލިބިފައިާވކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީން ެގ ސަރުކާރުްނ 
ރޯޑް   ލިންކު  ބިމެއް  އައްޑޫ  ބޮޑު  ސަރަޙައްދުން 

ހައުސިްނ   ހުޅުމާލޭަގއި  އަދި  ލިބިފައިާވކަމަށާއި 
އެޕާޓްމަންޓްއެއް   ކޮމްޕެނީއަކުން  އަޅާ  އެޕާޓްމަންޓް 

ަގނެފައިާވކަމަށާއި،    2020 ަވނީ  އަހަރު  ަވނަ 
އެހެންކަމުން ކޮއްކޮ އަކީ ބިމުެގ ޮގތުްނ މުއްސަދި 
ޓް މީހަކަށްާވއިރު "ހިޔާ" މަޝްރޫޢު އިން ެވސް ފްލެ

ކޮްނ  ލިބިފައިަވނީ  ފްލެޓް  އެ  ލިބިފައިާވތީ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ސާފުކުރެއްުވމަށްއެދި  އުޞޫލަކުންތޯ 

 ސިޓީ

 2021މާރިޗު  09
 މަރިޔަމް އަފީފާ 

 މާލެ  / ްގލޯރީ މ.
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/92 
      2021މާރިޗު    15

އެކްސްޕެޓް  އިކޮނޮމިކް    .246 އައު  މިނސްޓްރީން 
ދަތިތަކާއި  ހުރި  ބޭނުންކުރުމުަގއި  ސިސްޓަމް 

 ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ކުންފުނިތަކުެގ ފަރާތުން  2021މާރިޗު  09
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/86 
      2021މާރިޗު    14

ފެށިެގން   2019  .247 މަހުްނ  މާރިޗު  އަހަރުެގ  ަވނަ 
އަންހެން ދަރިފުޅާ އޭނާެގ ދޮން ބައްޕަ ބެހޭ ކަމުެގ  
އެ  ލިބިފައިާވތީ،  ދަރިފުޅުފާރތުން  މަޢުލޫމާތު 
ނަމަެވސް   ހުށަހެޅި  އިދާރާތަކަށް  އެކި  މައްސަލަ 
ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި   އެކަން  ބަލާފައިުނާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ނަޢީމް  2021މާރިޗު  10
 އަދުީނ/ސ.ހިތަދޫ 

 
 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/105 
     2021މާރިޗު    28
 

ަވނަ އަހަރު "ެވށިފަހި" ޕްރޮްގރާމްެގ ދަށުްނ    2011  .248
ޯގތި   ހުޅުމާލެއިން  ދޫކޮށްލާ  ބިންކޮޅު  މާލެއިން 

ފޯމް   ހުށަހަޅާފައިާވ  ަވނަ އަހަރު    2012ހޯދުމަށް 
މިިނސްޓްރީއިްނ  ހައުސިން  ގެއްލިފައިާވކަމަށް 
ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމް  އިތުރަށް  އަްނާގފައިވާއިރު 

ނަމަެވސް މިހާރު އެ  ފުރުޞަތުެވސް ދީފައިުނެވއެެވ.  

 2021މާރިޗު  10
 ޢާއިޝަތު ޝިޔާނީ 

 ހ.ޕިޔާޒް/މާލެ 
 ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

 



108 
 

އޮތްކަމުެގ   މިނިސްޓްރީަގއި  ހައުސިން  ފޯމް 
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވތީ، އެކަން ބައްލަަވއި އޭނައަށް  
ހޯދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޙައްޤު  ގެއްލިފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
" ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންަނ 2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .249

މީހުްނެގ ކެޓަގަރީން ކުރިން ފްލެޓް ލިބިފައިާވ ކަމުެގ 
ލިޔުން ލިބިފައިީވ ަނމަެވސް ދާއިމީ ލިސްޓުން ނަްނ 

 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  10
 މަރިޔަމް ރިޔާސާ 

 މއ.ކާިނަގސްދޮށުެގ/މާލެ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

 

ފްލެޓް    .250 މައިްނެގ  2018"ހިޔާ  އެކަނިވެރި   "
ކެޓަގަރީން ކުރިން ފްލެޓް ލިބިފައިާވ ކަމުެގ ލިޔުްނ  

ދާއިމީ   ަނމަެވސް  ނަްނ  ލިބިފައިީވ  ލިސްޓުން 
މަޙްރޫމް   ލިބުމުން  ފްލެޓް  އުނިކޮށްފައިާވތީ 

 ެވފައިާވއިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  10
 އާމިނަތު ޢަލީ ދީދީ 

 ހުވަދުމާެގ/ގދ.ނަޑެއްލާ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

 

ފްލެޓް    .251 ލިބިފައިާވ  "  2018"ހިޔާ  ފްލެޓް  ކުރިން 
ކަމުެގ ލިޔުން ލިބިފައިީވ ނަމަެވސް ދާއިމީ ލިސްޓުން  
މަޙްރޫމް   ލިބުމުްނ  ފްލެޓް  އުނިކޮށްފައިާވތީ  ނަން 

 ެވފައިާވއިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  11
 ޙައްވާދިއެ 

 ކާރނޭޝަްނިވލާ/ސ.ހުޅުދޫ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

 

ފްލެޓް    .252 ސަރިވސް  2018"ހިޔާ  ސިިވލް  ެގ   "
ކަނޑައަޅާފައިާވ  ދޫކުރުމަށް  ފްލެޓް  ކެޓަގަރީން 
އެކުލަާވލާފައިާވ  ބޭރުން  އިްނސާފުން  އުޞޫލަކީ 

 އުޞޫލެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  11
 މުޙައްމަދު ފާޠިމަތު 

 ހ.ްގލޯރިޔޯސާ/މާލެ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

 

"ެވށިފަހި މާލެ ޕްރޮްގރާމް" ދަށުން މާލޭެގ ާގކޮށިްނ   .253
)މާލެ ސްކޮޔަރ( އަދި ޭވސައިޑުން )މާލެ ގްރޭންޑް(  

ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުެގ  ލިބުނު  ބޭންކުތަކުްނ  ފްލެޓް 
ނަަގްނ  ލޯނު  ރޭޓުގައި  އިންޓްރަސްޓް  ކޮމާޝަން 
ޮގތެއް  ލުއި  ފަރާތްތަކަށް  ޖެހުނު 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  11
 މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު 

 މ.ޒޭަވރު/މާލެ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28
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ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    2020ޖަނަވަރީ    13  .254 ގައި 
ލިބިފައިުނާވޓީ   ޖަވާބު  ފޯމްއަށް  ކްލެމެންސީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިބްރާހީމް އާޒިމް  2021މާރިޗު  11
 މ.މަނާޒިރުެގ/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/110-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

ޮގސް    .255 ސ.ފޭދޫއަށް  ުގޅިެގން  ނިޔާުވމާއި  ބައްޕަ 
ދިޔުން   )ގދ.އަމާރީ(  ރިސޯޓަށް    10އަނބުރާ 

ދުަވސް ކަރަންޓީނުާވން ޖެހުނު މުއްދަތަށް އަސާސީ 
އިނާޔަތެއް   އެއްެވސް  އެހެން  ފިޔަަވއި  މުސާރަ 
އަދި   އަްނާގފައިާވތިއާއި  ކަމަށް  ނުލިބޭނެ 
ސަރިވސް  ދުަވސްތަކަށް  ހުންނަ  ކަރަންޓީނުަގއި 
ޗާރޖްެވސް ނުލިބޭނެކަމަށް ރިސޯޓުން އަންާގފައިާވތީ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ ޖަވާދު  2021މާރިޗު  11
 ޖީޒާ.ސ.ފޭދޫ 

 
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/109 
     2021މާރިޗު    28

ފްލެޓް    .256 ހުންނަ "  2018ހިޔާ  ނުކުޅަދުންތެރިކަން 
މީހުްނެގ ކެޓަަގރީއިްނ ލިބިފައިާވ ފްލެޓްއާ ގުޅޭޮގތުްނ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021މާރިޗު  11

 ޢަދުނާން ޙަސަން 
 ޓޫމައިފްރެންޑްސް/ގއ.ެގމަނަފުށި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ސަރިވސް ކެޓަަގރީން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލައި  ސިިވލް    .257
މާލޭަގއި   ނުލިބޭކަމަށާއި،  ފްލެޓް  ލިސްޓުން  ދާއިމީ 
ކުލި ދައްކައިެގން ހާލުަގއި އުޅޭ މީހުްނނަށް ފްލެޓް  
ނުލިބޭއިރު، މާލެަގއި ެގދޮރު ކުއްޔައް ދީެގން ނުަވތަ  
މާލޭަގއި ގެދޮރުހުރި ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިާވތީ 

  ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިާވ

 2021މާރިޗު  11
 މަރްޔަމް ޝާފިޔާ 

 9166ދަފްތަރު ނަްނބަރ ރސ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި    .258 ލިބޭނެޮގތް  ފްލެޓް  ޙައްޤުާވ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  11
 ޢާއިޝަތު ނަޢީމް 

 ހ.ހީލިއަމް/މާލެ )ތަރިިވދާެގ/މ.މުލި(
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ކެޓަގަރީން  ކުރިްނ    H7" ެގ  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .259
ފްލެޓް ލިބިފައިާވ ކަމުެގ ލިޔުން ލިބިފައިީވ ނަމަެވސް 
ފްލެޓް   އުނިކޮށްފައިާވތީ  ނަން  ލިސްޓުން  ދާއިމީ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ެވފައިާވއިާވތީ  މަޙްރޫމް  ލިބުމުން 

 ސިޓީ

 2021މާރިޗު  11
 އާމިނަތު ޒާހިރާ 

 ގެމަނަފުށި(   ގއ.   /  މާލެ )ދަޢުޙާ  /  ރަފްރަފްެގ  މއ.
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28
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މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫުނެގ ދަށުން އެކުލަާވލަން ޖެހޭ    .260
ހަމަިވ   މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ޤަާވއިދުތައް 
މިނިސްޓަރު  އެކުލަާވލާފައިނުާވތީ  އިރުެވސް 

ބަލައިަގނެޭވނެ ކަމަކަށް ނުާވތީ  މަޤާމުަގއި ހުރުމަކީ  
 އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  11
 
 

 އަޙްމަދު ާނޝިދު 
 ލާން/ކ.ހުރާ 

އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/111 
     2021މާރިޗު    28

ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންަނ "  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .261
މީހުްނެގ ކެޓަގަރީން ކުރިން ފްލެޓް ލިބިފައިާވ ކަމުެގ 
ލިޔުން ލިބިފައިީވ ަނމަެވސް ދާއިމީ ލިސްޓުން ނަްނ 

 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  11
 އަޙްމަދު ޝާޙް ޞާލިޙް 
 މއ.ކުރިކީލަހިޔާ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ފްލެޓް    .262 ލިބިފައިާވ  2018"ހިޔާ  ފްލެޓް  ކުރިން   "
ކަމުެގ ލިޔުން ލިބިފައިީވ ނަމަެވސް ދާއިމީ ލިސްޓުން  
މާރކްސް   މަދުްނ  ބައިން  ޙާލަތުެގ  ދިރިއުޅުމުެގ 
މަޙްރޫމް  ލިބުމުްނ  ފްލެޓް  ސަބަބުން  ލިބުމުެގ 

 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީެވފައިާވތީ 

 2021މާރިޗު  11
 ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު 
 12345ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ފްލެޓް    .263 ލިބިފައިާވ  2018"ހިޔާ  ފްލެޓް  ކުރިން   "
ލިސްޓުން  ކަމުެގ ލިޔުން ލިބިފައިީވ ނަމަެވސް ދާއިމީ  

މަޙްރޫމް   ލިބުމުްނ  ފްލެޓް  އުނިކޮށްފައިާވތީ  ނަން 
 ެވފައިާވއިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  11
 ޝާމާ ޢަބްދުލް ޙަކީމް 

 12162ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ފްލެޓް    .264 ލިބިފައިާވ  2018"ހިޔާ  ފްލެޓް  ކުރިން   "
ކަމުެގ ލިޔުން ލިބިފައިީވ ނަމަެވސް ދާއިމީ ލިސްޓުން  
މާރކްސް   މަދުްނ  ބައިން  ޙާލަތުެގ  ދިރިއުޅުމުެގ 
މަޙްރޫމް  ލިބުމުްނ  ފްލެޓް  ސަބަބުން  ލިބުމުެގ 

 ެވފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  11
 އަޒުހަރު ޢަލީ

 އުނިމާެގ/ތ.ތިމަރަފުށި 
 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ޤައުމީ

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކޮށްފައިާވ   .265
މެންބަރުްނނާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްެގ ފަރާތުްނ    4

ޮގތުެގ   ޢަމަލުކުރާ  މުަވއްޒަފުންާނމެދު  ކޮމިޝަުނެގ 
ސަބަބުން ަވޒީފާެގ މާހައުލުަގއި ބިރުވެރިކަން އުފެދި 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ މުަވއްޒަފުން 2021މާރިޗު  11
ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/105 
     2021މާރިޗު    28
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ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދަތިވަމުންދާތީ  
 ާވ ސިޓީ ފޮނުއްާވފައި 

ޮގތަކަށް   .266 ކުއްލި  ާނރެއް  ލޮލުެގ  ބޭބެެގ  އެފަރާތުެގ 
ގުޅިެގން   ދިޔުމާ  ދުަވސް   1ފަޅައިެގން  މަސް 

ފެނުްނ  ތެރޭަގއި   ލޮލުެގ  ނުކުރެވިއްޖެަނމަ  ފަރުާވ 
ލަފާދީފައިަވނިކޮށް  ޑޮކްޓަރުން  ގެއްލިދާނެކަމަށް 
އެފަރާތުން މާލޭަގއި ތިބި ގެއިން ކޮިވޑް ކޭސްއެއް  
ކޮިވޑް   ކަރަންޓީންކުރެިވފައިާވކަމަށާއި  ފެނުމުން 
ޓެސްޓް ނެެގޓިްވުވމުން ެވސް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ަވީނ 

ދެއްާވފައިުނާވ ލީްވ  ބޭބެެގ  ފުރުމަށް  އެފަރާތުެގ  ތީ 
ބޭބެއަށް   ދިޔުމަކީ  ގެއްލިެގން  ފެނުން  ލޮލުެގ 
އިންސާީނ   އެއް  ބޮޑު  އެްނމެ  ގެއްލިެގްނދާނެ 
އެކަްނ  ކުރެޭވތީ  ޤަބޫލު  ޙައްޤުކަމަށް 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.
ކޮމިޝަނަށް   ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ސިޓީ:  )ކޮޕީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ( 

 2021މާރިޗު  14
އިރުޝާން   މުޙައްމަދު 

 އަޅިިވލާެގ/ ލ.މާބައިދޫ 
ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/105 
   28    2021މާރިޗު   

ނަންބަރު    .267 ޤާނޫުނ  ުގޅިެގން  މެމޯއަކާ  ހައިކޯޓުެގ 
ފަރާތްތައް    2019/16 )ިވސިލްބްލޯކުރާ 

ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިާވ  
 މައްސަލަ

 ނަން ހާމަނުކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  2021މާރިޗު  14
 

 F/AM/PMC/2021/110-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

268.  
 2021މާރިޗު  14 ހިޔާ ފްލެޓްއާ ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

މުޞްތަފާ  ޢަލީ 
 7472ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/108 

     2021މާރިޗު    28
ޕޮއިންޓް   90" އިން ކުރިން  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .269

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިާވތީ  67ލިބުނު ނަމަެވސް މިހާރު 
 އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.  

 2021މާރިޗު  14
ޙުސައިން  މަރިޔަމް 

 މާލެ  /103-86ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

" ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންަނ 2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .270
މީހުްނެގ ކެޓަގަރީން ކުރިން ފްލެޓް ލިބިފައިާވ ކަމުެގ 

 2021މާރިޗު  14
 ރަޝީދު ޢަލީ 

 ބްލޫނިޔާެގ/ ފ.ފީއަލި
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28
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ލިޔުން ލިބިފައިީވ ަނމަެވސް ދާއިމީ ލިސްޓުން ނަްނ 
 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

" ެގ ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުަގއި 2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .271
ނުބަލާކަމަށް   ރަަގޅަށް  ހާލަތައް  ދިރިއުޅުމުެގ 

 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 2021މާރިޗު  14

މުޙައްމަދު  ނިޢުމާ 
 ތަރިިވދާެގ/ ހއ.މުރައިދޫ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/108 

     2021މާރިޗު    28

  2016އެފަރާތުެގ ދަރިފުޅު އަޙްމދު ޙައްސާން ަވނީ    .272
ސަބަބުްނ   ކުރުމުެގ  ޓްރެފިކް  ޑައިމޯރފިން  ގައި 

ޙުކުމްކޮށްފައެެވ. އަދި މިހާރު ޖަލުަގއި  ޖަލަށް ލުމަށް  
ުވމާއެކު    5އޮންނަތާ   ާގތްެވފައި  ފުރެން  އަހަރު 

ޮގތް   ލިބޭނެ  މަޢާފެއް  ދީލަތި  ދަރިފުޅަށް 
 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

މުޙައްމަދު 2021މާރިޗު  14  އަސްމާ 
 / މާލ1603ެގ.މާލެހިޔާ 

 F/AM/PMC/2021/110-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

" ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންަނ 2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .273
ޮގތް  ލިބޭނެ  ފްލެޓް  ކެޓަގަރީން  މީހުްނެގ 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 2021މާރިޗު  14

މަމްދޫޙް  މުޙައްމަދު 
 ގ.ދަތުެގ/ މާލެ 

 ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

" ެގ ފްލެޓް ލިބިފައިުނާވތީއާއި  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .274
ޙައްޤުވެރިްނނަށް   އެންމެ  ފްލެޓްތަކުެގ 

 ފްލެޓްދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021މާރިޗު  15

ޝަފީޤް  ބުންޔާްނ   ޢަލީ 
 ގ.ފިނިކަނޑު/ މާލެ

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

އާ ގުޅިެގން އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަޅުއްާވފައިާވ  19-ކޮިވޑް  .275
އަދި  ކެފޭ  ހޮޓާ،  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ 
ރެސްޓޯރަންޓްތަކުެގ ިވޔަފާރި ކުރަމުްނދާ ފަރާތްތައް  

ހިސާބަށް   ނުކުރެޭވ  ޮގސްފައިާވތީ  ސަލާމަތް 
އަދި   ހިއްސާކުރެއްުވމަށާއި  އެކަންބޮޑުުވންތައް 
- އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަޅުއްާވފައިާވ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮިވޑް

ހަމަހަމަކަމާއެކު   19 އިންސާފާ  ކޮންޓްރޯލްކުރަން 
ފިޔަވަޅުތައްތޯ   ރަނަގޅު  އެްނމެ  އަޅުއްާވފައިާވ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  އެކަމަށް  ބައްލަވައި 

 އްާވފައިާވ ސިޓީ. ފޮނު

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން  2021މާރިޗު  15
 

 F/AM/PMC/2021/109-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28
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ފްލެޓް    .276 މައިްނނާއި  2018"ހިޔާ  އެކަނިވެރި  ެގ   "
ހޯދުމަށް  ފްލެޓް  ކެޓަަގރީއިން  ޚާއްޞަ  ބަފައިްނެގ 

ނުލިބޭތީ ފޯމް   ފްލެޓް  ލާފައިީވަނމަެވސް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ބާސިމު 2021މާރިޗު  15  ޢާއިޝަތު 
 ހުޅުދޫ .ސ/ މުނިޔާެގ 
 

 F/AM/PMC/2021/108-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

ަވނަ އަހަރުެގ ފަހުކޮޅުގައި ހިނިގ ސައިކަލް   2018  .277
ލިބިފައިާވ   ފުއްޕާމެއަށް  އެކްސިޑެންޓްއެއްަގއި 
ބައެއް   ބޮޑު  ފުއްޕާމޭެގ  ސަބަބުން  ގެއްލުމުެގ 
ބެދިފައިާވތީ ރާއްޖެއިްނނާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ 
ކުރަމުން ދިޔަ ފަރުާވ ފުރިމަނުކޮށް ހުއްޓާ ޖަލުގައި 

 ފަރުާވ ނުކުރެެވާވތީ އެކަްނ  ބަންދުުވމުެގ ސަބަބުން
 އަަވސްކޮށްދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ސަރިވސްއަށް   ކަރެކްޝަނަލް  ސިޓީ:  )ކޮޕީ 
 ފޮނުއްާވފައި( 

އަންަވރު 2021މާރިޗު  15  މުޙައްމަދު 
 ނީލަންެގ/ ސ.ހިތަދޫ 

 

 F/AM/PMC/2021/113-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

 ޝާމް هللا ޢަބްދު 2021މާރިޗު  15 ބަންދު މުރާޖާއާ ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.   .278
މާލެ  މއ.ބޯޅަކިންކިރިމާެގ/ 

 )މާލެ ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/110-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

ސްކޫލް   .279 އިރުޝާދިއްޔާ  ހުންނަ  ސ.މަރަދޫފޭދޫަގއި 
ޔަޤީންކަްނ   ތަރައްޤީކޮށްދޭނެކަމުެގ 
ކުރިއަށް  އެކަްނ  ދެއްާވފައިީވަނމަވެސް، 
ބަޔާންކޮށް   ކަްނބޮޑުުވްނ  އެކަމުެގ  ޮގސްފައިުނާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތުްނެގ ފަރާތުން  ސ. 2021މާރިޗު  15

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

" ެގ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުުނއިރު  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .280
ކުރިން ލިބިފައިާވ މިްނަވރަށްުވރެ ދަށްކޮށް މަރކްސް  
ބަޔާންކޮށް  ކަްނބޮޑުުވްނ  އެކަމުެގ  ލިބިފައިާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021މާރިޗު  15

 މަރްޔަމް ހިންދު 
 ސްޯނރޯސް/ލ.ަގން ތުނޑި، 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

" ެގ ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރުުނއިރު  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .281
ކުރިން ލިބިފައިާވ މިްނަވރަށްުވރެ ދަށްކޮށް މަރކްސް  
ބަޔާންކޮށް  ކަްނބޮޑުުވްނ  އެކަމުެގ  ލިބިފައިާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
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ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސިޓީ:  )ކޮޕީ 
އެންޑް   ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިންގ، 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފޮުނއްާވފައި( 
  5501އިސްމާޢީލް ޙަބީބް/ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.  .282

ދެމެދުެވފައިާވ   ނާޝިދުއާ  އަޙްމަދު  އާއި 
އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން އިސްމާޢީލް ޙަބީބްެގ ނަްނ  
އަޙްމަދު   ދޯިނ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  މަތީަގއި 

)ތޭރަލައްކަ ފަންސާސް    -/1,350,000ނާޝިދަށް  
ިވއްކާފައިީވަނމަެވސް، ރުފިޔާއަށް  އެދޯިނ   ހާސް( 

ސިިވލް   ހަާވލުނުކުރައްާވތީ  ާނޝިދުއަށް  އަޙްމަދު 
އެދެޭވ   ހަމައަށް  މިއަދާ  ހުށަހެޅިނަމަެވސް،  ކޯޓަށް 
އެހެްނ   އެދޯނި  އަދި  ލިބިފައިުނާވކަމާއި  ނަތީޖާއެއް 
ފަރާތަކަށް ިވއްކުމަށް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް އުޅުއްާވތީ  
އަމުރެއް   ަވުގތީ  ހުއްޓުަވއިދެއްުވމަށް  ޢަމަލު  އެ 

މެދުެވރިެވ ޖުޑީޝަލް ކޮމިޝަްނ  ސަރިވސް   
 ނެރުއްަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

ކޮމިޝަނަ ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ސިޓީ:  ށް  )ކޮޕީ 
 ފޮނުއްާވފައި( 

 އަޙްމަދު ާނޝިދު  2021މާރިޗު  15
 މާލެ /ތްރީލައިޓްސް .ހ

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/110 
     2021މާރިޗު    28
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ހެދުމުެގ    .283 ޕްލޭޓް  ނަންބަރު  އުނޅަނދު  އެއްގަމު 
އެއްބަސްވުމުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓާއި  

އެ    2020މާރިޗު    20ދެމެދު   ސޮއިކޮށް،  ގައި 
ސޮއިކުރާތާ   ވުމުގައި  ދުަވހުެގ    14އެއްބަސް 

މި   ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،  ފެށުމަށް  ޚިދުމަތް  ތެރޭަގއި 
މަސައްކަ އެއްޮގތަށް  ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމާއި  ތް 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރުެވފައިަވނިކޮށް 
މަސައްކަތް  އެއްބަސްުވމުަގއިާވ  މި  ފިނޭންސްއިން 
އަދި   އަންާގފައިާވތީއާއި  މަޑުޖައްސާލުމަށް 
އަްނާގފައނުާވތީ   އެއްޗެއް  ަވކި  މިހާތަނަށްެވސް 
ކަމަށް   އެ  ެގއްލުންަވމުްނދާތީ  ސަބަބުން  މިކަމުެގ 

 އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ޙައްލެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން

 
 2021މާރިޗު  16

 ަވސާޖިއޯ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
)ޢަލީ ިވޝާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ މަނިކު، މެނޭޖިންގ  

 ޑައިރެކްޓަރ(

 F/AM/PMC/2021/108-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
     2021މާރިޗު    28

ޚިލާފަށް    .284 ފަރާތްތަކަށް ޤަާވއިދާ  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ 
ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
ކޮމިޝަނަށް   ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ  ސިޓީ:  )ކޮޕީ 

 ފޮނުއްާވފައި( 

 F/AM/PMC/2021/112-57 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ  އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްޯވކް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021މާރިޗު  16
     2021މާރިޗު    28

285.  
 2021މާރިޗު  16 ހިޔާ ފްލެޓާ ގުޅިެގން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މަރިޔަމް އަޒްރާ 
 8929ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/108 

     2021މާރިޗު    28
286.  

 2021މާރިޗު  16 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީހިޔާ ފްލެޓާ ގުޅިެގން 
 ޙަސަން ޝަމްއޫން 

 ގ.ރިނބިދޫެގއާެގ/މާލެ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ސަރުކާރު ޒިންމާ އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއާއި    .287
އަދާކުރާ އަދިެވސް ސާރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން ޒިްނމާ  

މަޖިލީހުގައި   ކޮމިޓީތައް  ބެލުމަށް  މިންަވރު 
އެކުލަާވލާފައިާވއިރު ޖަލުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް ލުއި ދިުނމުެގ މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ  
ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްާވފައިާވތީ އެކަމާ ލަދުެވތިާވ ކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މުޙައްމަދު  ތަސްލީމް 2021މާރިޗު  16
 މ.އަސަރީހަނދާން/މާލެ 

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/110 
     2021މާރިޗު    28

 F/AM/PMC/2021/108-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  މުޙައްމަދު ދީދީ  2021މާރިޗު  16 ހިޔާ ފްލެޓާ ގުޅިެގން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  .288
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     2021މާރިޗު    28 7311ދަފްރަތު ނަްނބަރު ރސ 
289.  

 2021މާރިޗު  16 ހިޔާ ފްލެޓާ ގުޅިެގން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 ޝަހީދާ އަޙްމަދު 

 ސަނދުބަރަކާެގ.ލ.ަގން 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ލިސްޓް ނެރުުނއިރު  " ެގ ދާއިމީ  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .290
ލިސްޓުން އެފަރާތުެގ ނަން އުނިކޮށްފައިާވތީ އެކަްނ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 

 2021މާރިޗު  17
ފައިސަލް   މުޙައްމަދު 

 މ.އަނބުަގސްދޮށުެގ/ މާލެ
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/108 
     2021މާރިޗު    28

ފްލެޓް    .291 ރައްެވހިްނެގ  2018"ހިޔާ  މާލޭެގ  ެގ   "
ެވފައިީވނަމަެވސް  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠު  ކެޓަގަރީން 
ފްލެޓް ލިބުމުން މަޙްރޫމް ެވފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ

 2021މާރިޗު  18
 ޢިފާޝާ ޖަލީލް

 ހ.ހުޅަނގުއައްސޭރި/މާލެ
 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

ފްލެޓް    .292 ރައްެވހިްނެގ  2018"ހިޔާ  މާލޭެގ  ެގ   "
ެވފައިީވނަމަެވސް  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠު  ކެޓަގަރީން 
ފްލެޓް ލިބުމުން މަޙްރޫމް ެވފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ

 2021މާރިޗު  18
 އާމިނަތު ޝެލީން 
 ގ.ރިނބިދޫ/މާލެ 

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

އެ    .293 ސަބަބުން  އިްނޖީނުތަކުެގ  ސްޓެލްކޯެގ 
ިގަނުގަނ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުަގއި 
ކުރިމަތި  މައްސަލަ  ޮގތުން  ސިއްޙީ  އުދަޫގތަކަކާއި 
މި   އިްނޖީުނެގތައް  ސްޓެލްކޯެގ  ވަމުްނދާތީ 
އެ   ނުަވތަ  ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށް  ސަރަހައްދުން 
ެގތަށް   ދީފައިާވ  ދިރިއުޅުމަށް  ސަރަޙައްދުަގއި 
ހުޅުމާލެއިްނ   ުނަވތަ  މާލެ  ނަްނަގވައި  ސަރުކާރަށް 

 ބަދަލުދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  18
 
 

 

 هللاއާބިދާ މިލްނާ އަދި މުޙައްމަދު ޢަބްދު
 
 

އޯންޑް   އެންޓަރޕްރައިސަސް ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/129 
    2021 އެޕްރީލް 8

މައްޗަށް    .294 ިނމާލްެގ  ޖުމައްޔިލް  މުޙައްމަދު  ދަރިފުޅު 
ޢަމަލެއް   18 ރޭޕްެގ  ކުއްޖަކާއެކީ  ނުފުރޭ  އަހަރު 

ކުރުމަށް   ދަޢުާވ  ތުޙުމަތުަގއި  ކަމުެގ  ހިންިގ 
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  
ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން ހެކި ހަމަނުުވމުްނ  

 2021މާރިޗު  21
 

 

 އަޙްމަދު ިނމާލް 
 މ.ޓްރެންކިޔުލިޓީ/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/128-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އެޕްރީލް 8
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ނިްނމާ ނުކުރުމަށް  ފަހުްނ ދަޢުާވ  ަނމަެވސް  ފައި 
ކޯޓަށް   މައްސަލަ  އެ  ކުރެޭވނެކަމށްބުނެ  ދަޢުާވ 
އެހީތެރިކަމެއް  ކަމުގައި  މި  ފޮނުާވފައިާވތީ 

 ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
މައްޗަށް    .295 ިނމާލްެގ  ޖުމައްޔިލް  މުޙައްމަދު  ދަރިފުޅު 

ޢަމަލެއް   18 ރޭޕްެގ  ކުއްޖަކާއެކީ  ނުފުރޭ  އަހަރު 
ކުރުމަށް   ދަޢުާވ  ތުޙުމަތުަގއި  ކަމުެގ  ހިންިގ 
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  
ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން ހެކި ހަމަނުުވމުްނ  

ނިން  ނުކުރުމަށް  ފަހުްނ ދަޢުާވ  ަނމަެވސް  މާފައި 
ކޯޓަށް   މައްސަލަ  އެ  ކުރެޭވނެކަމށްބުނެ  ދަޢުާވ 
އެހީތެރިކަމެއް  ކަމުގައި  މި  ފޮނުާވފައިާވތީ 

 ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް  2021މާރިޗު  21
 ހ.ޕޫލް/މާލެ

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/130 
    2021 އެޕްރީލް 8

ަގާވއިދާ އެއްޮގތަށް ސައިކަލް ޕާކު ކޮށްފައިަވނިކޮށް   .296
ސަރަޙައްދަކަށް   މަނާ  ޕާކުކުރުން  ސައިކަލް  އެ 
ސައިކަލް  ފުލުހުްނ  ހުރުމުން  ެގްނޮގސްފައި 
ޓޯކޮށްފައިާވތީއާއި، ސައިކަލްތައް ރަނަގޅު ޒޯންަގއި  

ތަންތަަނށް ެގންދާތީ    ޕާކުކޮށްފައި ހުންނައިރު އެހެން
ފޮނުއްާވފައިާވ  ފާޅުކޮށް  ކަންބޮޑުުވން  އެކަމާމެދު 
ސަރިވސްއަށް   ޕޮލިސް  )މޯލްޑިްވސް  ސިޓީ 

 ކޮޕީކޮށްފައި(

 މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް  2021މާރިޗު  21
 ީވސަްނެގ/ބ.ކަމަދޫ 

 F/AM/PMC/2021/127-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އެޕްރީލް 8

ފްލެޓް    .297 ފްލެޓް  2018"ހިޔާ  ކުރިން  ލިސްޓުން   "
ފްލެޓް   ލިސްޓުން  ދާއިމީ  ލިބިފައިީވނަމަެވސް 
ކަންބޮޑުުވްނ   ލިބިފައިުނާވތީ 
ކޮމިޓީއާ  ޙިއްސާކުރެއްުވމަށްޓަކައި 

 ބައްދަލުކުރުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ތަސްލީމް  2021މާރިޗު  21
 މެނީލާ/ތ.ކަނޑޫދޫ 

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

އިންތިޚާބު    .298 ކައުންސިލް  ގައި   2020ލޯކަލް 
ގައި އިލެކްޝަންސް    2020މާރިޗު    6ވާދަކުރެޭވނީ  

 ޙަމީދު ޙުސައިން  ޢަބްދުލް 2021މާރިޗު  21
 01-2-7ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 F/AM/PMC/2021/131-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 އެޕްރީލް 8
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ފަރާތްތަކަށް  އިޢުލާންކޮށްފައިާވ  ކޮމިޝަނުން 
އެކަނިކަމަށް ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، އެކަމުެގ  

އުމުރު   އަލަށް  ޒުާވނުންަނށް ސަބަބުން  ހަމަިވ 
ގެއްލިފައިާވތީ،  ޙައްޤު  ވާދަކުރުމުެގ  އިންތިޚާބުގައި 
އެ މައްސަލަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި،  
ެވެގންދިޔައީ  ކަންތައް  މަރުހަލާހައި  ކޮޓު 
ނޫންކަމަށް  އިންސާފުެވރިކަމާއެކު 

 ދެކިަވޑައިަގންަނވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
ެގ    .299 އެސް.ޓީ.އޯ  ހުންނަ  ހުޅުމީދޫަގއި  އައްޑު ސިޓީ 

ފިހާރައިެގ ަނން ބޯޑު ނެތި ހިްނަގމުންދާ މައްސަލަ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ޮގތުން  ެގނައުމުެގ  ސަމާލުކަމަށް 

 ސިޓީ

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  2021މާރިޗު  21
 ފިނިފެންމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/129 
    2021 އެޕްރީލް 8

ަވޒީފާއިްނ   .300 ލިމިޓެޑްއިްނ  ޕްރައިެވޓް  އެއަރ  ިވލާ 
ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިްނ  ަވކިކުރި މައްސަލަ 

ރިޕޯޓު   ޮގތުެގ  ލަސްަވމުްނދާތީ ނިންމި  ލިބުން 
ެގއްލެމުްނދާތީ   ޙައްޤު  ކުރުމުެގ  އިސްތިޢުނާފުެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޙުސައިން ނާސިހު  2021މާރިޗު  21
 ހ.ފިޔާމާއާެގ/މާލެ 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
  
 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

މަސްތުާވތަކެތި    .301 ކޮއްކޮ  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު 
ފަރާތުން  އޭާނެގ  ސަބަބުން  ބޭނުންކުރުމުެގ 
ޙައްލެއް   ދާއިމީ  އުދަޫގތަކަށް  ލިބެމުްނދާ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  22
 

 ފާޠިމަތު ނާޒިޔާ އިބްރާހީމް 
 ގ.އާބީރަމްޒު/މާލެ
 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/130 
    2021 އެޕްރީލް 8

ދަށުްނ    .302 ސިޔާސަތުެގ  ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ  ސުނާމީެގ 
ޯގތި ދޫކުރިއިރު  ކަނދޮޅުދޫ މީހުްނނަށް ދުާވފަރުން 
ލިބިފައިުނާވތީ   ޯގތި  ފަރާތަކަށް  ޭގެގ އެއްެވސް  އެ 
ސިޔާސަތުްނ   ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ  ސުނާމީެގ 
ނުަވތަ  ޔުނިޓު  ހައުސިްނގ  އަޅާ  ޅ.ނައިފަރުަގއި 

ދު ުނަވތަ  ުގޅިފަޅުން  ުނަވތަ  ާވފަރުްނ ހުޅުމާލެ 

 2021މާރިޗު  22
 އީމާޒް އަޙްމަދު ަވސީމް 
 ބާރޑްިވލާ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8
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ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ބޯހިޔާެވހިކަމެއް  ނަމަެވސް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ލިބޭނެޮގތް    .303 ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  ފްލެޓް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  22
 ޢާއިޝަތު ަވހީދާ 

 ޒައިތޫިނެގ/ހއ.ދިއްދޫ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

ބޭ   2019  .304 އަހަރު  ރައްޔިތުްނެގ  ަވނަ  އްުވނު 
މެްނބަރުެގ ކެމްޕޭުނ  މަޖިލީހުެގ އިްނތިޚާބުަގއި ދާއިރާ  

ޒިންމާއެއް  ހަާވލުކުރި  ތެރެއިން  ހަރަކާތުެގ 
ޖަލުަގއި   ހައްޔަރުކުރެިވ  ތެރެއިން    3އަދާކުރުމުެގ 

ލިބެމުްނދާ   މިހާރު  ކުރަމުންދާތީ،  ތަންފީޒު  އަހަރު 
ނުޙައްޤު އަނިޔާއިން ސަލާމަތްުވމަށް އެހީތެރިކަމެއް 

 ފޯރުކޮށްދިުނމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޗު މާރި 23
 މުޙައްމަދު ފަޒީލް 

 ސަނީސައިޑް/ނ.ެވލިދޫ )މާފުށި ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

ާވުނާވ ބަންދުގައި    .305 ބަންދު މުރާޖަޢާ ގުޅޭޮގތުްނނާއި 
އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށާއި   ޝަރީޢަތް  މީހުްނެގ  ތިބޭ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ  އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  
 ޯވޓު ނަަގއި ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  23
 އަޙްމަދު ނަޢީމް 

 ހ.ލަދުމާގެއާެގ/މާލެ )މާލެ ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

ލުއިކޮށްދެއްާވފައިަވީނ   .306 އަދަބު 
 އިންސާފުންކަމަށްުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  23
 ޢަލީ ހަމީދު 
 މާފުށި ޖަލު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/128 

    2021 އެޕްރީލް 8

ފުރުޞަތެއް   .307 މިިނަވްނުވމަށް  ޖަލުން 
 ޙޮއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  23
 ޢަލީ ރަޝީދު 
 ރޯނުެގ/ސ.މީދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/128 

    2021 އެޕްރީލް 8

އަސާސީއާއި    ގދ.  .308 ޤާނޫނު  ކޯޓުން  ރަތަފަންދޫ 
 ޚިލާފަށް ޙުކުމްކޮށްފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  23
 ޙުސައިން ރަޝީދު 

 މާފުށި ޖަލު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

އެދި   .309 ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  23
 އިބްރާހީމް އަޝީރު 

 ތިބުރޯޒުެގ/ގދ.ަގއްދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

ލުޔެއް    .310 އެދި ޙުކުމަށް  ހޯއްދަވައިދެއްުވން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  23
 ލުޤްމާން އާދަމް 

 މ.އަރާރަތްކުރި/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8
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ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއި މުޖުތަމަޢުއަށް އެނބުރި    .311
ފޮނުއްާވފައިާވ ދެޭވނެޮގތެއް ހައްދަވައި ދެއްުވްނއެދި  

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  23

 މުޙައްމަދު ފައިސަލް
 ވ.ސިިވލްޯގ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/128 

    2021 އެޕްރީލް 8

ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއި މުޖުތަމަޢުއަށް އެނބުރި    .312
ދެޭވނެޮގތެއް ހައްދަވައި ދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ
 2021މާރިޗު  23

 ޙުސައިން ޒާހިރު 
 ރާޅުދޮށުެގ/ކ.ހިންމަފުށި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/128 

    2021 އެޕްރީލް 8

ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި    .313 ލުޔެއް  ބަންދަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  24
 ލުޤްމާން ޙުސައިން 

 ހަނދުވަރީެގ/އދ.ހަްނޏާމީދޫ )ހުޅުމާލެ ޖަލު(
 ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ 

57-F/AM/PMC/2021/128 
    2021 އެޕްރީލް 8

ލޯނަށް   .314 ނަާގފައިާވ  ހެދުމަށްޓަކައި  ެގ  "ގ.ޕިންކް" 
ދައްކަންޖެހޭ    19-ކޮިވޑް ކުރިން    150،000އިެގ 

އޮފް   ބޭންކު  ސަބަބުން  އިުނމުެގ  ނުދެއްކި  ރުފިޔާ 
ދީފައިުނާވތީ   ރިލީފް  ކޮިވޑް  މޯލްޑިްވސްއިން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  24
 

 

 މޫސާ ނަސީރު 
 ކިނބިަގސްދޮށުެގ/ހއ.ދިއްދޫ 

 
 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/129 
    2021 އެޕްރީލް 8

ޓެކްސީ ކުރުމުެގ ަގާވއިދަށް ެގަނއި ބަދަލާ ގުޅިެގްނ    .315
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުުވނަތައް  ހުރި 

 ސިޓީ

 F/AM/PMC/2021/127-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ޓެކްސީ ސެންޓަރުތައް  2021މާރިޗު  24
    2021 އެޕްރީލް 8

ެގ    .316 ލޓޑ  ޕވޓ  އެންޓަރޕްރައިސަސް  ލިލީ 
އެ   ާނޞިރުއާއި  އަޙްމަދު  މައްލާ  ޑިރެކްޓަރ 
މޫސާެގ   ނަޖުމާ  މުވައްޒަފެއްކަމުަގއިާވ  ކުންފުނީެގ 

ކުށް   ޓެކުމުެގ  ކުރެޭވ  ނުކުރަން މައްޗަށް  ތަޙްޤީޤު 
ިނންމާފައިާވތީ   މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވސްއިން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އާސިމް ޢަބދުއްރަޙީމް  2021މާރިޗު  24
 މ.އެއްމުލިމާެގ/މާލެ

 

 F/AM/PMC/2021/130-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 އެޕްރީލް 8
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ރަޖިސްޓްރީ    .317 ނަމުގައި  ޕިކަޕުެގ  އޭާނެގ  ކޮށްފައިާވ 
ރަސީދު   ދައްކާފައިާވ  ފީ  މީރާއަށް  ރެޖިސްޓްރީއާއި 
ސްޓިކާތައްެވސް   ދޫކޮށްފައިާވ  މީރާއިން  އަދި 
ފުރުހަމަކޮށްފައިަވނިކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތީރިޓީއިްނ  

ގައި ނެރެފައިާވ އިޢުލާނަކުން އެއީ    4/ 2021/3
ލިޔެކިޔުްނތަކެއްކަމަށް   ސައްޚަނޫން 

 ތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީކަނޑައަޅުއްާވފައިާވ

 2021މާރިޗު  24
 މުޙައްމަދު ަވޙީދު 
 ހ.ެވއްޕިލާެގ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

ފްލެޓް    .318 ފްލެޓް    2018ހިޔާ  ކުރިން  އިން 
ނަްނ   ލިސްޓްއިން  ދާއިމީ  ލިބިފައިީވނަމަެވސް 

 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021މާރިޗު  24

 ސަކީނާ މުޙައްމަދު 
 ސުޓާލް/ގދ.ތިނަދޫ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

ނުކޮށް    .319 ބާޠިލު   ކޮންޓްރެކްޓް  ދަތުރުފަތުރުެގ 
ހިންަގްނ ސަރުކާރުން އެހެން ބަޔަކަށް އެ މަޝްރޫޢު  

ލިބިފައިާވތީ  މަޢުލޫމާތު  ހަާވލުކުރިކަމުެގ 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކޮޕީ:   ( ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
އޭިވއޭޝަންަނށް  ސިލްިވލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް 

 ފޮނުއްާވފައި( 

 ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ  ވާމިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021މާރިޗު  24

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

އާްނމުކޮށްފައިާވ   .320 މިނިސްޓްރީއިން  ޓްރާންސްޕޯޓް 
ހުރި  ަގއި  ަގާވއިދު"  ކުރުމުެގ  "ޓެކްސީ 
 ކަންބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކުރައްާވ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި  ޓެކްސީ ސެންޓަރުތައް  2021މާރިޗު  24

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދެމުްނެގްނދާ ލައިސެްނސް    .321
ހުރި   މެދު  ޚިދުމަތާއި  ދޫކުރުމުެގ  ކާޑް 
 ކަންބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކުރައްާވ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  24
ފޯ   އެސޯސިއޭޝަން  ޑްރައިިވްނގ  މޯލްޑިްވސް 

 އިންޑަސްޓްރީ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/127 
    2021 އެޕްރީލް 8

ޕްރޮޖެކްޓަކަށް   .322 ބޭންކްެގ  ޑިެވލޮޕްމެންޓް  އޭޝިއަން 
ކޮރަޝަނަށް   ބިމުން  ދޫކޮށްފައިާވ  ތިލަފުށިން 
ބުެނ  ހިނާގކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  މަުގފަހިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް  2021މާރިޗު  28
 މއ.ބުލޫފްލާާވ/މާލެ 

 

 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/132 
    2021 އެޕްރީލް 8
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ރ.ރަސްމާދޫ ކޯޓުން ބަލަމުްނދާ މައްސަލަ ކުރިމިނަލް    .323
 ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދިމުނަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޙުސައިން ޝައުފާން  2021މާރިޗު  28
 1292ދަފުތަރު ނަްނބަރު 

 F/AM/PMC/2021/128-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އެޕްރީލް 8

މާލެއިން  ބިން އަދި ފްލެޓް ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް   .324
ހިޔާ ފްލެޓް މާލެ ރައްެވހިންެގ ކެޓަގަރީއިން ފްލެޓް 

 ލިބިފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުންުނާވ އާންމު ރައްޔިތެއް  2021މާރިޗު  28
 

 F/AM/PMC/2021/127-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އެޕްރީލް 8

ދަނިކޮށް   .325 އުޅެމުްނ  ަވޒީފާަގއި  ެގ  އެމް.ޕީ.އެލް 
މައްޗަށް   މަުގ  ކުރުމުން  ޙުކުމް  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް 

ސަސްޕެްނޑް ނިކުތުމުެގ   ަވޒީފާއިން  ސަބަބުން 
ކޮށްފައިާވކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  
އެމް.ޕީ.އެލް   ކާމިޔާބުެވފައިަވނީ  ހުށަހެޅުމުންެވސް 
)ަވޒީފާ  މައްސައިގައި  އެ  ކަމަށްެވފައި  އަށް 
ދެއްާވނެކަމަށް   ހޯއްދަާވ  އިްނސާފު  ދެއްުވމަށް( 
އަ ަވޙީދު  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދި  ދާއިރާެގ 

އެ  ބުނަމުންދާތީ،  އިސްެވރިްނެވސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   އިންސާފު  ކަމަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 
 2021މާރިޗު  28

 ޢަބްދުލް ހަންާނނު އިބްރާހީމް 
 މ.ޯގނބިލިމާެގ/މާލެ 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/129 
    2021 އެޕްރީލް 8

މުޙައްމަދު   /  ހިންަނވަރު  ޅ.  .326 މޭާވަގސްދޮށުެގ 
އޭާނެގ ދަރިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ ކުރަމުްނ  هللا ޢަބްދު

މީހުންނަށްެވސް   އާއިލާެގ  އަދި  އަންނަކަމަށާއި 
އެކަން  ކުރަމުްނދާޓި  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީޮގތުން 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  30
 

 މަސްޢޫދު މުޙައްމަދު 
 އައްސޭރި/ރ.މަޑުއްވަރީ 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/140 
    2021 އެޕްރީލް 29

ކައްކާ   .327 މުަވއްޒަފުންަނށް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ 
ހުރި   ހެދިފައި  ބަދިެގޔަށް    2ކާންދިުނމަށް 

ބޭނުންާވ   އަށް  ކޮށި(  ކަޅުތުއްކަލާ  )ސިފްކޯއާއި 
މަުގފަހިާވ  ސާމާނު   ކޮރަޕްޝަންއަށް  ަގތުމުގައި 

ބަޔާންކޮށް  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް  ޮގތަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  29

 ޒުހައިރު هللا ޢަބްދު
 ސައިޝަރ/ސ.ފޭދޫ 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 
57-F/AM/PMC/2021/143 

 2021މޭ  4
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ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންަނ "  2018"ހިޔާ ފްލެޓް    .328
ފްލެޓުން   ހަމަޖެހިފައިާވ  ދޫކުރުމަށް  ފަރާތްތަކަށް 
ލިސްޓްއިްނ   ދާއިމީ  ފްލެޓޤ  ލިބިފައިާވ 

 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  30
 ރާމިޒާ ޙުސައިން 

 ނިޔަދުރުމާެގ/ބ.ހިތާދޫ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/146 
    2021 މޭ 04

ަގއި ހިންުގމަށް    1އެޗް.ޑީ.ސީއިން ހުޅުމާލެ ފޭސް    .329
ހުޅުާވލެުވނު ކްލިނިކް އިމާރާތް ކުރުމުެގ ޕްރޮޕޯސަލް  
އިންސާފުްނ  އެޯވޑްކުރުމުގައި  އިެވލުއޭޓްކޮށް 
ނާޖާއިޒު   މިންަވރަކަށް  އެއްެވސް  އެއްކިބާެވ، 
ފައިދާއެއް ބަޔަކަށް ހޯދައި ދިުނމުެގ ިވސްނުން އަދި  
އުސޫލުން ބޭރުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވ ޮގތަށް  

 ކޮށްފައިޭވތޯ ބެލުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  29

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
 ހ.އަދަ/މާލެ 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/145 
    2021 މޭ 04

ފަދައިްނ  މަސްތުާވތަކެއްޗަށް    .330 މީހުން  ދެިވހިފައިފާާވ 
ނުދިުނމަށް  ޖެހުނަ  ަވބާގައި  މި  ބަޔަކު  އެހެން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހިމަުނއްަވއި  ކަންތައް  ކުރެިވދާނެ 

 ސިޓީ.

 2021އެޕްރީލް  4

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެްނޑަރ ކޮމިޓީ
ސަޢީދު އިބްރާހީމް   ނަޢުފަލް 

 މ.މޫސުމްބަހާރު/ މާލެ 

57-F/AM/PMC/2021/140 
    2021 އެޕްރީލް 29

އާ ުގޅިެގން މާލެ ސިޓީަގއި ޮވލީ ކުޅުމުެގ  19-ކޮިވޑް  .331
ހުއްދަ   ކުޅުމުެގ  ޮވލޯ  ދީފައިުނާވތީ  ހުއްދަ 
އިދާރާތަކަށް   ކަމާުގޅޭ  ހޯދައިދިުނމަށް 

 ދަންަނވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  30
 އެސޯސިއޭޝަން ޮވލީބޯލް ފެމިލީ  

 )ސަފްާވން އަޙްމަދު، ރައީސް( 
 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/148 
    2021 މޭ 04

ނިންމެިވ   .332 ކޯޓުްނ  ސުޕްރީމް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ނިންމެުވން އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހެޅި 
ނެތްކަމަށް  މުރާޖަޢާކޮށްދެެވްނ  ހުށަހެޅުން 
އަްނަގާވފައިާވތީ، މުރާޖަޢާ ނުކުރަން ިނންމަާވފައިާވ 
ބުރަެވ   މަސްލަޙަތަށް  ފަރާތެއްެގ  ަވކި  ނިންމުމަކީ 
ނޫންކަން  ުނަވތަ  ނިންމެުވމެއްކަން  ނިންމަާވފައިާވ 

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  30
 ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު 
 މއ.ދަހަރާިވލާ/މާލެ 

 ރީ ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަ

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04
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ދަރިފުޅު އަޙްމަދު ޢަޞީމްއަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމުްނ   .333
ދެއްުވމަށްއެދި   ފުރުޞަތެއް  ސަލާމަތްކޮށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021މާރިޗު  30

 މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް 
 ދިއްގިރި/ނ.ެވލިދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04

ލިމިޓެޑްއިްނ    .334 ޕްރައިެވޓް  ޑީ.އެން.އެފް 
ޙުކުމް  މައްސަލައިެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 

 އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021މާރިޗު  30

 ޑީ.އެން.އެފް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
 )އަޙްމަދު ފާއިޒް، ޑިރެކްޓަރ(

 ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04

 17މީހަކު މެރުމަށް އެހީތެރިެވދިންކަމުެގ ކުށުގައި    .335
މަސް ދުަވހު ޖަލަށް ލުމަށް ކޮށްފައިާވ    6އަހަރާއި  
ފަހަރު މަތިން ކްލެމެންސީއަށްއެދި ފޯމް    3ޙުކުމަށް  

ހުށަހެޅުމުންެވސް އެއްެވސް ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  31
 އަލާލް

 މާލެ ޖަލު
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ޖަލުން ސަލާމަތްުވމަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެއްުވްނއެދި    .336
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  31
 ޙުސައިން ޝިހާމް 
 މއ.ިވނަރެސް/މާލެ

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04
ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމަާވފައި ަވނިކޮށް    .337

އެހެން ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމުން ޕެރޯލްެގ  
 ފުރުޞަތު ެގއްލިފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މާރިޗު  31
 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ދެކުލައަރާެގ/ސ.ހިތަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނިންމަާވފައި ަވނިކޮށް    .338
އެހެން ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމުން ޕެރޯލްެގ  
ފުރުޞަތު ެގއްލިފައިާވތީ، މި ފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލު  

ފޮނުއްާވފައިާވ މަޖިލީހުން   ހޯއްދަވައިދެއްުވްނއެދި 
 ސިޓީ

 2021މާރިޗު  31
 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ދެކުލައަރާެގ/ސ.ހިތަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ދިނުމުަގއި    .339 ޗާޖް  ސަރިވސް  ރިސޯޓުތަކުގައި 
އެކަްނ  އުޞޫލުން  އެކުލަާވލާފައިާވ  އަމަލުކުރުމަށް 

 ކުރަމުން ުނދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޝަރީފް هللا ޢަބްދު 2021މާރިޗު  31
Sharif7574280@gmail.com 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/151 
    2021 މޭ 04

ނަްނ   .340 ލިސްޓުން  ދާއިމީ  މަޝްރޫޢުެގ  ފްލެޓް 
 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  31
 هللاޢަބްދުއާމިނަތު 

 DHR 1311ދަފްތަރު ނަްނބަރު 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/146 
    2021 މޭ 04

ނަްނ   .341 ލިސްޓުން  ދާއިމީ  މަޝްރޫޢުެގ  ފްލެޓް 
 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  1
 ޙަނީފް ޙުސައިން 
 ހިތިލާެގ/މ.މުލައް 

 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 
57-F/AM/PMC/2021/146 

    2021 މޭ 04
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ނަްނ   .342 ލިސްޓުން  ދާއިމީ  މަޝްރޫޢުެގ  ފްލެޓް 
 އުނިކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  1
 ޒަރީނާ ޙުސައިން 

 ބަހާރުެގ/ގއ.ކޮނޑޭ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/146 
    2021 މޭ 04

އަލުްނ   .343 ދެއްާވފައިާވޮގތް  ޕޮއިންޓް  ކޮމިޓީން  ފްލެޓް 
 މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  1
 ޚަޒީނަތު ަވސީމް 
 ހ.ހަޅާލަމާެގ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/146 

    2021 މޭ 04

މާލެއަށް ދިމާެވފައިާވ ބޯހިޔާަވހިކަން ޙައްލުކުރެޭވެނ    .344
 ޮގތަކާމެދު ޚިޔާލު ދެއްުވމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021އެޕްރީލް  4
އާދަމް   ޙުސައިްނ 

 މާލެ / 04-01-63ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/146 
    2021 މޭ 04

ިވޔަފާރި   .345 ދަތުރާއި  ބޭނުންކޮށްެގން  މަދުން  ޑޮލަރ 
ހުށަހެޅުމަށް  ޕޮލިސީއެއް  އިންޑައިރެކްޓް  ހިންާގނެ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އިސްމާޢީލް  2021އެޕްރީލް  4  މުޙައްމަދު 
 މ.ކެލަން/ މާލެ 

 

 F/AM/PMC/2021/151-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

 14ރ.މަޑުއްަވރީ ސްކޫލްެގ މުދައްރިސަކު އުމުރުން    .346
އަނިޔާތަކާއި   ޖިންސީއެތައް  ކުއްޖަކަށް  އަހަރުެގ 
މި  ދީފައިީވަނމަވެސް،  އިންޒާރުތަކެއް 
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެޭވ މުދައްރިސް އަދިެވސް  

ހާޒިރުާވކަމާއި،   ގުޅޭޮގތުްނ  ސްކޫލަށް  މައްސަލައާ 
ދަރިވަރުްނ  ލިބިފައިުނާވތީ،  ބަހެއް  ސްކޫލްެގ 
އުޒުރުެވރިާވކަމާއި،  ފޮނުވުމަށް  ސްކޫލަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންެގ ޚާއްސަ ޓީމަކުން 
މެދުގައި   ދަރިަވރުްނެގ  ސްކޫލްެގ  ރ.މަޑުއްަވރީ 
ނުރައްކާތެރި   މިކަހަލަ  ހައްދަވައި  ދިރާސާއެއް 

އަދި ބަހެއް ދަރިަވރަކާއި ދިމާއަށް  އަމަލެއް ިވޔަސް  
ދެއްުވްނއެދި   ބައްލަވައި  ބޭނުންކޮށްފައިޭވތޯ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން. 
ފޮނުއްަވއި   އެޑިއުކޭޝަނަށް  އޮފް  )މިނިސްޓްރީ 

ކޮޕީކޮށް   އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ    04ރައްޔިތުްނެގ 
 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން( 2021އެޕްރީލް 

ހުށަހަޅުއްާވ   2021އެޕްރީލް  4 ބެލެިނވެރިން  ސްކޫލްެގ  ރ.މަޑުއްަވރީ 
 މައްސަލަ

 F/AM/PMC/2021/154-57 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
    2021 މޭ 04

ޕްލޭނިންގ   .347 ދަށުްނ  ޕްރޮގްރާމްެގ  ެވށިފަހި 
ިވޔަފާރީެގ   ބިމުަގއި  ިވއްކާފައިާވ  މިނިސްޓްރީއިން 
މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެެވނީ އެ އެއްބަސްުވމުގައި އޮންަނ  

 ޙަސަން ޫނރީ  2021އެޕްރީލް  4
 މ.އަފްސާނާެގ/ މާލެ 

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/146 
    2021 މޭ 04
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މާއްދާ   އެ  ސަބަބުންކަމުްނ،  މާއްދާއެއްެގ 
ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ޕްލޭނިންގ މިިނސްޓްރީއިްނ 

ލިބިފައިުނާވތީ އެ  އެދުމުްނެވސް އެކަމަށް ޙައްލެއް  
މާއްދާ ބަދަލުކޮށްދެއްަވއިެގން ނަމަެވސް އެ ފަރާތުެގ 
ޮގތެއް   ކުރެޭވެނ  ރަޖިސްޓްރީ  ިވޔަފާރި 

 ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ    .348 ދެއްާވތޯ  ލުއި  އަދަބަށް 
ޖަވާބާމެދު   ސިޓީެގ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އޮފީހަށް 

 ހިތްހަމަުނޖެހި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ނަޢުފަލް އިބްރާހީމް ސަޢީދު  2021އެޕްރީލް  4
 މ.މޫސުމްބަހާރު/ މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/151 
    2021 މޭ 04

އިްނ    65  .349 މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  އަހަރުުވމުން 
އިންޑައިރެކްޓް  ލިބޭފަދަ  ލޯނު  ލުއި  ދޫކުރާ 

ަގއި އޮތުން މުހިންމުކަމަށް    19-ޕޮލިސީއެއް އެޖެންޑާ
 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އެޕްރީލް  5
 
 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 
 މ.ކެލަން/ މާލެ 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

 
 

57-F/AM/PMC/2021/145 
    2021 މޭ 04

އެ ފަރާތުެގ އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ ޖަލު ޙުކުމެއްަގއި    .350
ޤާނޫީނ    7ހުންނަތާ   ކަމަށާއި  އަހަރުެވފައިާވ 

ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ެގ  ކޮއްކޮ  މަތިން  ހަމަތަކުެގ 
 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ ދެއްުވްނއެދި 

 ޝިޔާމާ އަްނަވރު  2021އެޕްރީލް  5
 ފެހިވިދުަވރުެގ/ ސ.ފޭދޫ 

 F/AM/PMC/2021/150-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ހުރި    .351 ނުކުޅެދުްނތެރިކަން  މަޝްރޫޢުެގ  ހިޔާ 
އިން ފުރަތަމަ    H10ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީ  

ހިމެނިފައިީވނަމަެވސް  ނަން  ލިސްޓްަގއި  ނެރުނު 
ހިމެނިފައިުނާވތީ   ނަން  ލިސްޓްގައި  ދާއިމީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021އެޕްރީލް  5
 

 ޝަރުމީލާ އާދަމް 
 ހ.ބައިކަނޑިއާެގ/ މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/146-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04
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އެ ފަރާތުެގ އަނބިމީހާެގ އައި.ޑީ.ކާޑު ރަށު އޮފީހުްނ   .352
އޮޅުާވލާފައިުވމުެގ   ދުަވސް  އުފަން  ހަދާދިންއިރު 

ުވމުން ސަރުކާރުން ދެއްާވ    65ސަބަބުން   އަހަރު 
ަވީނ ޢިނާޔަތް   ކޯޓުން  ުނިވަނމަވެސް،  ލިބޭޮގތް 

އަންހެުނންެގ އުފަްނދުަވސް ބަދަލުކޮށްދެއްާވ އެކަމަށް  
އިސް   ނަމަެވސް،  ކުރައްާވފައެެވ.  ޙުކުމެއް 
ޭވތުެވދިޔަ  ތެރެއިްނ  ފައިސާެގ  ދޭ  ރަށްެވހިންނަށް 
ތަނުަގއި ުނދެިވ ހުރި ފައިސާ އަލުން ުނލިބޭނެކަމަށް  

އެޑްމިނިސްޓް  ޕެންޝަން  ރޭޝަްނއިްނ  މޯލްޑިްވސް 
ޙައްޤު  އެފަރާތުެގ  އަްނާގފައިވުމުން 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ނަޒީރު މޫސާ  2021އެޕްރީލް  5
 މަތިމަރަދޫ ކުރިކީލަ/ ލ.ަގން 

 

 F/AM/PMC/2021/148-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ފަރާތުން   .353 ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  މޯލްޑިްވސް  ސީނު 
 ދަނޑުެވރިކަން ކުރުމަށް ަވރުާވއަށް ނަާގފައިާވ ށ. 
ހޯދުމުެގ   ޙައްލެއް  ކުއްޔަށް  ރަށު  މެދުކުނބުރުދޫެގ 
އަދި   އޮފީހަށާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާެގ  ޮގތުން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް  
ސިޓީއަށް  ލިޔުނު  އަށް  އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް 

ނުލިބޭތާ   ިގަނ  މަސްދުަވހަށް   06ޖަާވބެއް  ވުރެ 
އެއްެވސް   މިިނސްޓްރީެގ  ދުަވސްެވފައިާވކަމާއި 
ބޭފުޅަކާ ބައްދަލުުނެވ އަޅާލުން ކުޑަެވ، ޖަާވބުދާރީ  

 ކުރެޭވ ޮގތެއް ނެތުމުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އެޕްރީލް  5
 

 ޢާދަމް هللا ޢަބްދު
ސީނު މޯލްޑިްވސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ މެނޭޖިްނގ  

 ޑިރެކްޓަރ 
 
 
 

އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/155 
    2021 މޭ 04

އަލުން   .354 ޕޮއިްނޓް  ލިބިފައިާވ  ފްލެޓްއިން  ހިޔާ 
ބައްލަވައި ފްލެޓް ލިބޭ ދާއިމީ މީހުންެގ ލިސްޓުަގއި  

 ހިމަަނއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު  2021އެޕްރީލް  6
 ހ.ލެެވންޑްލީ/ މާލެ 

 

  ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/146 

04     2021 މޭ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް    .355
އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރއިން ހުޅުާވލި ބިޑަށް ޕަލްމީޯނ 

ހުށަހަޅުމުން، އިބްތިދާޢީ މޯލްޑިްވސްެގ ފަރާތުން ބިޑު  
މި  އަދި  ބާޠިލުކޮށްފައިާވތީއާއި  ބިޑު  މަރުހަލާގައި 
ފިނޭންސްއިްނ   އޮފް  މިިނސްޓްރީ  މައްސަލައިގައި 
މައްސަލަ  މި  ދީފައިނުާވތީ  ޖަވާބެއް  އެއްެވސް 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  6
 

 

 ޢާއިޝަތު ޝިފާޒާ 
 މޯލްޑިްވސްެގ ސޯލް ޕްރޮޕްރއިޓަރޕަލްމީނޯ 

 

 F/AM/PMC/2021/151-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ެގންަނ   .356 މުަވއްޒަފުްނ  ބިދޭސީ  ަވޒީފާތަކަށް 
 އޭޖެްނސީތަކުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން 

މޯލްޑިްވސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އެމްޕްލޯއިމަންޓް   2021އެޕްރީލް  6
ޔޫނިއަން ފޮރ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެްނސީސް، 

 އޭޖެްނސީސް އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް 

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
 

57-F/AM/PMC/2021/154 
    2021 މޭ 04

ކުރި   .357 ިވޔަފާރިތައް  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި 
 3އިން    SDFCއެރުުވމަށް ހުޅުާވލި ފުރުޞަތުަގއި  

ެގސްޓު ހައުސް  މިލިއަން ރުފިޔާެގ ލޯން ލިބިެގން 
ދަނިކޮށް  ކުރަމުްނ  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ 

ލޯްނ   19-ކޮިވޑް ލަސްެވ  ޕްރޮޖެކްޓް  ގުޅިެގން  އާ 
ްގރޭސް  ހަމަޖެހިފައިާވ  ޕީރިއަޑްެގ ދެއްކުމަށް   

މުއްދަތު ހަމަވުމުން ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ބޭންކަށް ސިޓީ 
ހުށަހެޅުމުންެވސް ލޯން ދެއްކުމަށް އެއްެވސް ލުޔެއް 

 ދީފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  6
 
 
 

 މޫސާ ފާރޫޤް 
 ހަނދުވަރުމަތީެގ/ އއ.ތޮއްޑޫ 

 
 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/145 
    2021 މޭ 04

ޯގތީ    1999  .358 ލިބިފައިާވ  ލ.ގަމުން  އަހަރު  ަވނަ 
އަތުލާފައިާވތީ   ދަޢުލަތުން  ޙަާވލުނުކޮށް  އޭނާއާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ރިޔާޒް  2021އެޕްރީލް  6
 02-4 4ސިނަމާލެ 

 F/AM/PMC/2021/156-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ސޮޔާއި    .359 ނަމުަގއި  އޭނާެގ  މީހަކު  ދަްނނަ  ނުެވސް 
ކޯޓޫެގ  ސިިވލް  ޖަހައިެގން  ޕްރިންޓް  ފިންގަރ 
އެކަމަށް   ޙާޒިރުެވފައިާވއިރު،  ޝަރީޢަތަށް 
ރިޢާޔަތްނުކޮށް އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެެވްނ  

 ނެތްކަމަށް ބުނެފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  7
 މޫސާ ޙުސައިން 

 / ދ.ކުނޑަހުވަދޫ 044ރު ނަްނބަރު ދަފްތަ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04
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ޕްރޮބޭޝަްނ   .360 ޓްރައިބިއުނަލުން  ަވޒީފާއާބެހޭ 
ަވކިކޮށްފައިާވތީއާއި  ަވޒީފާއިން  މުއްދަތުަގއި 
ހންުގމުަގއި   އިދާރީ  ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ 

ފޮނުއްާވފައިާވ ހުރި   ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުުވންތައް 
 ސިޓީ

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ  ޢާލިޔާ ޙަނީފް އަދި ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަޙްމަދު  2021އެޕްރީލް  7

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ދަރިްނ    .361 އަނބި  އިހުމާލުން  ކައުންސިލްެގ  ކ.ހުރާ 
ފޮނުއްާވފައިާވ ބޯހިޔާެވހިކަމުން މަޙްރޫމް ެވފައިާވތީ  

 ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ( 

 ޙަސަން އަޒްލީމް  2021އެޕްރީލް  7
 ރޭަވ/ކ.ހުރާ 

 F/AM/PMC/2021/156-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ރ.ރަސްމާދޫ ކޯޓުން ބަލަމުްނދާ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް    .362
 ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދިުނމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޙުސައިން ޝައުފާން  2021އެޕްރީލް  7
 1292ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 F/AM/PMC/2021/150-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ކޯޓުން    .363 ލުމަށް   6ކްރިމިނަލް  ޖަލަށް  އަހަރަށް 
ޮގތަށް    3ޙުކުމްކޮށް   ނުާވ  ދިުގ  އަހަރަށްުވރެން 

ދިުނމަށް   އަހަރު    6ޙުކުމްކޮށްފައިާވއިރު،  ފަރުާވ 
އެކަމުެގ  އޮތުްނ  ހަމަޖެހިފައި  ކުރުމަށް  ތަންފީޛު 

 ކޮންބޮޑުުވން ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  7
 
 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 
 ޝަބްަނމީެގ/ގދ.ހޯޑެއްދޫ 

 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 
 

7-F/AM/PMC/2021/143 
    2021 މޭ 04

ޕެޓިޝަންެގ    .364 ދިރާސާކުރި  ކޮމިޓީން  ޕެޓިޝަން 
ޤައިދީްނ   އަންހެްނ  މަޝްަވރާގައި 

 ބައިވެރިކޮށްދެއްުވށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ަވފާ ޝާރީފް  2021އެޕްރީލް  7
 ރޯޒްިވލާ/ގދ.ރަތަފަްނދޫ 

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
  

57-F/AM/PMC/2021/154 
    2021 މޭ 04

ިގނަ އަހަރުތަކަކަށް ޖަލަށް ލާފައިުވމުން ޖަލުގައި     .365
އެފަދަ  ހޭދަކުރަްނޖެހިފައިާވތީ  ދުަވސްތަކެއް  ިގނަ 
ކަންކަން ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  
)ސްޕީކަރ ޖަލަށް ަވޑައިެގން ޖަލުެގ ޙާލަތު ބެލުމަށް  

 އެދިފައި(

 2021އެޕްރީލް  7
 މުޙައްމަދު ފިޒާން 

 ގ.މެރިންލައިޓް/މާލެ
 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

7-F/AM/PMC/2021/143 
    2021 މޭ 04

ޚިދުމަތް    .366 ބޭސްފަރުާވެގ  އެކަށީެގްނާވ  ޖަލުަގއި 
 ލިބެމުން ުނދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  7
 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ދެކުލައަރާެގ/ސ.ހިތަދޫ 
 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 

7-F/AM/PMC/2021/143 
    2021 މޭ 04

ީވނަމަެވސް   %65ޙުކުމުެގ    .367 ދެއްާވފައި  މަޢާފު 
އަދިެވސް ތަންފީޛު ކުރަްނޖެހޭ މުއްދަތެއް އޮތްއިރު  
ބަލި ހާލަތު ހުރި ޮގތުން އަމިއްލަ ޤައުމަށް ފޮނުއްަވއި 

 ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މަރްޔަމް ރޯޒީ މަޕުލާ  2021އެޕްރީލް  7
 ފިލިޕިންސް 

 F/AM/PMC/2021/157-7 ޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީ
    2021 މޭ 04
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ތެރެއިން    .368 ތަކުެގ  ރިކޯޑް  ކުށުެގ   22ޖަލުެގ 
މައްސަލައަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް އިޙުމާލުެވ އޮޅުާވލާފައިާވ  
ސާފުކުރުމަށް  ރިކޯޑް  ކުށުެގ  މައްސަލަތަކަށްާވތީ، 
އިްނސާފުހޯދުމަށް   ބަދަލުކޮށް  ކަންހިނާގފައިާވޮގތް 

ފޮނުއްާވފއިާވ ފިޔަވަޅެއް   އަޅުއްވައިދެއްުވްނއެދި 
 ސިޓީ

 އިބްރާހީމް އަޝީރު  2021އެޕްރީލް  7
 ތިބްރޯޒުެގ/ގދ.ަގއްދޫ 

 F/AM/PMC/2021/143-7 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

އޮތް   .369 ދެެވން  ޙުކުމަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  ބަލި 
ލުޔެއް   ބޮޑު  ފޮނުއްާވފައިާވ އެންމެ  ދެއްުވމަށްއެދި 

 ސިޓީ
 2021އެޕްރީލް  7

 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ 
 ދިއްާގަގސްދޮށުެގ/ހދ.މަކުނުދޫ )މާފުށި ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04

ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި    .370 ޮގތެއް  ލުއި  ޙުކުމަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  7
 އަމްޖަދު މުޙައްމަދު 

 ބްލޫހެަވންއާެގ/ގދ.ތިަނދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

އިންސާފުެވރި    49  .371 ޙުކުމަށް  ޖަލު  އަހަރުެގ 
ނިންމެުވމަށް ނިންމަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ
 2021އެޕްރީލް  7

 އަޙްމަދު ޝަރީފް 
 ވ.ދިހަެވހި/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމެން ކައިރިެވފައިާވ އިރުެވސް    .372
ލިބިފައިުނާވތީ    ޖަާވބު  ފޯމަށް  ކެލެމެންސީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021އެޕްރީލް  7

 ޢަލީ ނިމާލް
 މއ.ދިލްމާ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04

ޖިނާޢީ އިޖުރާތުެގ ޤާޫނނު، ކްލެމެންސީ ޤާނޫނު އަދި   .373
ތަޢާރަޒުުވންތައް   ހުރި  ޤާނޫުނަގއި  ޕެރޯލް 

 އިސްލާޙްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021އެޕްރީލް  7

 އާމިނަތު ޙުސައިން 
 ކަސްތޫރިމާެގ/ތ.އޮމަދޫ )މާފުށި ޖަލު( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/150 

    2021 މޭ 04

ފުރުޞަތު   .374 ނުކުތުމުެގ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ޖަލުން 
ލިބިފައިުނވުމާއި ޕެރޯލްއަށްއެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިާވތާ  

ލިބިފައިުނާވތީ     1 ޖަވާބެއް  ީވއިރުެވސް  އަހަރު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  7
 އާމިނަތު ރިފާ 

 ސުާވސާެގ/ކ.މާފުށި )މާފުށި ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ދެއްުވމަށްއެދި    .375 ފުރުޞަތެއް  މިިނަވްނުވމަށް  ޖަލުން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  7
 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު

 ދެރަހަ/ބ.އޭދަފުށި )މާފުށި ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ދެއްުވމަށްއެދި  ޖަލުން    .376 ފުރުޞަތެއް  މިިނަވްނުވމަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  7
 އަޙްމަދު އަސްޢާން ސަޢީދު 

 ބްލާސަމްއާެގ/ގދ.ފިޔޯރީ )މާފުށި ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04
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ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން ދެެވން އޮތް އެންމެ ބޮޑު    .377
 ދެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީލުޔެއް 

 2021އެޕްރީލް  7
 ރިޝީފް هللا ޢަބްދު

 މާފުށި ޖަލު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/150 
    2021 މޭ 04

ކޮކްަނޓް ހައުސް    މަންމަ ނިޔާުވމާއި ުގޅިެގން މއ.  .378
އަކަ ފޫޓު ޭގެގ ހުރިހާ    136ބަހައިެގން ލިބިފައިާވ  

ވާރިސުންނަށްެވސް ލިބިފައިާވކަމަށާއި، އޭެގތެރެއިްނ 
މީެގ   ޝަފީޤަށް  ކުރިްނ    13މުޙައްމަދު  އަހަރު 

އޭނާއަށް   ލިބިފައިާވކަމަށާއި  ފްލެޓް  ސަރުކާރުން 
ފްލެޓް ލިބިފައިަވނީ މާލެއިން ލިބޭ ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާ  
އުސޫލުން ކަމަށްާވތީ މިކަން ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  

 ޓީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސި

 2021އެޕްރީލް  8
 
 

 

 ޢަލީ އިމްރާން 
 މއ.ކޮކްނަޓް ހައުސް/މާލެ 

 
 

 F/AM/PMC/2021/144-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ރ.  .379 ނަސްާވްނ   ދަރިފުޅު  ޙުސައިްނ  ކަނދޮޅުދޫ 
ަވކިޮގތެއް  ޖަލުގައި  މާލޭ  ތުޙުމަތުަގއި  ކުށެއްެގ 

އޭނާއަކީ ނިމެްނދެން   ބަްނދުކޮށްފައިާވކަމަށާއި 
ފަރާތެއް   ބޭސްކަމުްނދާ  ބައްޔަށް  ނަފްސާނީ 
ބަދަލުކުރެޭވޮގތެއް   ެގޔަށް  ދަރިފުޅު  ކަމަށްާވތީ 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަޙްމަދު ނާފިޢު  2021އެޕްރީލް  8
 ދެކުނުެގ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ 

 F/AM/PMC/2021/149-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ހުރާ ކައުންސިލްެގ އޮޑިޓް   ަވނަ އަހަރުެގ ކ.  2016  .380
ދެފުށް   މައްސަލަތައް  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ރިޕޯޓްަގއި 
ފެންނަ ޮގތަށް ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 
ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ރައީސުލް  ސިޓީ:  )ކޮޕީ  ސިޓީ 

 އޮފީހަށް ފޮނުއްާވފައި(

 2021އެޕްރީލް  14
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 

 ސަމާ/ކ.ހުރާ 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/152 
    2021 މޭ 04

ަވނަ އަހަރުެގ ކ.ހުރާ ކައުްނސިލްެގ އޮޑިޓް    2016  .381
ދެފުށް   މައްސަލަތައް  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ރިޕޯޓްަގއި 

ފޮނުއްާވފައިާވ ފެންނަ ޮގތަށް ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި 
ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ރައީސުލް  ސިޓީ:  )ކޮޕީ  ސިޓީ 

 އޮފީހަށް ފޮނުއްާވފައި(

 2021އެޕްރީލް  14
 ޙަސަން އަޒްލީމް 

 ރޭަވ/ކ.ހުރާ 
 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/152 
    2021 މޭ 04

އާ   2014  .382 ކުރި  ތަސްދީޤު  އަހަރު  ަވނަ 
އެއް   ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް 

ެގ ިނޔަލަށް(، މި   2015އަހަރަށް ފަސްކޮށް )މެއި  

 އިބްރާހީމް ޔާމީން  2021އެޕްރީލް  14
 ގ.އުފަކާރު/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

 

57-F/AM/PMC/2021/147 
    2021 މޭ 04
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ެގްނދިޔައީ   ދެމުްނ  ކުށްވެރިންނަށް  މުއްދަތުަގއި 
ކަނޑައަޅާފައިާވ  ދިނުމަށް  ޤާނޫނުތަކުން  ކުރީެގ 

ހަމައެއާއެ އަދި  ޙުކުމްތައްކަމަށާއި  އެ  ބޮޑެތި  ކު 
ޤާނޫނަށް   އެ  ެގެނސް  އިސްލާޙު  ދެަވނަ  ޤާނޫނަށް 

މަސް ދުަވހަށް ފަސްކޮށް މި   1ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  
ކުރީެގ  މަންފާތައް  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން 
ފަރާތަކަށް  އެއްެވސް  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނަށް 
ޤާނޫުނ  އެކަމަކީ  ކަނޑައަޅާފައިާވތީ  ނުލިބޭނެކަމަށް 

ޚިލާފަ ެގނެސްފައިާވ  އަސާސީއާެވސް  ށް 
ޖަލުތަކުަގއި  ސަބަބުން  އެކަމުެގ  އިޞްލާޙެއްކަމުން 
އިންސާފު   މީހުންނަށް  ލިބެމުންދާ  އަނިޔާ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 
 

 
 
 

ސަބްލީސް   .383 ެގ  ރިސޯޓު  އައިލެންޑް  ަވކަރުފަޅި 
އެންޑް   ހޮޓެލްސް  ލެީވނިއާ  މައުންޓް  ކޮށްފައިާވ 
އަތަމާ  އެްގރީމަްނޓް  ސަބްލީސް  ރިސޯޓްސްެގ 
ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީ   ޓްރޭޑްއިން  އެންޑް  ޓްރަަވލްސް 
 އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

ރިސޯޓްސް   2021އެޕްރީލް  14 އެންޑް  ހޮޓެލްސް  ލެީވިނއާ  މައުންޓް 
 ޕވޓ ލޓޑ

 ސަނަތް އުކްވައްޓެ/ ޗެއަރމަން )އެމް.ޑީ(

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/153 
    2021 މޭ 04

 މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް  2021އެޕްރީލް  14 ފްލެޓް ލިބިފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  .384
 ީވސަްނެގ/ބ.ކަމަދޫ 

 F/AM/PMC/2021/144-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ފޮނުއްާވފައިާވ   .385 ުގޅޭޮގތުން  ހިމާޔަތްކުރުމާ  މިޔަރު 
 ސިޓީ

 އެލީސް ރުތް މޯޝަރ  2021އެޕްރީލް  14
 

 F/AM/PMC/2021/153-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

އަހަރުެގ ކ.ހުރާ ކައުްނސިލްެގ އޮޑިޓް  ަވނަ    2016  .386
ދެފުށް   މައްސަލަތައް  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ރިޕޯޓްަގއި 
ފެންނަ ޮގތަށް ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  15
 

 މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 
 ހުޅެިވހަނދު/ކ.ހުރާ 

 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/152 
    2021 މޭ 04

ިގނަ މައްސަލަތަކަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަމުްނދާ   .387
ފޮނުއްާވފައިާވ  ފާޅުކޮށް  ހިތްހަމަނުޖެހުން  ޮގތާމެދު 

 ސިޓީ

 އަޙްމަދު ޝަހީމް  2021އެޕްރީލް  18
 ޝަހީމީމަންޒިލް/ގއ.ިވލިިގނލި

އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 ކޮމިޓީ މިންަވރު ބަލާ 

57-F/AM/PMC/2021/158 
    2021 މޭ 04
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ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންިގ ކަމުެގ ކުށުަގއި ކޮށްފައިާވ    .388
ޙުކުމުްނ    15 ޖަލު  އަހަރުެގ 

 މިނިަވންކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021އެޕްރީލް  18

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު 
 މާފޮޅޭިވލާ/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/147 

    2021 މޭ 04

ހުށަހެޅިތާ    .389 ފޯމް    11ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ނުލިބޭތީ  ޖަާވބު  މަސްެވފައިާވއިރު 

 ސިޓީ 
 2021އެޕްރީލް  18

 ޙަނީފާ މުޙައްމަދު 
 ހަނަފަސްެގ/ޅ.ަނއިފަރު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/147 

    2021 މޭ 04

ހުށަހެޅިތާ    .390 ފޯމް    8ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ނުލިބޭތީ  ޖަާވބު  މަސްެވފައިާވއިރު 

 ސިޓީ
 2021އެޕްރީލް  18

 އާމިނަތު ަނހުދިއްޔާ 
 ފްލައިސެަވން/ހދ.މަކުުނދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/147 

    2021 މޭ 04

ހުށަހެޅިތާ    .391 ފޯމް    8ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
ނުލިބޭތީ   ޖަާވބު  ފޮނުއްާވފައިާވ މަސްެވފައިާވއިރު 

 ސިޓީ
 2021އެޕްރީލް  18

 އިފާ އިސްމާޢީލް 
 މާލޭޭގއާެގ/ތ.ތިމަރަފުށި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/147 

    2021 މޭ 04

ފަދައިްނ    .392 މީހުން  ދެިވހިފައިފާާވ  މަސްތުާވތަކެއްޗަށް 
ނުދިުނމަށް  ޖެހުނަ  ަވބާގައި  މި  ބަޔަކު  އެހެން 

ކަންތައް   ފޮނުއްާވފައިާވ ކުރެިވދާނެ  ހިމަުނއްަވއި 
 ސިޓީ.

 2021އެޕްރީލް  18
 

ސަޢީދު އިބްރާހީމް   ނަޢުފަލް 
 މ.މޫސުމްބަހާރު/ މާލެ 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/159 
    2021 މޭ 04

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ    .393 ދެއްާވތޯ  ލުއި  އަދަބަށް 
ޖަވާބާމެދު  އޮފީހަށް   ސިޓީެގ  ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ހިތްހަމަުނޖެހި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އެޕްރީލް  18
 

ސަޢީދު އިބްރާހީމް   ނަޢުފަލް 
 މ.މޫސުމްބަހާރު/ މާލެ 

 

 F/AM/PMC/2021/147-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ކުރިން   .394 އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީެގ އިތުރު ތަފްސީލް ބަޔާންކޮށް  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021އެޕްރީލް  18

 އަސްފަލްهللا ޢަބްދު
 ނީލްިވލާ/ ސ.ފޭދޫ 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/149 

    2021 މޭ 04
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މުޙައްމަދަކީ   .395 އަހުސަން  ކޮއްކޮ  ފަރާތުެގ  އެ 
ތ.ތިމަރަފުށިްނ  ގައި    2020ނޮެވްނބަރު   ފުލުހުން 

މީހެއްކަމާއި،   ދުަވސް   7ހައްޔަރުކުރި  މަސް 
ފާއިތުެވފައިީވ ނަމަެވސް ކޯޓުގައި އެއްެވސް ހެއްކެއް 
ޖަލަކަށް  ރިމާްނޑް  ުނވުމާއި،  ދެއްކިފައި 
ނަމަެވސް  އެދުުނ  ކޯޓުން  ބަދަލުކުރުމަށް 
ތަފާތު  ބައިތިއްބައިެގން  ޖަލެއްަގއި  ކަސްޓޯޑިއަލް 

ކުރަ އަނިޔާތަކަށް  އަނީޔާތައް  ލިބޭ  ދިއުމާއި،  މުން 
ފަރުާވ ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުެގންދިއުމާއި އަދި 
ޙައްލު   އެކަން  ބައްދަލުކުރެޭވޮގތްުނާވތީ  އާއިލާއާ 
ސިޓީ. ފޮުނއްާވފައިާވ   ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި 
ފޮުނއްވައި،     18)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހަށް 

މަޖިލީ  2021އެޕްރީލް   ރައްޔިތުްނެގ  ހުެގ  ގައި 
 އިދާރާއަށް ކޮޕީކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ(

 2021އެޕްރީލް  18
އިހުސާނު   އަޙުމަދު 

 އަސްރަފީިވލާ/ ތ.ތިމަރަފުށި 
 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/149 
    2021 މޭ 04

ބަހައިެގްނ    .396 މުދާ  ތަރިކަ  މަްނމަެގ  ފަރާތުެގ  އެ 
ސަރުކާރަށް   136ލިބިފައިާވ   ބިންކޮޅޮ  އަކަފޫޓުެގ 

ނަންަގވައި ހުޅުމާލެ ސެކަންޑް ފޭސްއިްނ ބިންކޮޅެއް 
 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އެޕްރީލް  19
 

އިމްރާން  ޢަލީ 
 ގ.ެވލެްނސިއާއާެގ/ މާލެ 

 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/144 
    2021 މޭ 04

ޚިދުމަތްތަކާ   .397 ލިމިޓެޑްެގ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް 
ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުުވްނތައް  ހުރި  ގުޅޭޮގތުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އަދކުރާ  މޯލްޑިްވސް ޓްރޭޑް ޔޫިނއަން  2021އެޕްރީލް  19 މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/160 
    2021 މޭ 04

ކޮމިޝަްނެގ އެ    .398 ސަރިވސް  ސިިވލް  ފަރާތުން 
ަވޒީފާއިން ަވކިވުމަށް މަޖްބޫރުިވ ކަންކަްނ ބަޔާންކޮށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ(

 2021އެޕްރީލް  18
 

ނިހާ  ޢާއިޝަތު 
 މއ.ރަށްދެބައިެގ/ މާލެ 

 

 މިނިަވން މުވައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/161 
 2021 މޭ 04

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ކުދިން ބަލަހައްޓަމުްނދާ    .399
މައިްނނާއި އެކަިނެވރި މައިްނނަށް )އަދި އެނޫްނެވސް  
އެފަދަ   ދިރިއުޅުއްާވ  ހާލަތްތަކުަގއި  އެކި 
ހައްޤުެވރިންނަށް ދަޢުލަތުެގ މާލީ ޢިނާޔަތް ލިބުމުގައި  
ހުރި ހުރަސްތައް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކަމާގުޅޭ  

 2021މާރިޗު  29
 
 
 

ނިފާރު   އިބްރާހީމް 
މައުންޓްލެޭވނިޔާ/    36 ޑެހިަވލަ،  މާވައްތަ،  ބަތިޔާ 

 ސްރީލަންކާ 
 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 
  

57-F/AM/PMC/2021/159 
    2021 މޭ 04
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މުރާ  ހުރި  ކޮމިޓީއިން  އެކަމުގައި  ކުރައްަވއި  ޖާ 
 ދަތިތައް ފިލުވައިދެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ފަޒްނާއަކީ    .400 ޢާއިޝަތު  ރޯޝަީނެގ،  އދ.އޮމަދޫ، 
އެ   ފަރާތެއްކަމުން،  ލިބިފައިާވ  ފްލެޓް  ނުހައްުގން 
ޙައްޤުާވ  ފްލެޓް  ބައްލަަވއިދެއްވައި  މައްސަލަ 

 ފަރާތްތަކަށް ދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021އެޕްރީލް  20
 ޙުސައިންމުޙައްމަދު  

 އަތަމާެގ/ އދ.އޮމަދޫ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/144 
    2021 މޭ 04

ތަކެތީެގ    .401 ތާރީޚީ  އުޅަނދުފަހަރު  އެއްަގމު  ޒަމާްނީވ 
ޮގތުަގއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރެޭވ 

އިޞްލާޙުކުރުމުެގ   ޤާނޫނުތައް  މުހިންމުކަށް  ޮގތަށް 
 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އެޕްރީލް  25
ސަމީރު  މުޙައްމަދު 

 ހީނާމާެގ/ އއ.މަތިވެރި 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/144 
    2021 މޭ 04

ކުރީެގ މާލޭ އިންްގލިޝް ސްކޫލްެގ މައްޗަށްާވ އެ    .402
ސިިވލް   ހިްނުގނު  ގުޅިެގން  ޙައްޤުތަކާ  ފަރާތުެގ 

ނަންބަރު    Cv-C/2015/2187ކޯޓުެގ  
އެންޓަރޕްރައިސަސް   މަްނދު  ދަށުން  ޤަޟިއްޔާެގ 

މައްޗަށް   ލިމިޓެޑްެގ  ސެޕްޓެންބަރު   27ޕްރައިެވޓް 
މަސް ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި   2އިން ފެށިެގން    2016

ރުފިޔާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށެެވ.   704,653.00
މަންދު  ދަރަިނ  އެ  އެހެންަނމަެވސް، 
ސިޮވލް   އިން  ޕވޓ.ލމޓ  އެންޓަރޕްރައިސަސް 
ކޯޓުެގ ޙުކުމެ އެއްޮގތަށް ޢަމަލްކޮށްފައިުނާވތީ އެކަްނ  

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

މުސްތަފާ  2021އެޕްރީލް  26  ޢަލީ 
 (04-34) 3-ގ.ސިަނމާލެ

 F/AM/PMC/2021/147-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 މޭ 04

ޤާނޫނުަނށް   .403 ދަތުރުފަތުރުެގ  އުޅަނދުެގ  އެއްގަމު 
މާލޭެގ   ތެރެއިން،  އިސްލާހުތަކުެގ  ެގންަނވަމުންދާ 
އުޅަނދުތައް  އަުގހުރި  ޒަމާނީ  ރައްޔިތުްނެގ 
މާލޭ  އިންތިޒާމެއް،  ފުރިހަމަ  ހަރުދަނާ  ބެހެއްޓޭނެ 
ފިކުރާއި  ކަންބޮޑުުވންތަކާއި  ރައްޔިތުްނެގ 

ޝާމި  އުންމީދުތައް  އަދި  ޮގތަށް  އެދުްނތަކާއި  ލުާވ 

 ކާޓިޔުންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021އެޕްރީލް  27
 އިބްރާހީމް ސުޖާއު 

 
 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/144 
    2021 މޭ 04
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ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  މުހިްނމުކަމުގައި  އޮތުން 
 ސިޓީ

ފްލެޓް    .404 ހިޔާ  ދާއިމީ  ކުރިން  ަނމަެވސް  ލިބުނު 
އެކަން  ހިމެނިފައިނުާވތީ  ނަން  ލިސްޓްގައި 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

  މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް 
 މަރިޔަމް އިސްމާޢީލް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/144 
    2021 މޭ 04

ދޯންޏެއް    .405 ފަރާތުެގ  އެ  އެ  މަރުހަލާގައި  ިވއްކުމުެގ 
ދެއްކުމުެގ  ާވހަކަ  ދިފާޢުަގއި  އަމިއްލަ  ފަރާތަށް 
ބަދަލުަގއި   ފަރާތުެގ  އެ  ލިބިފައިނުަވނީ  ފުރުޞަތު 
ކޯޓަށް   ހީލަތުްނ  މަކަރާއި  މީހަކު  އެހެން 
މައްސަލަ  އެ  ހާޒިރުެވފައިާވތީ، 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  27
 

 

ޙުސައިން   މޫސާ 
 ދަނާލް/ ދ.ކުޑަހުަވދޫ 

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/147 
    2021 މޭ 04

ލިބޭ    .406 ދިރިއުޅުމުެގ    6500ަވޒީފާއިން  ރުފިޔާއިން 
އުޅެންޖެހިފައިާވއިރު،  ުނޖެހި  ދެކޮޅު  ޚަރަދު 
ޙައްޤުްނ   ލިބުމުެގ  ޒަކާތް  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަޤީރުްނނަށް 
ލިބޭނެޮގތެއް   ޒަކާތް  މަޙްރޫމްކޮށްފައިާވތީ، 

 ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  28
 
  

 މަރްޔަމް ރަޝީދާ 
 މ.އެވަރެސްޓްއާެގ/މާލެ 

 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
 
  

57-F/AM/PMC/2021/174 
    2021 ޖޫން 1

މަޙުމޫދު    .407 ޒައިދު  އަލިާވެގ  ފަރާތުްނ ފ.ދަރަބޫދޫ، 
 ގެއިން ނެރެދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޢަބްދުލްޖަލީލް  2021އެޕްރީލް  28
 11236ފެހިތަރި 

 F/AM/PMC/2021/171-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ރިޕޯޓްގައި    .408 އޮޑިޓް  އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ  ކ.ހުރާ 
ޚިލާފު   ހުރިކަމަށް  ަގާވއިދާ  ކަންތައްތަކެއް 

ފާހަަގކުރައްާވފައިާވޓި އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ، ކ.އަތޮޅު ހުރާ  

 ކައުންސިލްއަށް ފޮނުއްާވފައި(

 2021އެޕްރީލް  28
 އަޙްމަދު ނިހާދު 

 ނަރުިގސްިވލާ/ކ.ހުރާ 
 މާލިއްތަޔު ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/178 
    2021 ޖޫން 1

ރިޕޯޓްގައި    .409 އޮޑިޓް  އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ  ކ.ހުރާ 
ހުރިކަމަށް   ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފު  ަގާވއިދާ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވޓި އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ، ކ.އަތޮޅު ހުރާ  

 ފޮނުއްާވފައި(ކައުންސިލްއަށް 

 2021އެޕްރީލް  28
 މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 
 ހުޅެިވހަނދު/ކ.ހުރާ 

 މާލިއްތަޔު ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/178 
    2021 ޖޫން 1
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ހުރިޮގތުްނ   .410 ޢަމަލުތައް  ކައުްނސިލްެގ  ކ.ހުރާ 
ފުރުޞަތު  ަވޒީފާެގ  ލިބެްނޖެހޭ  ރައްޔިތުްނނަށް 

ކޮޕީ ސިޓީ: ގެއްލެމުންދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )  
ޑިެވލޮޕްމަންޓްއަށް   އިކޮޮނމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ފޮނުާވފައި( 

 2021އެޕްރީލް  28
 

 މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 
 ހުޅެިވހަނދު/ކ.ހުރާ 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/177 
    2021 ޖޫން 1

ހުންނަ   .411 ޓްރިެވންޑްރަމްަގއި  އިންޑިއާެގ 
ރައިޓްސް އެްނޑް ޖެންޑަރ  ކޮންސިއުލޭޓުން ހިޔުމަން  

ކޮމިޓީއަށް ދީފައިަވނީ ސައްޚަޫނން މަޢުލޫމާތުކަމަށް  
 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އެޕްރީލް  29
 

 ފަހީމް އިބްރާހީމް 
 ފަޒާ/އއ.އުކުޅަސް 

 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

  
 

57-F/AM/PMC/2021/173 
    2021 ޖޫން 1

ރިޕޯޓްގައި  ކ.ހުރާ    .412 އޮޑިޓް  އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ 
ހުރިކަމަށް   ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފު  ަގާވއިދާ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވޓި އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ، ކ.އަތޮޅު ހުރާ  

 ކައުންސިލްއަށް ފޮނުއްާވފައި(

 2021އެޕްރީލް  29
 

 މުޙައްމަދު ޢީސާފުޅު 
 ހުޅެިވހަނދު/ކ.ހުރާ 

 

 F/AM/PMC/2021/178-57 މާލިއްތަޔު ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ކްލެމެންސީއަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ފޯމްތަކަށް ޖަަވބު    .413
 ނުލިބޭތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު އަރީފް  2021މޭ  2
 ޑޯރެްނސީިވލާ/ހއ.ކެލާ 

 F/AM/PMC/2021/176-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ނުލިބޭތީއާއި    .414 ބޭސްފަރުާވ  އެކަށީެގްނާވ  ޖަލުން 
ދަރިފުޅުެގ ހާލަތު ޯގސް ވަމުންދާތީ އަަވހަށް ފަރުާވ  
ކޮށްދިނުމަށްއެދި  ބަދަލު  ެގޔަށް  ހޯދުމަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޔޫސުފް ސަޢީދު  2021މޭ  2
 10381ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 

 

 F/AM/PMC/2021/171-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ޕޭޕަރުތައް    .415 ޓެސްޓް  އިމްތިޙާުނެގ  އޭލެެވލް 
އިމްތިޙާުނ  އެ  ލީކްެވފައިާވތީ 

 ކެންސަލްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަޙްމަދު ާވފިރު  2021މޭ  4
 ވ.އެލަމް/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/172-57 ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 
    2021 ޖޫން 1

އދ.މަހިބަދޫަގއި ހިންާގ ލިބަޓީ ެގސްޓް ހައުސްއަށް    .416
ކޮިވޑް ފަތުރުވެރިން  ގުޅިެގްނ    19-އަންނަ  އާ 

ނުކުރާކަމަށް   އިޙްތިރާމް  ފިޔަަވޅުތާކަށް  އަޅާފައިާވ 
ހައުސް  ެގސްޓް  އެ  ކައުންސިލުން  ރަށު  އެ  ބުނެ 
ޖޫރިމާނާ ކޮށްފައިާވތީ، އެ ެގސްޓްހައުސްއަށް އަްނަނ 

ފިޔަވަޅުތަ ޢަމަލުކުރާކަމަށްބުެނ  ފަތުރުެވރިން  ކަށް 

 2021މޭ  9
 

 ލިބަޓީ ެގސްޓް ހައުސް 
 ޒައުފަރާން ނަޒީރު )މެނޭޖިްނގ ޑިރެކްޓަރ(

 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/177 
    2021 ޖޫން 1
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އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  
 )ކޮޕީ ސިޓީ( 

ފަރާތަކާ    .417 ެވފައިާވ  ކޮންޓެކްޓް  ޕޮސިޓިްވ  ޑައިރެކްޓް 
ޕްރޮޓެކްޝަްނ  ހެލްތު  ަނމަެވސް  ެވފައިީވ 
ލިބިފައިުނާވތީ   ޑޮކިއުމެންޓް  އެޖެްނސީއިން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 
 2021މޭ  9

 މުޙައްމަދު އަޒީޒް 
Azee4901@gmail.com 

 

 F/AM/PMC/2021/174-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

 މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް  2021މޭ  9 ލިބިފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީފްލެޓް   .418
 ކަމަދޫ  ބ.  ީވސަްނެގ/

 F/AM/PMC/2021/172-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

އާ ގުޅިެގން ސެލޫންތައް ބަްނދުކޮށްފައިާވ    19-ކޮިވޑް  .419
މުރާޖަޢާ   އަލުން  ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ނިންމުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  10
 

 ސެލޫން ފެމިނާ 
 ފާޠިމަތު ޝަފާ )އިސްފަރާތް(

 F/AM/PMC/2021/175-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ހުށަހަޅާފައިާވތާ    .420 މަސް    2ޕެރޯލްއަށްއެދި 
ލިބިފައިުނާވތީ   ޖަވާބެއް  ދުަވސްީވއިރުެވސް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޔޫނުސް އުމަރު  2021މޭ  11
 މީދޫ  ރ. ސައިބޯިނެގ/

 F/AM/PMC/2021/176-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ކްލެމެންސީއަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ފޯމަށް އެއްެވސް    .421
 ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މޭ  11
 އިބްރާހީމް ސަމީރު 

 މިލަންދޫ  ށ. / ބަށިމާެގ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/176 
    2021 ޖޫން 1

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ ނިްނމުން އަލުްނ   .422
 މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  12
 މުޙައްމަދު އަީނސް 

 މާލެ / މ.ސަީނބްރީޒް
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/176 
    2021 ޖޫން 1

ބެހެއްޓުމުެގ    .423 ބަންދުަގއި  ިނމެްނދެން  ޝަރީޢަތް 
ޝަރީޢަތްކޮށް   އަަވހަށް  ބަދަލުގައި 

 ނިންމަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021މޭ  16

 އިރުފާން ތަޤިއްޔު 
 ހުޅުދޫ  ސ. ދޭލިޔާެގ/

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/176 

    2021 ޖޫން 1

ކްލެމެންސީއަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ފޯމަށް އެއްެވސް    .424
 ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މޭ  16
 ދާއޫދު ޖިމްރީޒް 

 މާލެ  / ބިޔުޓީިވލާ ގ.
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/176 
    2021 ޖޫން 1

ޖަލުެގ ބޭސް ފަރުާވެގ ިނޒާމަށް ހަރުދަާނ ކުރެިވދާެނ    .425
 ޮގތްތައް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  16
 ދާއޫދު ޖިމްރީޒް 

 މާލެ  / ބިޔުޓީިވލާ ގ.
 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/171 
    2021 ޖޫން 1

ލިބެމުންުނދާތީ ޖަލުަގއި އެކަށީެގްނާވ ބޭސް ފަރުާވ    .426
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  16
 ދާއޫދު ޖިމްރީޒް 

 މާލެ  / ބިޔުޓީިވލާ ގ.
 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/171 
    2021 ޖޫން 1
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ރިޕޯޓްގައި    .427 އޮޑިޓް  އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ  ކ.ހުރާ 
ހުރިކަމަށް   ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފު  ަގާވއިދާ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވޓި އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ) ކޮޕީ ސިޓީ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

 ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮުނާވފައި(

 އަޙްމަދު ނިހާދު  2021މޭ  17
 ހުރާ ކ. / ނަރުިގސްިވލާ

 F/AM/PMC/2021/178-57 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ިވސާ  ކޮިވޑް    .428 ބިދޭސީންެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހާލަތަށް 
ރުފިޔާއަށް ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި    100މަހަކު  

ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ: މިނިސްޓްރީ  އޮފް 
 އިކޮނޮމިކް ޑިަވލޮޕްމަންޓް އަށް ފޮނުއްާވފައި(

 2021މޭ  17
 
 

 މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤް 
 ގ.ުގޑްލޭންޑް 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/175 
    2021 ޖޫން 1

ފޮނުއްާވފައިާވ   .429 އުނިކޮށްފައިާވ  ލިސްޓުން  ފްލެޓް 
 ސިޓީ

 އަޙްމަދު هللا ނަސްޙު  2021މޭ  18
 6143ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 F/AM/PMC/2021/172-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 ޖޫން 1

ކޮިވޑް  .430 ޖަލުަގއި  ފެތުރެމުްނދާތީ    19-ކ.މާފުށި 
ެގޔަށް  ޝަމީމް  އިނާސް  އިބްރާހީމް  ދަރިފުޅު 

 ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މޭ  23
 

 މަރިޔަމް މުފީދާ 
Mariyam7772960@gmail.com 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/171 
    2021 ޖޫން 1

މަރުެގ    .431 ރަޝީދުެގ  މައްސަލައިގައި  ޔާމީން 
ކުރަމުްނދާޮގތް  ޢަމަލު  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  17
 

 ޢާއިޝަތު ރަޝީދު 
 މާލެ  / ދޫަގސް މއ.
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/205 
    2021 އޮަގސްޓު 17

ނަންބަރު    .432 ކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާ  -Cv/1798ސިިވލް 
C/2021   ީޙުކުމެކ ކޮށްފައިާވ  އިން 

ކަމަށް  ޙުކުމެއް  އިންސާފުންކޮށްފައިާވ 
ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމާއި އަދި މި ޙުކުމެ އިސްތިއުާނފް  
ކޯޓުެގ  ސިިވލް  އަދި  ހުށަހަޅާފައިާވކަމާއި  ކުރުމަށް 

 B5-CR-3/CA/2021/911-144ނަންބަރު  
ކޯޓު އަމުރު ެވސް އެފަރާތަށް ކޮށްފައިާވތީ ީވ އެންމެ  
ލިބޭނެޮގތް  އިންސާފު  ޢަދުލުވެރިކާ،  އަަވހަށް 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އޮަގސްޓް  11
 ަވލީދު ޚާލިދު 

 މ.ހެޕީލަކް/ މާލެ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/205 
    2021 ސްޓުއޮަގ 17

ނަންބަރު    .433 ކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާ  -Cv/1798ސިިވލް 
C/2021   ީޙުކުމެކ ކޮށްފައިާވ  އިން 

 2021އޮަގސްޓް  15
 ަވލީދު ޚާލިދު 

 މ.ހެޕީލަކް/ މާލެ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/205 
    2021 އޮަގސްޓު 17
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ކަމަށް  ޙުކުމެއް  އިންސާފުންކޮށްފައިާވ 
މައްސަލައިެގ     ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމާއި މި 

ކަމާއި   ބައްލަަވއި  އިތުރައް  ކަންހިނާގފައިާވޮގތް 
ެނރެދެއްުވމަށާއި،  އަމުރެއް  ކޯޓުތަކަށް  ގުޅުންހުރި 
ފަނޑިޔާރުްނެގ   ނެރެފައިާވ  ޙުކުމް  ބޭއިްނސާފުން 
މެދުވެރިކޮށް   ޖޭ.އެސް.ސީ  މައްސަލަ 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި 

ޖުމުހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވައި  )ރައީސުލް  އޮފީހަށް  ެގ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮޕީކޮށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 

 ސިޓީ(
ނަންބަރު    .434 ކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާ  -Cv/1798ސިިވލް 

C/2021    ިގައ މ.ހެޕީލަކް/ކ.މާލެ  ގުޅިެގން  އިން 
ަވލީދު ޚާލިދުެގ ފަރާތުން ބައިތިއްބާފައި ތިބި ނަމަ  
ތިބިހާ ބަޔަކާއި، ބަހައްޓާފައި ހުރިަނމަ ހުރި މުދަލެއް  
އެތަނުން ނެރެ ތަން ހުސްކުރުމަށް ދިެވހި ފުލުހުންެގ 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އަންާގފައާވތީ  ޚިދުމަތުން 

ޚި  ފުލުހުންެގ  ފޮނުއްަވއި  )ދިެވހި  ދުމަތަށް 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮޕީކޮށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 

 ސިޓީ(

 2021އޮަގސްޓް  15
 ަވލީދު ޚާލިދު 

 މ.ހެޕީލަކް/ މާލެ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/205 
    2021 އޮަގސްޓު 17

ނަންބަރު    .435 ކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާ  -Cv/1798ސިިވލް 
C/2021   ީޙުކުމެކ ކޮށްފައިާވ  އިން 

ކަމަށް  ޙުކުމެއް  އިންސާފުންކޮށްފައިާވ 
ކޮށްފައިަވީނ  ޙުކުމް  އެ  ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމަށައި 
ޤާނޫނީ ކޮން ހަމައަކުންކަން ސާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  
ފޮނުއްވައި   ކޯޓަށް  )ސިިވލް  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮޕީކޮށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 

 ޓީ(ސި

 2021އޮަގސްޓް  15
 

 
 ަވލީދު ޚާލިދު 

 މ.ހެޕީލަކް/ މާލެ

 F/AM/PMC/2021/205-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 17

ޖަލުަގއި އުޅޭ އެހެން ަގއިދީންެގ ފަރާތުްނ ޖިސްމާީނ   .436
އެކަްނ  ލިބެމުްނދާއިރު  ގެއްލުން  ނަފްސާނީ  އަދި 

 2021މޭ  24
 

 މުޙައްމަދު ޝިޔާން 
 )މާފުށި ޖަލު(  ތިނަދޫ ގދ. / ކަނީރުމާެގ

 F/AM/PMC/2021/207-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ޖަލުެގ އިސްފަރާތްތަކުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސްފައިީވ  
ލިބިފައިުނާވތީ   ޙައްލެއް  އެއްެވސް  ނަމަެވސް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

 30ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ ޤާނޫނުން ކޮށްފައިާވ    .437
އަބުރުވެރި   ސަލާމަތްެވ  ޙުކުމުން  ޖަލު  އަހަރުެގ 

ދެއްުވމަށްއެދި  ދިރިއުޅުމެއް ހޯދޭނެ ޮގތެއް ހައްދަވައި  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  24
 އާސިފާ ޒަރީނާ 

 ނައިފަރު )މާފުށި ޖަލު( ޅ. / ޒައިތޫިނެގ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ހިގައިދިޔަ   2010  .438 މަހުަގ  ޖަަނވަރީ  އަހަރު  ަވނަ 
ުގޅިެގން   ހާދިސާއަކާ  އަހަރު    2015މަރުެގ  ަވނަ 

ނުާވކަމަށް  ސާބިތު  މައްސަލަ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް 
ނިންމާަވފައި ަވނިކޮށް ހައި ކޯޓުން ދައުާވ ބަދަލުކޮށް 

ފަނޑިޔާރުްނެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން މީހަކު   2އެ ކޯޓުެގ  
ބުެނ   ކުށް ސާބިތުާވކަމަށް  އަހަރުެގ   12މެރުމުެގ 

ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްާވފައިާވއިރު ހައި ކޯޓަށް ދަޢުާވ 
ހައި ބަދަލުކުރުމުެގ އަދި  ލިބިެގްނޭވތޯއާއި  ބާރު   

ޙުކުމެއްތޯ   ސައްޙަ  ޙުކުމަކީ  ނެރެފައިާވ  ކޯޓުން 
 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021މޭ  24
 މުޙައްމަދު ނަޖާޙް 

 ަގން )މާފުށި ޖަލު(  ލ. / ިވލެޖް
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮެވެގްނ ކުޑަ ކުއްޖެއް ަގއިގައި    .439
އަތްލުމުެގ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެްނ  

ަވނަ އަހުރުެގ ޖޫްނ   2019ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު،  
އެއްެވސް   27މަހުެގ   ފަހުން  ދުަވހުެގ  ަވނަ 

 ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ުނެގްނދާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  24
 ޢަލީ އިޔާޒް

 މާފުށި )މާލެ ޖަލު( ކ. / ތީރޯޒްކެ
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޝަރީޢަތް   .440 މައްސަލައެއްަގއި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ޝަރީޢަތްތައް  ބަްނދުކޮށްފައިާވއިރު،  ނިމެްނދެން 
ބަޔާންކޮށް  ކަންބޮޑުުވްނ  އެކަމުެގ  ލަސްަވމުންދާތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މޭ  24
 އަޙްމަދު ނަޢީމް 

 މާލެ / ލަދުމާެގއާެގ ހ.
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އެހީތެރިކަްނ   .441 ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  ިވޔަރާތި  ކުދި 
)ފަހުން  މުދާ/ރުފިޔާ  ދޫކޮށްފައިާވ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް 
ނުލިބޭތީ  އަނބުރާ  ދީފައިާވ(  ދައްކާޮގތަށް 

 2021މޭ  24
 އަޙްމަދު ޖަލީލް 

 މާލެ )ވައިޓް މިނާ(  ރަތްސުތުލިެގ/ މއ.
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ޕޮލިސް  )މޯލްޑިްވސް  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
 ސަރިވސްއަށް ކޮޕީކޮށްފައި( 

މ.ހިތްތަލަިވލާ   2015ޖަނަވަރީ    19  .442 ގައި 
މުޙައްމަދު ނާޒިމް ިވއްކާފައިާވ ކާރުެގ ރުފިޔާ ކާރު 
ވިއްކާފައިާވ ފަރާތަށް ދައްކާފައި ީވނަމަެވސް އެ ކާރު 

ހަާވލުނުކޮށް އޮތް މައްސަލަ ރ.އުޫގފާރު  ެވރިފަރާތާ  
ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި   15މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެ ކާރު  

ޙުކުމެ  އެ  ކޮށްފައިަވނިކޮށް  ޙުކުމް  ހަާވލުކުރުމަށް 
ފާރާތް  ވިއްކި  ކާރު  ަވނިކޮށް  ނުކުރެިވ  ތަންފީޒު 
ނިޔާެވފައިާވއިރު، އެކާރު ެވރިފަރާތަށް ބަދަލުކުރަްނ 

ކާރަށް ދައްކަްނޖެހޭ އަހަރީ    މައްސައްކަތްކުރިއިރު އެ
ދައްކަްނޖެހޭ   އަށް  ފީ  އަހަރީ  ދައްކާފައިނުާވތީ  ފީ 
ފައިސާ މަޢާފުކޮށްދީ އެ ކާރުެގ ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލު 
)ކޮޕީ   ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ކޮށްދެއްުވމަށް 
އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސިޓީ: 

 ސިިވލް އޭިވއޭޝަނަށް ފޮުނއްާވފައި( 

 2021މޭ  26
 

 އަޙްމަދު ަނސީމް 
 ިވލަރެސް/ރ.އުނޫގފާރު 

 
 
 

 F/AM/PMC/2021/208-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ފަޒާ    .443 ެގއިން  ަވޑާން  ހަދާފައިާވ  ރިހިެވލިޭގގައި 
ޯގތީަގއި ހިންާގ އޮޅުމަތި ރެސްޓޯރެންޓާއި އޮޅުމަތި 

ެގސްޓުހައުސްއަށް   ކުޑިބުރާތީ  އިން  ަވޑާްނގެއިްނ 
ބުރޫއަރާތީ   ިވޔަފާރިއަށް  އަޑުަގދަކަމުން  އާއި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފަހީމް އިބްރާހީމް  2021މޭ  30
 އުކުޅަސް  އއ. / ފަޒާ
 
 

 F/AM/PMC/2021/209-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ހުޅުމާލޭގައި ހިްނާގ ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސުކޫލުެގ   .444
 ބޮޑު ކޮށްފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީފީ 

 ޢާއިޝަތު ލިޒިޔަން  2021މޭ  31
 2C-7ކޮރަލްިވލް 

 F/AM/PMC/2021/208-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލަމުްނދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގްނ    .445
ފިރިމީހާ   ނިމެްނދެން  ބަންދުަގއި  ޝަރީޢަތް 

ދެއްުވމަށްއެދި   ދޫކޮށް  ބަްނދުން  ބަހައްޓާފައިާވތީ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  2
 ޢަޒްރާ ޢަބްދުލްޙަމީދު 

 ކުނޑަހުވަދޫ  ދ. / ފަހަލަ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ އަދި    .446
ހުރި  ހެލްތު   އޭޖެންސީަގއި  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކަންބޮޑުުވންތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  
ކޮމިޝަނަށް   ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ސިޓީ:  )ކޮޕީ 

 ފޮނުއްާވފައި( 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ  ނަން ހާމަނުކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  2021ޖޫން  3

57-F/AM/PMC/2021/210 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ރ.  .447 މައްސަލައެއްަގއި  ީވޑިއޯ   ވަރީެގ  ކޯޓުން  މީދޫ 
ޝަރީޢަތުގައި   ބޭއްިވ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފެރެންސް 
އުޞޫލާ  ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ  ކަންހިާގފައިަވނި 
ޖުޑީޝިއަލް  މައްސަލަ  އެ  ޚިލާފަށްމަކަށްާވތީ، 
ފަނޑިޔާރުެގ  ހުށަހެޅުމުން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް 

ހިން ޢަމަލެއް  އަސަރުކުރާފަދަ  ިގކަްނ  ސުލޫކަށް 
ކޮމިޝަނުްނ   އެ  ުނާވކަމަށް  ސާބިދތުެވފައި 
ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި   އެކަން  އަްނަގާވފައިާވތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  3
 ޢަލީ މުޙައްމަދު 

 ފީރޯޒްެގ/ބ.ތުޅާދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ހުްނނަ    .448 ހުޅުމާލެ ނުކުޅަދންތެރިކަން  ބައްޕައަށް 
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއާއި، އެޗް.ޕީ.އޭ އަދި މިނސްޓްރީ 
ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެްނޑާ،  އޮފް 
އިންސާީނ  ފުރާަނއާއި  ބައްެގ  ސަރިވސަސްއިން 
ޢަމަލުކޮށްފައިާވތީ   ޮގތަށް  ގެއްލުންާވ  ކަރާމާތަށް 
 އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 
 2021ޖޫން  6

 هللاއަދި ޙަސަން ޢަބްދު هللا ޙްމަދު ޢަބްދުއަ
 C4-GF-Bހުޅުމާލެ 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/211 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އިޞްލާޙަށް    .449 ހުށަހަޅާފައިާވ  ޢުޤޫބާތަށް  ޤާނުނުލް 
 ތާޢީދުކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  6
 ސިފާން 

sifan@outlook.com 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކޮށްފައިާވ    .450 ޤާޫނނުްނ  މަސްތުާވތެކެތީެގ  ކުރީެގ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  ޤާނުުނން  ޙުކުމެށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޖޫން  6

 މުޙައްމަދު މަްނސޫރު 
 ފެލިދޫެގ/ގދ.ަގއްދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ފުރުޞަތު   .451 ނިކުތުމުެގ  މުޖުތަމަޢުއަށް 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  6
 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ދެކުލައަރާެގ/ސ.ހިތަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ދަޢުާވކޮށް    .452 ކުރުމުެގ  ޓްރެފިކް    25މަސްތުާވތަކެތި 
އެއީ   ޙުކުމްކޮށްފައިާވއިރު،  ޖަލަށްލުމަށް  އަހަރަށް 
ކުރިކުށެއް ޫނންކަމަށާއި، ކުރި ކުށަކީ މަސްތުާވތަކެތި  
އަދަބު  ކުށަކަށް  ނުކުރާ  ބޭނުންކުރުންކަމަށްާވތީ 

 ލިބެމުްނދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  6
 މުޙައްމަދު ފަޔާޒް 

 ކުޅުދުއްފުށި  ހދ. / ދިަގލި
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

މިހާރުެގ    .453 ކުށްތަކަށް  ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫުނން  ކުރީެގ 
ނުދާތީ  ލިބެމުްނ  ލުއި  ލިބިދޭ  ޤާނޫނުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޖޫން  6

 މުޙައްމަދު ފިޒާން 
 މާލެ  / މެރިންލައިޓް ގ.

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ކުރަމުްނދާ    .454 ޙުކުމުެގ    6ތަންފީޒް  ދުަވހުެގ  އަހަރު 
މައްސަލަ ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓާއި ޤަޒިއްޔާ ލިބޭެނ  

ފޮނުއްާވފައިާވ ޮގތް   ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި 
 ސިޓީ

 2021ޖޫން  6
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

 ގދ.ހޯޑެއްދޫ   / ޝާބްަނމީެގ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޖުމުހޫރިއްޔާެގ    .455 ރައީސުލް  ދިނުމުަގއި  ކްލެމެންސީ 
ހުރި   ޮގތާއިމެދު  ޢަމަލުކުރަމުްނދާ  އޮފީހުން 

    ކަންބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
(3028) 

 2021ޖޫން  6
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

 ހޯޑެއްދޫ  ގދ.  / ބްަނމީެގޝަ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ލިބެމުންުނދާތީ   .456 ބޭސްފަރުާވ  އެކަށީެގްނާވ  ޖަލުން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް  2021ޖޫން  6
 ާވދޫ  ގދ. / އަޝްރަފީެގ

 F/AM/PMC/2021/207-57 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި    .457 ލުޔެއް  ޙުކުމްތަކަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ރިހާން ރުޝްދީ  2021ޖޫން  6
 މ.މހިނާފަރު/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/319-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޖަލުން އެކަށީެގްނޭވ ބޭސްފަރުާވ ފޯރުކޮށް ނުދޭތީއާއި    .458
ޖަލަކަށް   ލުއި  ހުރިޮގތުން  ޙާލަތު  ބަލި 

 ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ސުއައިދު ޔޫސުފު  2021ޖޫން  6
 އުޑުިވލާެގ/ޅ.ނައިފަރު 

 F/AM/PMC/2021/207-57 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ހުށަހަޅާފައިާވތާ    .459 ފޯމް   6ކްލެމެންސީ 
މަސްެވފައިާވއިރު އެއްެވސް ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޒިޔާދު ޚާލިދު  2021ޖޫން  6
 ހަނދުވަރީެގ/ލ.ަގން 

 F/AM/PMC/2021/319-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކ.ހިންމަފުށި ޖަލުން ޖާަގ ލިބެްނދެން މުޖުތަމަޢުގައި    .460
ގުޅިެގްނ   މައްސަލައަކާ  ޖެހުނު  ދުަވސްވަރު  ހުރި 

 އިނާޔަތް هللا ޢަބްދު 2021ޖޫން  6
 މ.ކުދެހިގެ 

 F/AM/PMC/2021/210-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ފަރުާވއަށް ކުރި އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީއާއި އެކަްނ  
 ހައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

ދުަވސްކޮޅު    .461 ކުޑަ  ޙުކުމުގައިާވ 
 މަޢާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  6
 ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު

 ހ.ހާޖަރާެގ/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޖަލުން ސަލާމަތްެވޭވނެ ޮގތެއް ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި    .462
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  6
 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު

 ދެރަހަ/ބ.އޭދަފުށި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ފޯމް    .463 އަހަރު   1ހުށަހަޅާފައިާވތާ  ކްލެމެންސީ 
ލިބިފައިުނާވތީ   ޖަާވބެއް  އެއްެވސް  ެވފައިާވއިރު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޖޫން  6

 އަޙްމަދު އަރުޝަދު 
 ހ.މަދޮށިމާެގ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ކޮށްފައިާވ    .464 ޤާޫނނުްނ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 
ލުޔެއް  ތަޅުމުްނ  މަޖީލީހުެގ  ޙުކުމްތަކަށް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖޫން  6

 އަޙްމަދު ޝަރީފް 
 ޑައިމަންޑްިވލާ/ސ.ހުޅުދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ޙުކުމްތަކުން    .465 ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ޖަލު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  6
 އަޙްމަދު ސިމާދު 
 މއ.ަވށްަވރު/މާލެ

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23
އިންސާފު    .466 ޙުކުމްތަކަށް  ކޮށްފައިާވ  ނާއިްނސާފުން 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖޫން  6

 ޢަލީ ނާޒިމް 
 ވ.އުްނމީދީއާބަދު/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި    .467 ލުއިޮގތެއް  ޙުކުމްތަކަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޖޫން  6

 ޙުސައިން ޒަރީރު 
 މއ.ކަނޑޫެގ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23
ކޮށްފައިާވ    .468 ޤާޫނނުްނ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 

ލުޔެއް   ދެެވްނއޮތް  ޤާނޫނުން  މިހާރުެގ  ޙުކުމެތަކަށް 
 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  6
 ލުޤުމާން އާދަމް 

 މ.އަރާރަތްކުރި/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ފޮނުއްާވފައިާވ   .469 ދެއްުވމަށްއެދި  ލުޔެއް  ޙުކުމެތަކަށް 
 ސިޓީ

 2021ޖޫން  6
 ލުޤުމާން އާދަމް 

 މ.އަރާރަތްކުރި/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ަގވާއިދާ    .470 ދާއިރާގައި  ޚިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓީްނގ 
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދެމުންެގްނދާތީ އެކަްނ  
ފޮނުއްާވފައިާވ  ޮގތުން  ެގނައުމުެގ  ސަމާލުކަމަށް 

 ސިޓީ

 2021ޖޫން  7
 

 F/AM/PMC/2021/215-57 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ  އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްޯވކު 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ނުަވތަ    .471 ދެއްަވއި  ޕެރޯލް  ފުރުޞަތު  ކްލެމެންސީެގ 
ރަށުބަްނދަށް   ނުަވތަ  ގޭބަްނދަށް 

 ބަދަލުކޮށްދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

  2021ޖޫން  9
 އަޙްމަދު ޙަސަން 

 ޒަބަރުޖުދުެގ/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 F/AM/PMC/2021/319-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ފޯރުކޮށްދެމުްނދާ  ޓްރާންސްޕޯޓް    .472 މިިނސްޓްރީން 
އާއި  ލިބެމުްނނުދާތީ  ޮގތަށް  އެކަށީެގްނާވ  ޚިދުމަތް 
 އަދި ޚިދުމަތް ލިބުން ލަސްާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

  2021ޖޫން  9
 ޙުސައިން ރިޔާޒް 
 ގ.އަްނޒާީނެގ/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/208-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ދަރިފުޅަށް ޖިްނސީ ޯގނާ ކުރި ކަމަށް ބުެނ ދަރިފުޅުެގ    .473
މަސް   8އަހަރާއި    2މަންމަ ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް  

ެވެގން ދިޔައިރު ދަޢުާވ ކުރުމާމެދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ  
ލިބެމުންދާ   ޮގތެއް ނިންމާފައިނުުވމަކީ  ޖެނެރަލްއަށް 
ގެއްލުމެއްކަމަށްބުނެ އެކަން ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި  

 ާވފައިާވ ސިޓީ ފޮނުއް 

 2021ޖޫން  9
 

 
 

 މުޙައްމަދު ނިޔާޒް 
 ދޫރެސް/ފ.ފީއަލި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ގުޅިެގްނ    .474 މައްސަލައާ  މަރުެގ  މިޝްކާެގ  ފާތިމަތު 
ހުށަހެޅި   ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 
ރެޖިސްޓްރީ   ސަރިވސްއިން  އެ  މައްސަލަ 

 ކޮށްފައިުނާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޝިމާޢު  2021ޖޫން  9
ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/211 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ގުޅިެގްނ    .475 މައްސަލައާ  މަރުެގ  މިޝްކާެގ  ފާތިމަތު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޝިމާޢު  2021ޖޫން  9
ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 

 ކޮމިޓީ
57-F/AM/PMC/2021/211 

    2021 އޮަގސްޓު 23
ދާއިމީ    .476 ކެޓަގަރީެގ  މައިްނބަފައިންެގ  އެކަނިެވރި 

ލިސްޓުގައި ަނންހިމެނިފައިީވ ނަމަެވސް ގުރުއަތުަނާގ  
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހިމެނިފައިުނާވތީ  ނަން  ލިސްޓުގައި 

 ސިޓީ

 
 2021ޖޫން  13

 މުޙައްމަދު ަވހީދު އިބްރާހީމް 
 ސީސަްނެގ/ނ.ފޮއްދޫ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/208 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ަވނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހިްނިގ    2008  .477
މާއުލޫމާތު   ުގޅޭޮގތުްނ  ޕްރޮްގރާމްއާ  މާލެ  ެވށިފަހި 

 ސާފުކުރެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖޫން  13

 މުޙައްމަދު ނަޞީރު هللا ޢަމަތުއް
 ހ.ބޮކަރުމާެގ/މާލެ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/208 

    2021 އޮަގސްޓު 23

އެކަށީެގންާވ    .478 ބަންދުކޮށް،  ޖަލުަގއި  ޙުކުމެއްނެތި 
ބޭސްފަރުާވެގ   ުނދާތީ  ލިބެމުން  ބޭސްފަރުާވެވސް 
ނިމެްނދެްނ   ުނަވތަ ޝަރީޢަތް  ލިބޭެނޮގތް  ޚިދުމަތް 

 2021ޖޫން  16
 އަހްމަދު އަފްރާޙު 

  ޖަލު(ދިލާސާެގ/މ.މުލި )މާލެ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތެއް  ލުއި  ބަންދަށް 
 ފޮނުއްާވފއިާވ ސިޓީ 

އެކަށީެގންާވ    .479 ބަންދުކޮށް،  ޖަލުަގއި  ޙުކުމެއްނެތި 
ބޭސްފަރުާވެގ   ުނދާތީ  ލިބެމުން  ބޭސްފަރުާވެވސް 
ނިމެްނދެްނ   ުނަވތަ ޝަރީޢަތް  ލިބޭެނޮގތް  ޚިދުމަތް 

ޮގތެއް   ލުއި  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި  ބަންދަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  16
 އަޙްމަދު ިވޝާމް 

 މ.ބޮއިލިންގފިޝް/މާލެ )މާލެ ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އެކަށީެގންާވ    .480 ބަންދުކޮށް،  ޖަލުަގއި  ޙުކުމެއްނެތި 
ުނދާތީ   ލިބެމުން  ބޭސްފަރުާވެގ  ބޭސްފަރުާވެވސް 

ނިމެްނދެްނ   ުނަވތަ ޝަރީޢަތް  ލިބޭެނޮގތް  ޚިދުމަތް 
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތެއް  ލުއި  ބަންދަށް 

 ފޮނުއްާވފއިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  16
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު 

 ުގލްދަސްތާެގ/ގދ.ރަތަފަްނދޫ )މާލެ ޖަލު( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އެކަށީެގންާވ    .481 ބަންދުކޮށް،  ޖަލުަގއި  ޙުކުމެއްނެތި 
ބޭސްފަރުާވެގ   ުނދާތީ  ލިބެމުން  ބޭސްފަރުާވެވސް 
ނިމެްނދެްނ   ުނަވތަ ޝަރީޢަތް  ލިބޭެނޮގތް  ޚިދުމަތް 
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތެއް  ލުއި  ބަންދަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  16
 މުޙައްމަދު މާޢިޝް 

 މ.މާކޮޅު/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ފާޠިމަތު މިޝްކާ މުޙައްމަދުެގ މަރުެގ މައްސަލައިގައި    .482
ތަޙްޤީެގއް  ޖިނާޢީ  ފަރާތްތަކާމެދު  ޢިހްމާލުެވފައިާވ 
ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ: 

 ސަރިވސް އަށް ފޮނުއްާވފައި( މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 

 2021ޖޫން  17
 

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 
 މ.ނެއްލައިދޫެގ/މާލެ

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/208 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކޮމްޕަނީ   .483 ސްވަރޭޖް  ޯވޓަރ  މާލެ 
ޕްރޮކިއުމަންޓާ  އިން  )އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ( 

މައްސަލަ ޚިލާފަށް   ަގންަނމުންދާ  މުދާ  އަގުބޮޑެތި 
    ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  21
 ޖިހާދު 

Jihaadh747@protonmail.com 
އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 

 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/216 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކޮމްޕަނީ   .484 ސްވަރޭޖް  ޯވޓަރ  މާލެ 
ހިންގަމުންދާ   އިން  )އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ( 
ހިއްސާކުރެއްުވމަށް   ޢަމަލުތައް  ކޮރަޕްޝަްނެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  22
 ޖިހާދު 

Jihaadh747@protonmail.com 
އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 

 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/216 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ރައްޔިތުްނެގ ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރާއިރު  ނިކަމެތި    .485
މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތު  އިރު  ާވންޖެހޭ  ކަރަންޓީނު 
ަވޑައިެގްނ   އައްޑޫއަށް  މިނިސްޓަރ  ސްޓޭޓް 
ޚިލާފަށް  ަގއިޑްލައިނާއި  އެޗް.ޕީ.އޭެގ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  24
 
 

 އާމިނަތު ޙުސައިން 
Amynath725@gmail.com 

 

  ޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ އި
 

57-F/AM/PMC/2021/210 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ރިސޯޓުތަކުްނ   .486 ބައެއް  ހިްނާގ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
ސައްޙަނޫން ޮގތުގައި ޗެނަލްތަކުެގ ފީޑް ހޯދައިެގްނ  
ރިސޯޓުތަކުަގއި  ފައިރޭޓްކޮށްެގން  ޗެނަލްތައް  އެ 

 ދައްކަމުންދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖޫން  27
 
 

 މީޑިއާނެޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 
 )އަޙްމަދު ޝަފީޤް، މެޭނޖިްނގ ޑިރެކްޓަރ(

 

 F/AM/PMC/2021/215-57 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
  2021 އޮަގސްޓު 23

މ.އަފްސާާނެގ    .487 ދަށުން  ޕްރޮްގރާމެެގ  މާލެ  ެވށިފަހި 
އެއްެވސް   ބައިގައި  ވިއްކާފައިާވ  ިވޔަފާރިއެއް  އިން 

ކައުންސިލުންާނއި   ސިޓީ  މާލެ  ހުއްދަ  ހިންުގމުެގ 
ޕްލޭނިންގ،   ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިްނ   އެންޑް  ހައުސިންގ 

 ނުދޭތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  27
 

 
 

 ޙަސަން ޫނރީ 
 މ.އާފްސާނާެގ/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/208-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

މަރުެގ ޙުކުމް އިއްާވފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ޙުކުމްތަކާ   .488
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކުރުމަށްއެދި  ރިޢާޔަތް  އަލުން  މެދު 

 ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ( 

 އެޑަމް ޯވލްކަރ  2021ޖޫން  30
 
 

 F/AM/PMC/2021/319-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އާ ގުޅިެގން ޖަލުން ޢާއިލީ ބައްދަލުުވްނ    19-ކޮިވޑް  .489
މަސް ެވފައިާވކަމަށާއި ޖަލުްނ    10ހުއްޓާލަފައިާވތާ  

ނުދާތީ  ލިބެމުން  ޙައްޤުތައް  އެތަކެއް  އަސާސީ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

  2021ޖުލައި  4
 ތަސްލީމް މުޙައްމަދު 

 މ.އަސަރީހަނދާން/މާލެ 

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/207 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޝަރީޢަތް   .490 މައްސަލައެއްަގއި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެްނދެން ޖަލުގައި ބަްނދުކޮށްފައިާވއިރު ޝަރީޢަތް  
މަގެއް   އަަވސްާވނެ  ޝަރީޢަތް  ކުރިއަތްުނދާތީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 އަޙްމަދު ނަޢީމް 

 ހ.ލަދުމާގެއާެގ/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

މަޤްޞަދު    .491 މުރާޖަޢާެގ   ބަންދު 
 ސާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 އަޙްމަދު ނަޢީމް 

 ހ.ލަދުމާގެއާެގ/މާލެ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ކުރަމުންދާ    .492 ޖަލު   6ތަންފީޛު  ދުަވހުެގ  އަހަރު 
ޮގތުެގ   ނިްނމި  ޝަރީޢަތް  ޤަޒިއްޔާއާއި  ޙުކުމެެގ 
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލިބޭނެޮގތް  ރިޕޯޓު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖުލައި  4
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

 ޝަބްަނމީެގ/ގދ.ހޯޑެއްދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޝަރީޢަތް   .493 މައްސަލައެއްަގއި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ބަލި  ބަްނދުކޮށްފައިާވއިރު  ޖަލުަގއި  ނިމެްނދެން 
ބޮޑުަވމުްނ   އިތުރަށް  ބަލި  ޮގތުން  ހުރި  ޙާލަތު 

އަަވސް   ކަމަށް  މި  ޙައްލެއް  އަންނާތީ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 މުޙައްމަދު ހުސާމް 
 މ.ތަރިިވލާެގ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކޮށްފައިާވ    .494 ޤާޫނނުްނ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 
ޮގތެއް   ލުއި  ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  ޙުކުމެށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޖުލައި  4

 ލުޤްމާން އާދަމް 
 މ.އަރާރަތްކުރި/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

އަހަރުެގ    30ބަލި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮށްފައިާވ    .495
ޮގތެއް   އިްނސާފުެވރި  ޙުކުމަށް  ޖަލު 

 ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖުލައި  4

 އާސިފަތު ޒަރީނާ 
 ޒައިތޫިނެގ/ޅ.ނައިފަރު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ބަލަމުްނދާ މައްސަލައެއްަގއި ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެްނ    .496
  6ނުދާތާ  ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް  

މަސް ެވފައިާވކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބަްނދު މުރާޖަޢާ  
ދުަވހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫުނަގއި    30ކޮންމެ  

ކަން  މަޤްޞަދެއްަގއި  ކޮން  ލިޔެފައިަވނީ 
 ސާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 ޢަލީ އިޔާޒް
 މާފުށި ކ. / ކެތިރޯޒް

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ބަލަމުްނދާ މައްސަލައެއްަގއި ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެްނ    .497
  6ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުދާތާ  

މަސް ެވފައިާވތީ ޝަރީޢަތް އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖުލައި  4
 އިޔާޒްޢަލީ 

 މާފުށި  ކ. ކެތިރޯޒް/
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޝަރީޢަތް ުނނިމި ދިުގލާ އަދި ނުފެށި ިގނަ ދުަވސް    .498
މަގެއް   ލުއި  ބަްނދަށް  މައްސަލަތަކުަގއި  ެވފައިާވ 
މަގެއް   އަަވސްާވނެ  ޝަރީޢަތް  އަދި  ހޯދައިދީ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 އަޙްމަދު ިވޝާމް 

 ބޮއިލިްނގ ފިޝް/މާލެ މ.
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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ޝަރީޢަތް ުނނިމި ދިުގލާ އަދި ނުފެށި ިގނަ ދުަވސް    .499
ލުއި   ބަްނދަށް  މައްސަލަތަކުަގއި  މަގެއް  ެވފައިާވ 

 ހޯދައިދިުނމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖުލައި  4

 އަޙްމަދު ޝާހީން 
 ގުރައިދޫ  ތ. / ިވނަރެސް

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ ޤާނޫުނެގ ދަށުްނ ކޮށްފައިާވ    .500
ހޯދައިދީ   ލުޔެއް  ޢާއިލާއާއެކު އުޅުމުެގ  ޙުކުމްތަކަށް 

ފޮނުއްާވފައިާވ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި  ފުރުޞަތު 
 ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 އަޙްމަދު އަޒީޒު 

 ދާްނދޫ  ގއ. / ޕެރިސް
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޝަރީއަތް ނިމެްނދެން ބަްނދުކޮށްފައިާވތީ ޝަރީޢަތް    .501
 އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 އަޙްމަދު ހާރިސް 

 ާގދިއްފުށި  ތ. / ދޫރެސްިވލާ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އެއް    .502 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވތާ  ފޯމް  ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
ފޯމަށް   އެ  ޖަވާބެއް އަހަރުެވފައިާވއިރު  އެއްެވސް 

 ލިބިފައިުނާވތި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ޖުލައި  4

 އަޙްމަދު އާދިލް 
 މާޅޮސް  އއ. / ކެނެރީިވލާ

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ލުއި   .503 ލިބެްނޖެހޭ  ތެރެއިން  ޤާނޫުނެގ  ކްލެމެންސީ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 އަމީލް هللا ޢަބްދު

 ުގޑްލަކް/ސ.ހިތަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޝަރީއަތް ނިމެްނދެން ބަްނދުކޮށްފައިާވތީ ޝަރީޢަތް    .504
 އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  4
 ޢަބްދުލް ޤާދިރު 

 ނިލަންދޫ  ފ. އާެވލި/
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އޮފް   .505 ބޭންކު  އެޅުމަށްޓަކައި  އިންޖީނު  ދޯީނެގ 
ޮގތެއް   ުނއި  ލޯނަށް  ަނާގފައިާވ  މޯލްޑިްވސް 
ލުއި   އެދުމުން  ބޭންކުގައި  ހައްދަަވއިދެއްުވމަސް 

ފޮނުއްާވފައިާވ ޮގތެއް   ހައްދަވައިދެއްާވފައިުނާވތީ 
 ސިޓީ

 ހަސަން ނަސީމް  2021ޖުލައި  4
 ސީރިޔާެގ/ގއ.ިވލިނިގލި 

 F/AM/PMC/2021/216-57 ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އިޞްލާޙުަގއި    .506
ބަޔާންކޮށް  ހުރިކަމަށް  ކަންބޮޑުުވންތައް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖުލައި  4
 

 ޢަދުނާން ޙަލީމް 
 އޭޝް/ގއ.ިވލިނިގލި

 

 F/AM/PMC/2021/319-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ނުަވތަ   .507 ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުކާރަށް 
އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ުނދައްކަނީސް  ދަރަްނޏެއް 
އޭިވއޭޝަްނއިްނ   ސިިވލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް 
އެއްެވސް  ހިފައްޓަންޖެހޭ  ޚިދުމަތް  ދެމުްނެގްނދަާވ 

 ޙުސައިން އާދަމް  2021ޖުލައި  7
 63.01.04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/208 
    2021 އޮަގސްޓު 23
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އެކަްނ   އޮތްަނމަ  ަގވާއިދެއް  ުނަވތަ  ޤާނޫެނއް 
 ސާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމުެގ ބޮޑުބައެއް ތަންފީޛުކޮށް    .508
 ނިމިފައިާވތީ، ލުއި ދިުނމަށްއެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ  އަލާލް )ބަންްގލަދޭޝް(  2021ޖުލައި  08
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23
އިތުރުކުރުމުަގއި    .509 މުއްދަތު  ބަންދުެގ 

ދިނުމަށްއެދި  ބައްލަވައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތް 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖުލައި  08
 އަހުމަދު ހާރިޝް 

 ާގދިއްފުށި  ތ. / ދޫރެސްިވލު
 )މާލެ ޖަލު، ކ.މާލެ(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

ލިބެމުންުނދާ  ޖަލުން    .510 ބޭސްފަރުާވ  އެކަށީެގްނާވ 
ފޮނުާވފައިާވ   އެދި  ދެއްުވން  ބައްލަަވއި  މައްސަލަ 

 ސިޓީ

 އަހުމަދު އަފުރާހް  2021ޖުލައި  08
 މުލި  މ. ދިލާސާެގ/

 )މާލެ ޖަލު، ކ.މާލެ(

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/207 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އިތުރުކުރުމުަގއި ބަންދުެގ    .511 މުއްދަތު 
ދިނުމަށްއެދި  ބައްލަވައި  ޢަމަލުކުރަމުންދާޮގތް 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ޖުލައި  08

 އަބްދުލް ޤާދިރު 
 ނިލަންދޫ  ފ.  އާެވލި/

 )މާލެ ޖަލު. ކ.މާލެ( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

މަޖިލީހުެގ    .512 ފޮނުާވފައިާވ  ރައްޔިތުްނެގ  އިދާރާއިން 
 ނަންބަރު 

57-F/JD/MIS/2020/561   ސިޓީއިން ދީފައިާވ
ރައްޔިތުްނެގ   ހިންހަމަނުޖެހޭކަމަށާއި،  ޖަާވބާމެދު 
މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައިާވ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ 
 ރަނަގޅަށް ބައްލައި ދިުނމަށްއެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖުލައި  12
 މުޙައްމަދު ޢައްފާން 

 ރާ/ޏ.ފުވައްމުލަކު އަލްޓް
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކުރުމަށް    .513 މަސައްކަތްތައް  ބޯޑުެގ  ކްލައިމެްނސީ 
މުއްދަތުަގއި   ކަނޑައެޅިފައިާވ  ޤާނޫުނގައި 
ދިނުމަށްއެދި  ބައްލަވައި  އެކަން  ކުރެެވމުންުނދާތީ، 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ޖުލައި  12
 އަމީލް هللا ޢަބްދު

 ުގޑްލަކް/ސ.ހިތަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

މާޙައުލެއް    .514 އެކަށީެގްނާވ  ިވޔަފާރިކުރާނެ 
 ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފަހީމް އިބްރާހީމް  2021ޖުލައި  15
 ފަޒާ/އއ.އުކުޅަސް 

 F/AM/PMC/2021/209-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ހޯލްޑިންްގސް   .515 ކެޕިޓަލް  ޕްލެޓިނަމް  ބޭންކާ ދެކޮޅަށް 
ޕވޓ ލޓޑ ެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 
ކުރިއަށްދާނެކަްނ  އިންސާފުެވރިކަމާއެކު 

 ކަށަވަރުކޮށްދިުނމަށްއެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ

 F/AM/PMC/2021/218-57 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  އިްނޑިއާ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް  2021ޖުލައި  15
    2021 އޮަގސްޓު 23
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އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރައްާވ ޤާނޫނާ ޚިލާފު    .516
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  ޢަމަލުތައް 

 ސިޓީ.

 އައިޝަތު ސަމީނާ  2021އޮަގސްޓް  01
 އަރޮޅިމާެގ/ސ.ހިތަދޫ 

 F/AM/PMC/2021/209-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އިސްމާޢީލް   .517 ޕްރިންސިޕަލް  ސްކޫލްެގ  ޢިއްޒުއްދީން 
އޮފް   މިނިސްޓްރީ  މައްސަލަތައް  ނަސީރުެގ 
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މިިނސްޓްރީން އެ  
އަޅުއްަވއި،   ފިޔަަވޅު  އިޞްލާޙީ  ފަރާތްތަކަށް 

ސްކޫލުން   އެ  ޢިއްޒުއްދީން  ބަދަލުކޮށްފައިާވތީ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބާޠިލްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ނިންމެުވން 

 ސިޓީ

ސްކޫލްތަކަށް  2021އޮަގސްޓް  01 އެހެން  ސްކޫލުން  ޢިއްޒުއްދީން 
 ބަދަލުކޮށްފައިާވ ޓީޗަރުންެގ ފަރާތުން 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ
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ގައި   2021ޖުލައި    17ބ.ދޮންފަނު ސްކޫލްއިން    .518
ހޮުވުނ   ބޯޑަށް  ޕްރިފެކްޓް  ނެރުއްާވފައިާވ 

ޖުލައި    18ދަރިވަރުންެގ ލިސްޓް ބަދަލުކުރައްވައި  
ގައި ނެރުއްާވފައިާވ ލިސްޓުގައި އެފަރާތުެގ    2021

ދަރިފުޅަށް ކުރިން ދީފައިާވ މަޤާމު ބަދަލުކޮށްފައިަވީނ 
ށް ބުުނއްާވފައިާވތީ މިކަްނ  ަގާވއިދު ހުރަސްއަޅާތީކަމަ 

ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި   ޢަދުލުެވރިކަމާއެކީ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އޮފް   2021ޖުލައި    24) މިނިސްޓްރީ  ގައި 
އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮުނއްވައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް 

 ކޮޕީކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ(

 2021އޮަގސްޓް  01
 
 

 އިބްރާހީމް ފަރީދު މޫސާ 
 ފުލާވަރ/ބ.ދޮންފަނު 

 F/AM/PMC/2021/208-57 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ޢިނާޔަތްތަކާއި    .519 ދެއްވަމުންދިޔަ  ދައުލަތުން 
ސުާވލު  ދެއްވުމާމެދު  އިމްތިޔާޒްތައް 
އިމްތިޔާޒަތައް  އިނާޔަތްތަކާއި  އުފެދިފައިާވކަމަށާއި، 
ކަނޑައަޅުއްަވންދެްނ،  ޮގތެއް  ދެއްވުމާމެދު 
އިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް ދެއްުވން ަވުގތީޮގތުްނ  

ސުޕްރީ މްކޯޓުެގ  މަޑުޖައްސާލައްާވފައިާވކަމަށް 
ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ  އެކޯޓުެގ  އިދާރީބައިން 
އަްނަގާވފައިާވތީ، އެފަރާތައް ލިބެމުްނއައި އެންމެހައި 

 ފާއިޒު ހުސައިން އަޙްމަދު  2021އޮަގސްޓް  02
 / މާލ10196ެހުޅުމާލެ، ލޮޓްނަްނބަރު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
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ކުރިންެވސް   އިމްތިޔާޒުތައް  ޢިނާޔަތްތަކާއި 
ލިބެމުްނއައިޮގތަށް ލިބޭނެޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
ނުކުޅެދޭ ކުދިްނނަށް ޚާއްސަ ބައިން ފްލެޓް ލިބުނު    .520

މާކްސް  ފްލެޓްެގ  ފަހުން  ނަމަެވސް، 
އެކަްނ   ނުލިބިާވތީ  ފްލެޓް  ރިިވއުކުރެއްުވމަށްފަހު 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އޮަގސްޓް  04
 
 

 މަރްޔަމް އިބްރާހީމް 
 135-3-04ފްލެޓް ނަންބަރު 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/208 
    2021 އޮަގސްޓު 23

)ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު(    2009/8ޤާނޫނު ަނންބަރު    .521
ފަހުން ެގންަނާވފައިާވ އިޞްލާހާ ގުޅިެގްނ  އަށް ދާދީ  

ހުރި  އެކައުންޓްގައި  ސޭިވންގ  ރިޓަޔަރމަންޓް 
 ފައިސާ ނުލިބޭތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ޕެންޝަްނ   2021އޮަގސްޓް    08) ގައި 
ފޮނުއްަވއި  އޮފީހަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮޕީކޮށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 

 ސިޓީ(

 2021އޮަގސްޓް  08
 

އާދަމް   ޙުސައިްނ 
 63-01-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 
 
 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
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ެގޒެޓް ކުރެިވފައިާވ ދޮށީ ޢުމުރުެގ މީހުންެގ ޤައުމީ    .522
ެގންަނވައިދެއްަވއި  ބަދަލު  ސިޔާސަތަށް 

އިޙްތިރާމް  އެފަރާތްތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަްނޖެހޭ އަދި  
އުސޫލުގައި   އެ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރައްާވފަދަ 

 ހިމަނާދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.
އޮފް   2021އޮަގސްޓް    08) މިނިސްޓްރީ  ގައި 

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސްއަށް  
ކޮޕީކޮށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ  ފޮނުއްވައި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ( 

 2021އޮަގސްޓް  08
 

އާދަމް   ޙުސައިްނ 
 63-01-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 
 
 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
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523.  
ޙުކުމެށް   25ކޮށްފައިާވ   ޖަލު  އަހަރުެގ 

 ލުޔެއްދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021އޮަގސްޓް  08

 އަޙްމަދު މިހާދު 
 ގ.އޯލްޕްރެސް/މާލެ

 )މާފުށި ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކުށުގައި    .524 ކުރުމުެގ  ޓްރެފިކް    25މަސްތުާވތަކެތި 
ޤާނޫުންނ  ކުރީެގ  އަދި  ޙުކުމަކާއި  ޖަލު  އަހަރަށް 

 2021އޮަގސްޓް  08
 އައިމިނަތު މާއިޝާ ރަޝީދު 

 1217ދަފްތަރު ނަްނބަރު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
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އަހަރު  12މަސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ ކުށުަގއި  
މިކަން  ކޮށްފައިާވތީ  ޙުކުމެއް  ޖަލު  ދުަވހުެގ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 )އަންހެނުްނެގ ޖަލު/ ކ.މާފުށި( 

ބަންދު މުރާޖާޢާ ގުޅޭޮގތުން ޤާނޫނަށް ެގންނަާވފައިާވ    .525
އޮޅުން   ފިލުއްަވއިދެއްުވްނއެދި  އިޞްލާޙު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021އޮަގސްޓް  08

 އިސްމާޢީލް ޝަބީން 
 ގ.މަލަސް 
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/319 

    2021 އޮަގސްޓު 23

 12އަހަރާއި    17ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތި ޤާނޫުނން    .526
އަދި  ޙުކުމް    2އަހަރުެގ   ކޮށްފައިާވކަމާއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްާވ މަޢާފް ލިބިފައިވުމުްނ 
ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު ެގއްލިފައިާވތީ މިކަމަށް ރަަގޅު 
ދެއްުވްނއެދި   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ލަފައެއް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮަގސްޓް  08
 ޙުސައިން ޒައީފް 
 މ.ކަދުރުމާގެ 
 )މާފުށި ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އަހަރުެގ ޖަލު ޙުކުމެއް    30ކުރީެގ ޤާނޫުނެގ ދަށުން    .527
ޙުކުމެށް  ކޮށްފައިާވ  ނުޙައްޤުން  ކޮށްފައިާވތީ، 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  އިންސާފު 

 ސިޓީ.

 2021އޮަގސްޓް  08
 އާސިފާ ޒަރީނާ 

 ޒައިތޫިނެގ/ޅ.ހިންަނވަރު 
 )އަންހެނުްނެގ ޖަލު/ކ.މާފުށި( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
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ކޮށްފައިާވ   .528 ޙުކުމެ  ދަށުން  ޤާޫނނުެގ  ކުރީެގ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   އިްނސާފު  ފަރާތްތަކަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021އޮަގސްޓް  08

 ޒަރީނާ އާސިފާ 
 ޒައިތޫިނެގ/ޅ.ހިންަނވަރު 

 )އަންހެނުްނެގ ޖަލު/ކ.މާފުށި( 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ަގސްތުަގއި   .529 ބޭނުންކޮށްެގން  ހަތިޔާރު  ނުރައްކާތެރި 
މައްސަލައިެގ   ތުހުމަތުަގއި  ކުށުެގ  މެރުމުެގ  މީހަކު 

ިނމެންދެން   ހުންނަތާ  ޝަރީޢަތް   6ބަންދުގައި 
އެފަރާތުެގ    10އަހަރާއި   ދުަވސްެވފައިާވތީ، 

ބައްލަވައިދެއްަވއި  ސަބަބު  ލަސްާވ  މައްސަލަ 
ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކަށް  އިހުމާލުެވފައިާވ 

 އަޅުއްާވދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އޮަގސްޓް  08
 ޢަލީ ހަމްޒާ

 ރެޑް ފިޝް/ލ.ަގން 
 )މާފުށި ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/319 
    2021 އޮަގސްޓު 23

ކޯޕަރޭޝަްނ    .530 ފެނަކަ  ޭގގައި  ލޯރެލްސް  ގއ.ދާްނދޫ 
ފެނަކަ  ގއ.ދާްނދޫ  ދަށުން   ބެލުމުެގ  ލިމިޓެޑްެގ 
ބްރާންޗުން ބަލަހައްޓަމުްނދާ ގއ.ދާްނދޫެގ ނަރުދަމާ  

 2021އޮަގސްޓް  11
 

 ރީނާ ކަމާލް 
 ފޮނިތޮށިެގ/ގއ.ދާްނދޫ 

 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

 

57-F/AM/PMC/2021/216 
    2021 އޮަގސްޓު 23



155 
 

މުއްދަތެއްގައި   ީވއެްނމެ އަަވސް  ފާޚާނަތަކާ  ހޮޅިއާ 
ނުމުެގ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް  ގުޅައި ދި

އޯންޑް   ސްޓޭޓް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ފެނަކަ   މެދުވެރިކޮށް  ކޮމިޓީ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް 
އަްނަގވައިދެއްުވމަށްއެދި   ލިމިޓެޑްއަށް  ކޯޕަރޭޝަން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 
 

ސިޓީއަށް   2021ޖޫން    24  .531 ފޮނުއްާވފައިާވ  ގައި 
 ޖަާވބު ނުލިބިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 F/AM/PMC/2021/215-57 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ  މީޑިއާނެޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021އޮަގސްޓް  11
    2021 އޮަގސްޓު 23

އެފެއާރޒްެގ   .532 އިސްލާމިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ަވޒީފާއިން ަވކިރުމަށްޓަކައި  
އެފެއާޒް   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 
ޒިންމާ   މިނިސްޓަރެގ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީއާއި 
މިނިސްޓަރުެގ  އަދާނުކުރައްާވކަމަށާއި  މިނިސްޓާރ 
ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިމާާވ ޮގންޖެހުންތައް  

 ސިޓީ  ބަޔާންކުރައްާވ ފޮނުއްާވފައިާވ

 2021އޮަގސްޓް  15
 

 
 ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލް 
 7505ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 

އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 
  

57-F/AM/PMC/2021/217 
    2021 އޮަގސްޓު 23

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރަމުން އަންަނ    .533
ހޮޓާ   އެޗް.ޑީސީއިްނ ޓޫރިސްޓް  ވިއްކާލުމަށްޓަކައި 

ހުށަހެފި  ބިޑް  އިޖާބަދީ  އަށް  އިޢުލާން  ކުރި 
ފަރާތްތަކަށް އެޯވޑު ކުރުމުަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގ 
ފާހަަގކުރެޭވތީ   ކަމަށް  ހުރި  ކަންތައްތަކެއް  ފަހިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮަގސްޓް  18
 

ޑް ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެ
 ޖާބިރު( هللا )މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޢާބްދު

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/227 
    2021 އޮަގސްޓު 26

ބަހުސްއެއް    .534 މަޖިލީހުގައި  ނިޒާމާމެދު  ވެރިކަމުެގ 
 ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިބްރާހީމް މުސާފުޅު  2021އެޕްރީލް  26
 ތަންހަޅިެގ/ޅ.ނައިފަރު 

ޖަވާބުދެއްާވފައި  ކޮމިޓީން  ޢާންމު 
ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިަގއި  )

ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 
ރައްޔިތުްނެގ  އެދިަވޑައިަގންަނާވނަމަ، 
އެ  މެދުވެރިކޮށް  މެްނބަރެއް  މަޖިލީހުެގ 
ފުރުޞަތު  ހުށަހަޅުއްވުމުެގ  މައްސަލަ 

ކޮމިޓީން   ދަންަނަވންއޮތްކަމުގައި  
 ނިންމަާވފައ( 

57-F/AM/MIS/2021/1227 
   2021ނޮެވންބަރު  2
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ޕާކްކޮށްފައި   .535 ސައިކަލް  ތެރޭގައި  ޯގތި  އޮފީސް 
ސަރިވސްއިްނ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ަވނިކޮށް 
ސްޓިކަރ ޖަހާފައިާވތީ އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  2021އެޕްރީލް  28
 މ.ކެލަން/މާލެ 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/266 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

536.  
 2021އޮަގސްޓު  16 ބަންދު މުރާޖަޢާ ުގޅޭޮގތުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު ޝިފާޒް 
 )މާލެ ޖަލު(  G-06-4ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/265 

    2021 އޮކްޓޫބަރު 4
537.  

 2021އޮަގސްޓު  16 ބަންދު މުރާޖަޢާ ުގޅޭޮގތުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 މުޙައްމަދު މާއިދު 

 އޯޝަްނވިއު/މ.ކޮޅުފުށި )މާލެ ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/265 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ފެލްޓް ަގނެ ފައިސާ ދައްކާފައިާވއިރު،   3ުގޅިފަޅުން    .538
ސަރުކާރުެގ    3އެ   ބަދަލުަގއި  ފްލެޓްެގ 

ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ މަޝްރޫޢުން ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކުްނ  
ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފާއިވާއިރު   1

އެ    1ލިބިފައިަވނީ   އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ފްލެޓް 
ހަޅައިފައިާވއިރު އެ މި  މައްސަލަ ސިިވލް ކޯޓަށް ހުށަ

މައްސަލަ   ދިުގލައިދާ  މައްސަލަ 
 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އޮަގސްޓު  16
 އަޙްމަދު ޝާކިރު 
 ހަރު/ހއ.ަވށަފަރު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/265 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ބިދޭސީްނެގ    .539 މަސައްކަތްކުރާ  ކަންތައް ރާއްޖޭަގއި 
ފަހުްނ  ކުރި  ހަާވލު  މިނސްޓްރީއާއި  އިކޮނޮމިކް 
ބަޔާންކުރައްަވއި  ޮގންޖެހުްނތައް  ދިމާވަމުްނދާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އާދަމް ޢަލީ 2021އޮަގސްޓު  22
Islaah384@gmail.com 

 F/AM/PMC/2021/268-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ޤާނޫަނށް    .540 ބެހޭ  ބިލާ  ބިމާ  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު 
 ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮަގސްޓު  24
 ފާއިޒު هللا ޢަބްދު

 ބިޖިލީެގ/އދ.އޮމަދޫ 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/270 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

މެދުވެރިކޮށް    .541 ކޮލެޖް  އެއިމްސް  ސްރީލަންކާެގ 
ޕީ.އެޗް.ޑީ ފިލިޕީންސްެގ   ކޮލެޖްއިްނ  އަލްޑާސްޭގޓް 

ކުރުމަށްޓަކައި   ެވލިޑޭޓް  ސެޓިފިކެޓް  ޙާސިލްކޮށް 
ދުަވސްެވފައިާވއިރު    5ހުށަހަޅާފައިާވތާ   މަސް 

ސެޓިފިކްޓް ެވލިޑޭޓް ކޮށްދީފައިނުާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ 
 ސިޓީ

 2021އޮަގސްޓު  25

 ފާތިމަތު މުމްތާޒް 
 މުޙައްމަދު ޝަފީޤް 

 މުޙައްމަދު ހާރިސް 
 ނިއުމާ މުޙައްމަދު 
 ޝައްމޫން އާދަމް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/270 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4
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ޕެންޝަން ސްކީމް ހިންަގާވ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު    .542
ސިޓީ  ފޮުނއްާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކޮށްދޭން 

އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އަށް  )މޯލްޑިްވސް ޕެންޝަން  
ކޮޕީ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ފޮނުއްާވ 

 ކުރައްާވފައި( 

 ޙުސައިން އާދަމް  2021އޮަގސްޓު  29
 04-01-63ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/271 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ކޮމިޝަުނެގ    .543 ހުސްެވފައިާވ  އިލެކްޝަން 
މިނިަވްނ   ކުރިމަތިލައި  މަޤާމަށް  މެންބަރުކަމުެގ 
އިންޓަިވއުއާ   ކުރި  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ 

 ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮަގސްޓު  29
 

 

 އަޙްމަދު މަންސޫރު 
 މއ.މަނަސް/މާލެ 

 F/AM/PMC/2021/273-57 މިނިަވން މުވައްސަސާތާކުެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ސަލާމަތާއި   .544 ފަހަރުެގ  އުޅަނދު  ދަތުރުކުރާ  ކަނޑު 
ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭުނންާވ ކަންކަން ޙިއްސާކުރުމަށް 

 އެދިަވޑައިެގން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އާރކްސް މެރިން ސަރިވސަސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021އޮަގސްޓު  31
 )މުޙައްމަދު ފާއިޒު ރަޝާދު، މެނޭޖަރ( 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
  

57-F/AM/PMC/2021/270 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ބަންދުކޮށްފައިާވތީއާއި   .545 ނިމެްނދެން  ޝަރީޢަތް 
 ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ ފޯުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަހްމަދު ފަތުހީ އިބްރަހީމް ސައްމާޙް   2021އޮަގސްޓު  31
 ސޭޑީްގރޯްވ/އދ.މާމިިގލި 

 F/AM/PMC/2021/265-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ކްލިނިކްގައި    .546 އުމަރުެގ  ޢަލީ  ޑރ.އުސާމާ 
ުނދީ  މުސާރާ  މަހަށް  މަހުން  މަސައްކަތްކުރިއިރު 
ހިފަހައްޓައި   ޙައްޤެއް  އެތެއް  މުަވއްޒަފުްނެގ 

 ކޮށްފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ އެކްސްޕްލޮއިޓް 

 އަޙްމަދު ސަލަމާ ޢަބްޑެލްރަޙްމާން އޮކާޝާ 2021އޮަގސްޓު  31
Dr06slama@gmail.com 

 F/AM/PMC/2021/268-57 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

އަޅާދިނުމަށް   .547 ސަރުކާރުން  އދ.މަންދޫަގއި 
ުގޅިެގްނ   ބަނދަރާއި  ހުށަހަޅާ  ހަމަޖެހިފައިާވ 

 ޕެޓިޝަން

 F/AM/PMC/2021/274-57 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން  2021ސެޕްޓެންބަރު  1
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ހިންާގ    .548 އެއާޕޯޓްަގއި  އިންޓަރޭނޝަނަލް  ެވލާނާ 
މަޝްރޫޢުތަކުަގއިއާއި ދެޭވ ޚިދުމަތްތައް  ދިނުމުަގއި  

ުގޅިެގން އެމް.އޭ.ސީ.އޭލްެގ     އާންމުންނާއި 
ކުރަމުންުނދާތީ  މަސައްކަތް  ބޯޑުން  މެނޭޖްމަންޓާއި 
އެއަރޕޯޓްސް   )މޯލްޑިްވސް  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
މަޖިލީހުެގ   ފޮނުއްވައި  ލިމިޓެޑްއަށް  ކޮމްޕަނީ 

 އިދާރާއަށް ކޮޕީކުރައްާވ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ(

 މޯލްޑިްވސް އެއާޕޯރޓްސް އެލްމްނީ  2021ސެޕްޓެންބަރު 6 
 
 

 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

 
 

57-F/AM/PMC/2021/269 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4
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މޯލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުންސިލްެގ އިންތިޚާބުަގއި ޯވޓު   .549
އެކަމުެގ   އަންާގފައިާވތީ  ރެޖިސްޓްރީުވމަށް  ލުމަށް 
ހުރި ކަންބޮޑުުވން ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އޮފް   ފޮނުއްަވއި  )މިނިސްޓްރީ  އެފެއާރޒްއަށް  ހޯމް 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮޕީކުރައްާވ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ 

 ސިޓީ(

 ލަޤީބު މުޙައްމަދު މާޖިދު  2021ސެޕްޓެންބަރު 6 
 މ.މަަނދޫިވއު/މާލެ

 F/AM/PMC/2021/273-57 މިނިަވން މުވައްސަސާތާކުެގ ކޮމިޓީ 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

އެއްެވސް    .550 ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ  ސަރުކާރުެގ 
ހުޅުމާލެ   ލިބިފައިުނާވތީ،  ފްލެޓް   2މަޝްރޫޢަކުން 

ހަދާފައިާވ   ތެރެއިްނ    7000ފިޔަަވހީގައި  ފްލެޓްެގ 
އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި މީހުން ދޫކޮށްފައިާވ ފްލެޓްެގ 
ތެރެއިން ފްލެޓެއް ލިބޭނެޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފާޠިމަތު ސަޢީދާ  2021ސެޕްޓެންބަރު 9 
 10695ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/270 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ކުރީެގ   .551 ޙުކުމެތަކަކީ  ިގނަ  ކުރަމުްނދާ  ތަންފީޛް 
ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުްނ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 

ޙުކުމެތަކަށް ލުޔެއް  ޙުކުމެތައްކަމާއި އަދި ކޮށްފައިާވ  
 ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  12
 މުޙައްމަދު ޢަފީފް

 ފުލޫނިޔާެގ/ގދ.ތިަނދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/265 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ދިެވހިރާއްޖޭެގ    .552 އަސާސީަގއި  ޤާނޫނު 
ފަރުދުްނނަށް  ަވކިަވކި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
ޮގތަކަށް  އެހެްނ  އެކަން  ުނަވތަ  ދެޭވތޯ  މަޢާފް 

 އިނދޭތޯ ބެލުމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  13
 މުޙައްމަދު ނައުޝާދު 

 މިލަދޫ  ނ. / ސޯސަްނެގ
 )މާލެ ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/265 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ބަދަލުކޮށްފައިާވތީ،   .553 ޖަލަށް  ހުއްޓައި  ބަްނދުަގއި  ޭގ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލުޔެއް  އޮތް  ދެއްެވން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  14

 ދާއޫދު ޖިމްރީޒް 
މާލެ  ގ.ބިއުޓީިވލާ/ 

 )މާލެ ޖަލު(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/265 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4

ަވނަ މާއްދާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ    56ޤާނޫުނއަސާސީގެގ    .554
ކޯޓުން  ހައި  ދިެވހިރައްޖޭެގ  ކޯޓުންނާއި  ސުޕްރީމް 
ބާރުކެނޑި   މާއްދާެގ  އެ  ޮގތުން  މާނަކުރައްާވ 
ލިބެމުންުނދާތީ  އިންސާފު  ލިބެންޖެހޭ  ކޯޓުތަކުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  15
 އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް 

 ގ.ނޫދޯދި/މާލެ
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/265 
    2021 އޮކްޓޫބަރު 4
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ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    .555 ގުޅޭޮގތުން  ފްލެޓާ  ހިޔާ 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ުގޅިެގން  ޕެޓިޝަންއާ 
ހައުސިްނ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  )މިނިސްޓްރީ 
ފޮނުއްަވއި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ ކުރައްވައި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސީޓީ( 

 2021ސެޕްޓެމްބަރު  26
 

 
 ހަމްދޫން ރަޝީދު 

hiyaaunion@gmail.com 

 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
 

57-F/AM/PMC/2021/289 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ެގޔަށް    .556 ދިރިއުޅޭ  އޭނާ  ކުދިން  މަންމަ  ކުދިންެގ 
ކޮޓަރިއެއްެގ  ެގްނޮގސް   ކުޑަ  ނުފޮުނާވ،  ސުކޫލަށް 

ެގްނގުޅޭ މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި   ތެރޭަގއި 
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، 
ސަރިވސަސްއަށް   ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ 
ފޮނުއްވައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ 

 ކުރައްވައި ފޮުނއްާވފައިާވ ސީޓީ( 

  2021ޕްޓެމްބަރު ސެ 26
 އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް 

 މާލެ / ނޫދޯދި ގ.
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

 
  

57-F/AM/PMC/2021/290 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ޭގެގ ޖުލައި މަހުެގ    10528ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު    .557
ޤަބޫލުކުރޭ   ޢަދަދަކީ  އަރާފައިާވ  ބިލަށް  ކަރަންޓް 

މައްސަލަ  ޢަދަދެއް   އެ  ދެކޭތީ  ނޫންކަމަށް 
ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )ސްޓޭޓް  
ފޮނުއްވައި   ލިމިޓެޑަށް  ކޮމްޕަނީ  އިލެކްޓްރިކް 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ ކުރައްވައި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސީޓީ( 

 އަޙްމަދު ޝަފީޤް  2021ސެޕްޓެމްބަރު  26
 10528ނަންބަރު ހުޅުމާލެ ލޮޓް 

 

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/292 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ކޮށްފައިާވ .ށ  .558 ޮގޅީގައި  ޕޮލިސްޓޭޝަންެގ  ފުނަދޫ 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  އަނިޔާތައް 

 ސިޓީ.

 އަޙްމަދު ސަމާޙް  2021ސެޕްޓެންބަރު  22
 އިރަމާގެ  / ބިނހދ.ކުރި

އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/290 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ރައްޔިތަކު   .559 ކުރުމަށް  ޞަދަޤާތެއް  ދެމިހުްނނަިނިވ 
ރައްޔިތަކަށް   އެ  ހިނދަކު،  ބޭނުްނވެއްޖެ 
ިވޔަފާރި   ުނަވތަ  ބިމަކުން  މިލްކުެވެގްނާވ 
ނުަވތަ   ޙިއްސާއަކުން  ަގނެފައިާވ  ކުންފުންޏަކުން 
އެކަްނ  އެއްޗަކުން  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  އެހެްނެވސް 

 ނަޢުފަލް އިބްރާހީމް ސަޢީދު  2021ސެޕްޓެންބަރު  28
 މާލެ ކ. / މޫސުމްބަހާރު މ.

 F/AM/PMC/2021/294-57 އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2
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ޤާނޫނަކުްނ   މަގެއް  ކުރެޭވެނ 
 ދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީތަނަަވސްކޮށް

ފަރާތުން   .560 ފައުންޑޭޝަްނެގ  އަލިފުޅުތުއްތު 
ފެނާއި ދިއްފުށީަގއި   ޤާއިމްކޮށްދެއްާވފައިާވ 

ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ދިއްފުށީ ކައުްނސިލުން އަމިއްލަ  
މާލިއްޔަތު  ހަާވކުރުމުަގއި  ހިްނުގން  ފަރާތަކައި 
ކޮށްފައިާވކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާއި 
ހިންަގްނ   ަނރުދަމާ  ފެނާއި  އަދި  ފާހަަގކުރާކަމާއި 

ޙިދު  އެ  ކުންފުނިން  ފޯރު ހަާވލުެވފައިާވ  މަތް 
ހުރުމުެގ   މައްސަލަތަކެއް  ިގނަ  ކޮށްދިނުމުަގއި 
ރައްޔިތުްނެގ   ޝަކުާވތައް  ރައްޔިތުްނެގ  ސަބަބުން 
މެދުވެރިކޮށް   ކޮމިޓީތައް  ކަމާގުޅޭ  މަޖިލީހުެގ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ސެޕްޓެންބަރު   28 
2021 

 ޢަލީ ރަޝީދު 
 ދިއްފުށި  އަރުތަ/ ކ.

 
 
 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/295 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ނަާގފައިާވ ލޯނު ަގާވއިދުން ދައްކަމުން ދިޔަނަމަެވސް    .561
ެގ ސަބަބުން ލޯނު ނުދެއްކިާވކަމާއި އަދި  19-ކޮިވޑް

ކޮިވޑް ރިލީފް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން ދީފައި 
އިްނސާފާ   ރިލީފް ނުާވތީ  ކޮިވޑް  ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ލިބޭނެޮގތް   ރައްޔިތަކަށްެވސް  ކޮންމެ  ދިެވހި 
 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު  2021އޮކްޓޫބަރު  03
 މާލެ ގ.ޕިންކް/ ކ.

އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް 
 ކޮމިޓީ

 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/292 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ބެލުމުެގ    .562 ސަރިވސްެގ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ދަށުން ހިންާގ އެކި އެކި ޖަލުތަކުގައި ތިއްބަާވ ބައެއް  
އަނިޔާތައް   ލިބިފައިާވ  ފަރާތުން  އޮފިސަރުްނެގ 
ޙިއްޞާކުރުމަކީ   ޒަރިއްޔާއިން  ސިޓީެގ 
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އުނދަޫގކަމަކަށްާވތީ 
ފަރާތާ  އެ  ކޮމިޓީއެއް  ކަމާުގޅޭ 

 ކޮށްދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.ބައްދަލު

  2021އޮކްޓޫބަރު  03
 އަޙްމަދު ދީދީ 

 ހުޅުމާލެ ޖަލު/ ކ.ހުޅުމާލެ 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/293 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ސިޓީތަކުެގ    .563 ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ 
 ލިބިފައިނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީޖަާވބު 

 އާސިފަތު ޒަރީނާ  2021އޮކްޓޫބަރު  6
 ޒައިތޫިނެގ/ޅ.ނައިފަރު 

 F/AM/PMC/2021/297-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2
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ކޮިވޑް  .564 ސ.ހިތަދޫ/އަލިާވެގ،  ފަހްމީ،    19-ނަޝްާވ 
ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި    2އިެގ ކޮިވޑް ެވކްސިްނެގ  

ކޮިވޑް މީހަކާޑައިރެކްޓް    19-ަވނިކޮށް،  ޖެހިފައިާވ 
ސަބަބުން   ވުމުެގ  ދުަވހުެގ    28ކޮންޓެކްޓް 

އަންާގފައިާވތީ   ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ކަރަންޓީން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  6

 މުޙައްމަދު ފަހުމީ 
 އަލިާވގެ/ސ.ހިތަދޫ 

 F/AM/PMC/2021/294-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ޚިދުމަތް    .565 ހޮސްޕިޓަލުްނ  އީކުއެޓޯރިއަލް  އައްޑޫ 
ޙައްލު  ދަތިތައް  ދިމާަވމުންދާ  ހޯއްދުމަށް 

 ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021އޮކްޓޫބަރު  14

ނުޙައްޤުން ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ފްލެޓުން ފްލެޓް    .566
ލިބިފައިާވތީއާއި އެ ފަރާތަށް ޙައްޤުާވ ފްލެޓް ލިބިފައި 

 ނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021އޮކްޓޫބަރު  10

 ހިފްޒާ މުޙައްމަދު 
 ޖޭމްަގސްދޮށުެގ/މ.މުލި 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/298 

    2021 ނޮެވންބަރު 2

އިސްލާމިކް    .567   2020ޔުނިާވސިޓީެގ  މޯލްޑިްވސް 
ފުރިހަމަ  ކޯސް  ެގްނދިޔަ  ކުރިއަށް  އަހަރު 
ނަްނ   ލިސްޓުގައި  ްގރަޖުއޭޝަން  ކޮށްފައިަވނިކޮށް 

 ހިމަނާފައިނުާވތީ ފޮނުއްާވފއިާވ ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  14
 މުޙައްމަދު ޙަސަން 
 ޕެއާޒް/ހދ.ހަިނމާދޫ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/298 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ްގރޭޑް    .568 ެގ ލީޑިްނގ   6ހާފިޒު އަޙްމަދު ސުކޫލުެގ 
ހިންހަމަ   ހުރި  މެދު  އިބްރާހީމާއި  ޚާދީޖާ  ޓީޗަރު 
ސުކޫލުެގ   އެ  ބަޔާންކޮށް  ނުޖެހުންތައް 
)މިނިސްޓްރީ  ސިޓީ  މުދައްރިސުން  ފޮނުއްާވފައިާވ 
ރައްޔިތުްނެގ   ފޮނުއްވައި  އެޑިޔުކޭޝަަނށް  އޮފް 
މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ ކުރައްވައި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ(

 2021އޮކްޓޫބަރު  14

 އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދިދީ 
 އާމިނަތު ޞަފޫރާ 
 އާމިނަތު އައްޒަ 
 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު 

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރިޒާ 
 ޙައްާވ ރިޒާ 

 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/298 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް ޔުނިާވސިޓީެގ ފެކަލްޓީ އޮފް    .569
އޮފް   މާސްޓަރސް  ހިްނިގ  އިން  އެޑިޔުކޭޝަން 
އެޑިޔުކޭޝަން )އިންްގލިޝް ލޭގުއޭޖް ޓީޗިން( ކޯސް 
ްގރެޖުއޭޝަްނ   ީވނަމަެވސް  ފުރިހަމަކޮށްފައި 

އެއްެވސް   ކޯހުެގ  މި  ދަރިވަރަކު  ހަފްލާގައި 
 ބައިވެރކޮށްފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އޮކްޓޫބަރު  19

ޢަލީ  ޒުހާ  އިބްރާހީމް،  ރާމިޒާ  އިބްރާހީމް،  ނާއިލާ 
އާމިނަތު   އަޙްމަދު،  އަތޫފާ  އާމިނަތު  ނަސީރު، 
އަޙްމަދު ދީދީ، ޚަދީޖާ އަޙްމަދު، ޢާއިޝަތު ޝަފާޒާ، 
ޤުލްޝޫމާ   ރާފިޔާ،  މަރިޔަމް  ޞަފޫރާ،  އާމިންތު 

 ސީމް އަދި ޢައިޝަތު ހާނިމާ ނަ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/298 
    2021 ނޮެވންބަރު 2
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ކޮށްފައިުނާވތީ   .570 އަޕްޑޭޓް  ޕޯޓަލް  އެޗް.ޕީ.އޭެގ 
ފޮނުއްަވއި  )އެޗް.ޕީ.އޭއަށް  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
ކޮޕީކޮށް   އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ( 

 2021އޮކްޓޫބަރު  19
 

 F/AM/PMC/2021/294-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ  މުޙައްމަދު މުސްތާޤް 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭޮގތުްނ ފޮނުއްާވފައިފައިާވ   .571
 ސިޓީ

 ޙުސައިން ސުާނޒް  2021އޮކްޓޫބަރު  19
 ސޯސަްނިވލާ/މ.މުލި )މާލެ ޖަލު(

 F/AM/PMC/2021/297-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ސަޢީދު    .572 ފާރޫޤު  ކަމަށްާވ  ރައްޔިތެއް  އިންޑިއާެގ 
(Z3633971  ްޯވކް ިވޒާގައި ރާއްޖެއަށް އައިސ )

ދިެވހިންެގ ަނމުަގއި ިވޔަފާރި ހިްނާގ އަދި ދިެވހިްނާނ 
ގުޅިެގން ިވޔަފާރިކޮށް އެ ފަރާތްތަކުެގ އަތުން ކޯޓު 

މާލީ  މެދު  ނަަގއި  ރުފިޔާ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  ވެރިކޮށް 
މައްސަލަ   ދެމުްނދާ  ެގއްލުންތައް  ބޮޑެތި 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021އޮކްޓޫބަރު  19
 

 

 އިބްރާހީމް ފައުޒީ 
 މ.އުތުރުތިލަ/މާލެ 

 
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/296 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭޮގތުްނ ފޮނުއްާވފައިފައިާވ   .573
 ސިޓީ

 މުޙައްމަދު ރިޝްާވން އިބްރާހީމް  2021އޮކްޓޫބަރު  21
 މުޝަތަރީެގ/މ.މުލި 

 F/AM/PMC/2021/297-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ސަޢީދު    .574 ފާރޫޤު  ކަމަށްާވ  ރައްޔިތެއް  އިންޑިއާެގ 
(Z3633971  ްޯވކ )  ްިވޒާގައި ރާއްޖެއަށް އައިސ

ިވޔަފާރިކޮށް އެ ފަރާތާއެކު ިވޔަފާރީަގއި ބައިވެރިާވ  
މައްސަލަ  އަނިޔާދޭ  ުނޙައްޤުން  ފަރާތްތަކަށް 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މުޙައްމަދު އަކްރަމް  2021އޮކްޓޫބަރު  21
 ފިނިފެންމާގެ/ސ.ފޭދޫ 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/296 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

މާލެ ސިޓި ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ބަހައްޓަމުްނދާ    .575
މާރުކޭޓް   މުއްދަތަށް    1ރޯމަސް  ދުަވހުެގ  އަހަރު 

އިޢުލާން  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓާނެ  ހިންާގ 
ކުރުމުން އެކަމަށްއެދި ހުށަހަޅުމުްނ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
ަގވާއިދާ   މާލިއްޔަތު  ހުށަހަޅާފައިަވނީ 
ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީ   ބިޑް  ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ 

 ފޮނުއްފައިާވ ސިޓީ 

 ޙަސަން ޝާހީން  2021އޮކްޓޫބަރު  21
 ޕްލެނެޓް ފިޝް/މާލެ

 
 

 F/AM/PMC/2021/295-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2
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މަސް( ެގ    8ފައިސަލް )ދަރިފުޅު ފާޠިމަތު އެމީލިއާ    .576
ބޭސް ފަރުާވއަށް އާސަްނދަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފައިސަލް އިބްރާހީމް  2021އޮކްޓޫބަރު  24
faisala017311@gmail.com 

 F/AM/PMC/2021/294-57 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

މުވައްކިލް    .577 ފަރާތުެގ  ލ.ދަބިދޫ/ސަންރޭސް  އެ 
ނިމެްނދެްނ  هللا ޢަބްދު ޝަރީޢަތް  ޝަރީފް 

އިރު   ހުންނަ  ބަްނދުަގއި  އާއި  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ 
ލިބެންާވ ބޭސް ފަރުާވެގ ޙައްޤު ލިބެމުންނުދާތީ މި 
ހިޔުމަްނ   ޖެެނރަލްއާއި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމުަގއި 
ދިނުމަށްއެދި  ޒިްނމާދާރުކޮށް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް 

 ޓީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސި

 2021އޮކްޓޫބަރު  25
 މުސްޠަފާ ޙަމީދު 

 ކަނީރުމާެގ/ރ.އަނގޮޅިތީމް 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/297 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

އެކަމާއި   .578 ބަްނދުކޮށްފައިާވތީ  ިނމެންދެން  ޝަރީޢަތް 
 ގުޅިެގން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  25
 ތާމިރު އުސްމާން 

 ހެޕިނަސް/ގދ.މަޑަެވލި
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/297 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ދަރިން މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ފެމިލީ އެްނޑް   3  .579
ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ސަރިވސަސްެގ  ސޯޝަލް 
)ހިޔުމަން  ސިޓީ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ެގްނޮގސްފައިާވތީ 

ފޮނުއްަވއި   ކޮމިޝަަނށް  ރައްޔިތުްނެގ  ރައިޓްސް 
މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީކުރައްވައި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ(

 ޢާއިޝަތު ހަފިއްޔާ  2021އޮކްޓޫބަރު  25
 ނޫމުރަކަ/ގދ.ތިނަދޫ 

 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/290 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ޔުނިޓް    .580 ޖަލު  ކެންޓީނުްނ ެގ    3އަދި    1،2މާލެ 
އެންމެ އާންމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުްނާވ ތަކެތި ލިބެްނ 
ނުހުންނާތި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އޮކްޓޫބަރު   27
2021 

 މުޙައްމަދު ނިޒާހް 
 3މާލެ ޖަލު ޔުނިޓް 

 

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/293 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ފުރުޞަތެއް   .581 މިންޖުާވނެ  ޖަލުން 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ރޫހުލް އަމީން  2021އޮކްޓޫބަރު  27
 މާލެ ޖަލު

 ބަންގލަދޭޝް 

 F/AM/PMC/2021/297-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ނޮެވންބަރު 2

ޖަލެއްަގއި    .582 ރިމާންޑް  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް 
ީވނަމަެވސް  ޢަމުރުކޮށްފައި  ކޯޓުން  ބަންދުކުރުމަށް 
ބަންދުަގއި  ޖަލެއްގައި  ކަސްޓޯޑިއަލް 

 2021އޮކްޓޫބަރު  28
 ޢަލީ އަނާން 

 އަލްޓްރާ/ޏ.ފުވައްމުލައް )ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް(
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ބަހައްޓާފައިުވމުެގ ސަބަބުން ޙައްޤުތައް ގެއްލޭތީއާއި  
 ޝަރީޢަތް ލަސްވަމުްނދާތީ ފޮުނއްާވފއިާވ ސިޓީ

ޖަލެއްަގއި    .583 ރިމާންޑް  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް 
ީވނަމަެވސް  ޢަމުރުކޮށްފައި  ކޯޓުން  ބަންދުކުރުމަށް 
ބަންދުކޮށްފައިާވތީ   ޖަލެއްަގއި  ކަސްޓޯޑިއަލް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  28
 ޢަލީ ފައުޒާން 
 ބިލެތްފަހި .ކްރެސްޓް/ށ

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޖަލެއްަގއި    .584 ރިމާންޑް  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް 
ީވނަމަެވސް  ޢަމުރުކޮށްފައި  ކޯޓުން  ބަންދުކުރުމަށް 

ބަންދުަގއި ކަސްޓޯޑިއަލް   ޖަލެއްގައި 
ބަހައްޓާފައިުވމުެގ ސަބަބުން ޙައްޤުތައް ގެއްލޭތީއާއި  

 ޝަރީޢަތް ލަސްވަމުްނދާތީ ފޮުނއްާވފއިާވ ސިޓީ

 2021އޮކްޓޫބަރު  28
 ޝިހާމް هللا ޢަބްދު

 މާލެ ޖަލު
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ސަބްސިޑައިޒްކޮށް ވާމިިނއަްނ  ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމް    .585
ދިެވހި   ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިެވޓް  އިންޓަރޭނޝަނަލް 
އެއްބަސްވުމުެގ   ފެަވއިފާ  ދެމެދު  ސަރުކާރާއި 
ބަޔާންކޮށް   ގެއްލުމުްނ  ލިބެމުްނދާ  ސަބަބުން 
)ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގ   ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ފޮުނއްަވއި  އޮފީހަށް 

 ޕީ ކުރައްަވއި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ(އިދާރާއަށް ކޮ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021ނޮެވންބަރު  1

57-F/AM/PMC/2021/309 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމް ސަބްސިޑައިޒްކޮށް ވާމިިނއަްނ    .586
ދިެވހި  އިންޓަރޭނޝަނަލް   ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިެވޓް 

އެއްބަސްވުމުެގ   ފެަވއިފާ  ދެމެދު  ސަރުކާރާއި 
ބަޔާންކޮށް   ގެއްލުމުްނ  ލިބެމުްނދާ  ސަބަބުން 
އޮފް  )މިނިސްޓްރީ  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
އޭވިއޭޝަނަށް   ސިިވލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް 
ފޮނުއްވައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ 

 ާވފައިާވ ސިޓީ( ކުރައްވައި ފޮުނއް 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ  ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021ނޮެވންބަރު  1

57-F/AM/PMC/2021/309 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމް ސަބްސިޑައިޒްކޮށް ވާމިިނއަްނ    .587
ދިެވހި   ލިމިޓެޑާ  ޕްރައިެވޓް  އިންޓަރޭނޝަނަލް 
އެއްބަސްވުމުެގ   ފެަވއިފާ  ދެމެދު  ސަރުކާރާއި 

 ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021ނޮެވންބަރު  1
 

 F/AM/PMC/2021/311-57 އިޤްޠިޞާދީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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 15ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ހިްނުގމަށް ދޫކޮށްފައިާވ  
ޕްރޮޖެކްޓާ  ތަރައްޤީކޮށްފައިާވ  ބިމުގައި  ހެކްޓަރ 

ސިޓީ )މިިނސްޓްރީ އޮފް    ގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ފޮުނއްަވއި  ޓޫރިމަށް 

 އިދާރާއަށް ކޮޕީ ކުރައްަވއި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ(
ދޫކޮށްފައިާވ ބަްނޑާރަ ޯގތި އެފަރާތަށް ކ.ދިއްފުށިން   .588

ކައުންސިލްއިްނ   ކ.ދިއްފުށި  އެްނުގމަކާނުލައި 
ަވކިކުރި މައްސަލައާ ގުޅިެގން އެޓަރީނ ޖެނެރަލްެގ 
އެއްޮގތަށް   ލަފާއާ  ޤާނޫނީ  ދެއްާވފައިާވ  އޮފީހުން 
ކ.ދިއްފުށި   އެލް.ޖީ.އޭއިން  ޢަމަލުކުރުމަށް 

ންގުމަށް  ކައުންސިލަށް އަްނާގފައިީވނަމަެވސް، އެ އެ
 ޢަމަލުނުކުރާތީ ފޮުނއްާވފާއިާވ ސިޓީ 

 އަފީފް هللا ޢަބްދު 2021ނޮެވންބަރު  1
 ކެނެރީެގ/ހދ.ހަނިމާދޫ 

 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/308 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދުަވހަކުން ބަްނދު މުރާޖަޢާ ކުރާ ޮގތަށް    30ކޮންމެ    .589
ބޭނުމާއި  ކުރުމުެގ  އިޞްލާޙު  އެކަްނ   ،ޤާނޫނު 

ރައްޔިތުްނެގ   ޖެހޭކަމަށް  ެގްނދަން  ކުރިއަށް 
މަޖިލީހުން ދެކޭޮގތާއި އަދި ާވނުާވ ބަްނދުަގއި ތިބޭ 
ޮގތެއް  އަަވސްާވެނ  ޝަރީޢަތް  މީހުްނެގ 

 ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  4
 

 

 ޙަސަން ނިޔާޒް 
 ސ.ހިތަދޫ )މާލެ ޖަލު( ދިއްާގަގސްދޮށުެގ/

 
 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ރޫޓިންކޮށް   .590 ހޮސްޕިޓަލުްނ  އީކުއޭޓޯރިއަލް  އައްޑޫ 
ލަސްަވމުްނދާތީ  ނުހެދި  ޓެސްޓެއް  ހަދަންޖެހޭ 
ހެލްތަށް  އޮފް  )މިނިސްޓްރީ  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
ފޮނުއްވައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ 

 ކުރައްވައި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ( 

 މުޙައްމަދު ފަޙުމީ  2021ނޮެވންބަރު  4
 އަލިާވގެ/ސ.ހިތަދޫ 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/316 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ރަށު ކައުންސިލްެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމަށް   .591
ކުރިމަތިލައި، ޕްރޮސެސްތައް ނިންމައިފައިަވނިކޮށް،  
ިނސްބަތްާވތީ   އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  ކައުންސިލްއިން  ރަށު 
ނުފެންނަކަމަސް   ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މަޤާމަށް  އެ 
ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް އަްނާގފައިާވތީ އެ  

މަ އެ  އަލުން  ނެުގމަށް  ކޮމިޝަނުން  މީހަކު  ޤާމަށް 

 2021ނޮެވންބަރު  4
 

 އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްސައްތާރު 
 ޒަމާން/ދ.ހުޅުދެލި 

 
 

 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
 
 

 
 

 
 

57-F/AM/PMC/2021/308 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ގެއްލޭތީ   ޙައްޤުތައް  އިޢުލާނުކޮށްފައިވުމުން 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ެވލާނާ    .592 ފަރާތަކީ  އެއާޕޯޓްެގ އެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ކުރުމަށްޓަކައި   މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަން 
އިްނޖިނިއަރިންގ   ހާބަރ  ޗައިނާ  ހަާވލުކޮށްފައިާވ 
ެގނެސްފައިާވ   އެހީުވމަށް  ކޯޕަރޭޝަނަށް 
ދޭތެރޭ   އޭާނއާ  ކުންފުނިން  އެ  ފަރާތެއްކަމާއި، 
ކަރާމާތަށް  އިންސާީނ  ކުރަމުްނދަނީ  ކަންތައް 

 ޮގތަކަށްކަމާއި އެކަމުެގ ހެކި އުނިކަން އަްނނަ ފަދަ
 ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 Derek Martin Mc Elearney 2021ނޮެވންބަރު  8 
Ireland 

 އިޤްޠިޞާދީ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/311 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

އަފްސަލް    .593 ކަރަންކާިވލާ  ގއ.ކޮލަމާފުށި/  ފިރިމީހާ 
ޝަރީޢަތް ރަޝީދު   މައްސަލައެއްަގއި  ބަލަމުންދާ 

ޝަރީޢަތް   ީވަނމަެވސް  ބަންދުކޮށްފައި  ނިމެްނދެން 
 ކުރިއަށް ުނދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  8
 

 އަޒްރާ ޢަބްދުލްޙަމީދު 
 ފަހަލަ/ދ.ކުޑަހުވަދޫ 

 

 F/AM/PMC/2021/310-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ބަޔަކު ސިޔާސީ    .594 ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަންފާއެއް 
އިސްެވ ތިބެ، ރ.މަޑުއްވަރީަގއި މި އަހަރުެގ މާރިޗު  

ދިޔަކަމަށްބުާނ    3މަހުެގ   ހިާގ  ދުަވހު  ަވނަ 
މިިނސްޓްރީއޮފް   އަޅުަވއި  ތުޙުމަތު  ރޭޕްކޭސްެގ 
ސެކްރެޓަރީ   ޕާމަނަންޓް  އެޑިޔުކޭޝަްނެގ 
ޮގތަށް   ނުލިބޭ  މުސާރަ  ާވޒީފާއިން  މެދުވެރިކޮށް 

މައްސަލައިގައި  ސަ ކޮށްފައިާވ  ސްޕެްނޑް 
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  

 ޖަާވބުދާރީ ކޮށްދިުނމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  8
 
 
  

 މުޢީން ޙަސަން 
 ސީޕިޔާެގ/ރ.މަޑުއްވަރީ 

 

އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/314 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޯގާނ    .595 ޖިްނސީ  ބައްޕަ  އޭާނެގ  ދަރިފުޅަށް  މާމަ 
ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިަގއި ހިޔުމަްނ ރައިޓްސް 
ނިންމުމަށް  ނިްނމި  ކޮމިޓީން  ޖެްނޑަރ  އެންޑް 
އިްނސާފު  ދަރިފުޅަށް  މާމަ  ދެއްވައި  ރިޔާޢަތްކޮށް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އާމިނަތު އާދަމް  2021ނޮެވންބަރު  14
 މާރިޔާޒުެގ/ގދ.ހޯޑެއްދޫ 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/313 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ކައުްނސިލްތަކަށް   .596 ކޮމިޝަނުން  ސިިވލް ސަރިވސް 
ާވޒީފާއަށް   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މީހުން   33ނަާގއިރު 

ބަޔަކަށް  ިގަނ  ސަބަބުން  ދާއިރާެގ  ތަޢުލީމީ 
ފުރުޞަތު  ަވޒީފާެގ  ކައުންސިލްތަކުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ގެއްލެމުންދާކަން 
ފޮނުއްވައި   ކޮމިޝަަނށް  ސަރިވސް  )ސިިވލް 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ ކުރައްވައި  

 ސިޓީ(  ފޮނުއްާވފައިާވ

  2021ނޮެވންބަރު  14
 މުޙައްމަދު އަީނސް 
 ނީސް/ބ.ތުޅާދޫ 

 F/AM/PMC/2021/315-57 މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ނިސްބަތް    .597 ަވރީެގ  ކުރެޭވ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
އިޞްލާޙްކޮށް  ޤާޫނނު  ޢާއިލާއާބެހޭ  މަދުކުރުމަށް 

 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ ދެއްުވްނއެދި 

 2021ނޮެވންބަރު  14
 

 އަޙްމަދު ކަލޯ 
 ވިއު/ގދ.ާވދޫ 
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/313 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކިނބިދޫ ސްކޫލުަގއި އިސްލާމް ކިޔަަވއި ދެއްާވެނ   ތ.  .598
އެކަްނ  ޓީޗަރަކު ނެތި  އަހަރު ފާއިތުެވ ޮގސްފައިާވތީ  

ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ކުރެއްުވމަށްއެދި  ހައްލު 
ފޮނުއްަވއި   އެޑިޔުކޭޝަނަށް  އޮފް  )މިނިސްޓްރީ 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށް ކޮޕީ ކުރައްވައި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ( 

 F/AM/PMC/2021/309-57 ޓީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމި ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުންުނާވ ފަރާތެއް  2021ނޮެވންބަރު  14
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދިނުމަށްއެދި   .599 ސަލާމަތްކޮށް  ޙުކުމުން  ޖަލު 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  14
 އާސިމް ޙުސައިން 

 ސީނިއަސުރުމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޮގތުްނ    30ކޮށްފައިާވ    .600 ޤާޫނނީ  ޙުކުމަށް  އަހަރުެގ 
 ލުޔެއް ހޯއްދަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  16
 އާސިފަތު ޒަރީނާ 

 ޒައިތޫިނެގ/ޅ.ނައިފަރު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޑޮކްޓަރަށް ހުޅުތަކުަގއި ރިއްސާތީ ކ.މާފުށި ޖަލުެގ    .601
ާގޑު   އެޅުމަށް  އަތުގައި  ފައިގައާއި  ދެއްކުމުން 
ކަރެކްޝަނަލް   ީވނަމަެވސް  ލިޔެދީފައި  ހޯދުމަށް 
ާގޑްތައް   އެ  މިހާތަނަށް  ސަރިވސްއިން 

 ހޯދައިދީފައިނުާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  16
 
 

 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް 
 މިސްކިތްދޮށުެގ/ޅ.ަނއިފަރު 

 ތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަ
 
 

57-F/AM/PMC/2021/312 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ ޤާނޫުނެގ ދަށުްނ ކޮށްފައިާވ    .602
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ޮގތެއް  ރަގަޅު  ޙުކުމްތަކަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  16

 އަޙްމަދު މަނިކު 
 ކުޅިދޮށުެގ/ތ.ތިމަރަފުށި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6
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އަހަރު ދުަވހުެގ   10ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކޮސްފައިާވ    .603
ޙުކުމަކީ ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމެއްކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021ނޮެވންބަރު  16

 މުޙައްމަދު ތަސްލީމް 
 އަސަރީހަނދާން/މާލެ މ.

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

އަަވސް    .604 ފޯމަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ  ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލިބޭެނޮގތް  ޖަާވބެއް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  16

 އިފާ އިސްމާޢީލް 
 މާލޭެގއާެގ/ތ.ތިމަރަފުށި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

605.  
 2021ނޮެވންބަރު  16 އަދަބު ލުއި ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އާތިފް ޢަބްދުލް ހަލީމް 
 މ.ހިއްސާ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6
ކުޑަކުދިްނެގ   .606 ޖަލުެގ  އައްސޭރި  ކ.ހިންމަފުށި 

ޔުނިޓްގައި އެކަނި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ޑިޕާޓްމަންޓް 
ޯވކަރު   ކޭސް  ޖަސްޓިސްެގ  ޖުެވަނއިލް  އޮފް 
ޖަލުަގއި   އެކަިނ  ާނންނަކަމަށާއި  ބައްދަލުކުރަން 

ނަފްސާނީ  ޖެހުމުން  ޮގތުްނ   އޮންނަން 
ޖަލުން   ސަލާމަތްކޮށް  އަސަރުކުރަމުންދާތީ 

 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  16

 ރަޝީދު هللا މަޢުޒަމް ޢަބްދު
 ކިނބިދޫެގ/ޏ.ފުަވއްމުލައް 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ކޮމިޓީ

57-F/AM/PMC/2021/313 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ސްޓޭޝަްނެގ   .607 ޕޮލިސް  )ރ.މީދޫ  ފިރިމީހާ  ކުރީެގ 
ލިބިފައިާވ އަދި  އެންމެ   ފަރާތުން  ެގ  އިސްެވރިޔާ( 

އަދި   ނަފްސާނީ  އާނިޔާއާއި،  ެގެވށި  ލިބެމުްނދާ 
ޙައްލެއް   އިންޒާރުތަކަށް  އަނިޔާއާއި  ޖިސްމާނީ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  17
 

 ފާޠިމަތު ސުދުފާ 
 ހުޅަުގެގ/ޅ.ހިންަނަވރު 

 F/AM/PMC/2021/312-57 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ ސަލާމަތި 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

އެދި   .608 ދެއްުވމަށް  ލުއިކޮށް  އަދަބު 
ފޯމަށް  ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް 
ލަފަޔެއް   އިްނސާފުރުެވރި  ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް 

 އަރުއްަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  18
 އަޙްމަދު މުއިއްޒު 

 ގްރީްނޯވލްޑް/ހއ.ހޯރަފުށި 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކޮށްފައިާވ    .609 މައްސަލައެއްަގއި   25މަސްތުާވތަކެތީެގ 
އަހަރު ދުަވހުެގ ޖަލު ޙުކުމް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް  
ޢައްޔަުނ  ަވކީލަކު  އިސްތިޢުނާފުކުރަމަށް  ކޯޓުގައި 
ސަބަބުްނ   ނެތުމުެގ  ތަަނަވސްކަން  މާލީ  ކުރެޭވނެ 

 2021ބަރު ނޮެވން 18
 އަޙްމަދު ސިރާޖް 

 ސްކައިލައިޓް/ބ.ކަމަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮށްދިނުމަށްއެދި  އެކަން  ދަޢުލަތުން 
 ސިޓީ

ޖަާވބެއް    .610 ފޯމަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ  ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
 ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  18
 އާމިނަތު އަޙްމަދު 
 ހ.ޯގލްޑްިވލެޖް/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6
 25މަރުެގ މައްސަލައެއްަގއި ތައުޒީރީ ޙުކުމެއްކޮށް    .611

ކްލެމެންސީެގ  ޖަލަށްލާފައިާވތީ  ދުަވހަށް  އަހަރު 
ބޯޑުްނ   ކްލެމެްނސީ  ނެތްކަމަށް  ދެެވން  ފުރުޞަތު 
ޖިާނއީ   އެހެްނނަމަެވސް  ނިންމާފައިާވކަމަށާއި 
އިޖުރާތުެގ ޤާނޫުނަގއި "ތަޢުޒީރީ ކޮްނމެ ޙުކުމަކަށް  

ބަޔާ  ދެޭވނެކަމަށް"  ކްލެމެންސީ  ލުއި  ންކޮށްފައިާވތީ 
ބޯޑުެގ ިނންމުން އެ ޤާޫނނާ ތަޢާރަޒުާވކަމަށް ފާހަަގ  
ޕެރޯލްެގ  ޤާނޫާނއި،  އިޖުރާތުެގ  ޖިާނއީ  ކުރެޭވތީ 
ޤާނޫުނ  ކްލެމެންސީ  ޤާނޫާނއި 
 އިޞްލާޙުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  18
 އާމިނަތު ޙަސަން 

 ކާސްތޫރިމާެގ/ތ.އޮމަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ފޮނުއްާވފައިާވ   .612 ލަސްަވމުންދާތީ  ނުލިބި  ކްލެމެންސީ 
 ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  18
 މުފީދު هللا ޢަލީ ނޫރުއް

 ސަމާރްގރީން/ސ.މަރަދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަށް ލުއި ދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ   .613
 ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  18
 އަމްޖަދު މުޙައްމަދު 

 ބްލޫހެަވންއާެގ/ގދ.ތިަނދޫ 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

އަހަރާއި   1ކްލެމެންސީއަށްއެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިާވތާ    .614
ެވފައިާވއިރު ޖަާވބު ނުލިބި ލަސްަވމުްނދާތީ މަސް    9

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  18

 هللاޖައުފަރު ޢަބްދު 
 G-04-10ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

އަހަރުން ދަށުެގ އަްނހެން ކުއްޖެއްެގ ަގއިގައި    18  .615
އަހަރާއި    1އަތްލައިެގން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންަނތާ  

މަސް ދުަވސްެވފައި ާވކަމަށާއި މި މުއްދަތުަގއި    11
ބަންދު މުރާޖަޢާެގ ޝަރީޢަތްތައް ބާއްަވމުން ުނދާތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  18
 އިސްމާޢީލް ހައްމާދު 

 އަލި/ރ.މަޑުއްަވރީ ފެހި
 )މާފުށި ޖަލު(

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚުލާޤީ ޢާމަލެއް ހިންުގމުެގ    .616
ތުޙުމަތުަގއި ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި  

ަވަނ   51ގދ.ރަތަފަްނދޫ ކޯޓުން ޤާނޫުނއަސާސީެގ  
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  53)ބ(، )ކ( އަދި މާއްދާެގ 

އާއި )ށ( އިން ލިބޭ ޙައްޤުތައް ހިފަހައްޓާފައިާވތީ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޙުސައިން ރަޝީދު  2021ނޮެވންބަރު  18
 މާފުށި ޖަލު 

 F/AM/PMC/2021/310-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޙުކުމްކޮށްފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ނުޙައްޤުން ޖަލަށް    .617
 ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  18

އިމުެގ   15ކޮށްފައިާވ    .618 ޤާޫނނީ  ޙުކުމަށް  އަހަރުެގ 
ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   ލިބޭެނޮގތް  ލުޔެއް  ތެރެއިން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  18

 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ 
 ދިއްާގަގސްދޮށުެގ/ހދ.މަކުނުދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ ޤާޫނނުން ކޮށްފައިާވ ބޮޑު    .619
އެހީތެރިކަމެއް  ތެރެއިން  އިމުެގ  ޤާނޫނީ  ޙުކުމަށް 

 ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  18

 ަނދީމް ހާމިދު 
 ގ.ނާޝިދުިވލާ/މާލެ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވ ސީޓިއަށް އެ ކޮމިޓީްނ   .620
ދެއްާވފައިާވ   ކްލެމެްނސީ  އަދި  ޖަވާބާއި  ދެއްިވ 
ބަޔާންކޮށް   ހިތްހަމަނުޖެހުްނ  ހުރި  ޮގތާމެދު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  18
 އަޙްމަދު އަސްޢާން ސައީދު 
 ބްލާސަމްއާެގ/ގދ.ފިޔޯރީ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދުަވސް ެވފައިާވއިރު    4ބޭސް ހުސްެވފައި ހުންނަތާ    .621
ފޯރުކޮށްދީފައިުނާވތީ   ބޭސްތައް  ޖަލުން  މާފުށި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  18
 

 ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު
 ހ.ހާޖަރާެގ/މާލެ 
 

  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/312 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކޮށްފައިާވ    .622 ޤާޫނނުްނ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި   އިންސާފު  ޙުކުމަތަކަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021 ނޮެވންބަރު 18

 މުޙައްމަދު އަޒުަވރު 
 ސަރުސޫުނެގ/ގ.ދާްނދޫ 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޖަވާބު    .623 ފޯމަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ  ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
 ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021 ނޮެވންބަރު 18
 މިސްބާޙް މުޙައްމަދު 

 މޯނިްންގސަްނ/ހދ.ޮނޅިަވރަންފަރު 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/310 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

624.  
 2021 ނޮެވންބަރު 18 ޙުކުމަށް ލުޔެއް ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން 
 ނަސްފަރު/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ކުށެއްެގ    .625 ޖިާނޢީ  ކުރުމަކީ  ބޭނުން  މަސްތުާވތަކެތި 
ދެއްުވމަށްއެދި   ބަދަލުކޮށް  އޮތްއޮތުން  ޮގތުަގއި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021 ނޮެވންބަރު 18

 މުޙައްމަދު މަޤްޞަދު 
 މާފުށި ޖަލު 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދަރިފުޅަށް ޖިްނސީ ޯގނާ ކުރުމުެގ ތުޙުމަތުގައި ޕީ.ޖީ    .626
ޤާނޫާނ   ދައުާވކޮށްފައިަވީނ  އޮފީހުން 

 ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
 2021 ނޮެވންބަރު 23

 މުޙައްމަދު ނިޔާޒް 
 ދޫރެސް/ފ.ފީއަލި 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6

ހިޔާ ފްލެޓޭކޭ އެއްފަދައިން ިވނަރެސް ފްލެޓަށްެވސް    .627
ޑައުން ޕޭމަންޓް ނުލައި މަހު ކުލި ދެއްކޭނެފަދަ ލުއި  
 ޮގތެއް ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021 ނޮެވންބަރު 25
 މަރިޔަމް ަވހީދާ އިބްރާހީމް 

 މ.ފުޅަފި/މާލެ
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/309 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކޮިވޑް ެވކްސިްނެގ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމުން ދިމާިވ    .628
ިގނަ ސައިޑް އިފެކްޓްސްެގ ސަބަބުން ދެަވނަ ޑޯޒް 
ސުކޫލަށް  އުޒުރުެވރިާވކަމަށް  ޖެހުމަށް 
ޑޯޒު  ދެަވނަ  ނަމަެވސް  އަްނާގފައިާވނެކަމަށާއި 
ސުކޫލަށް   ދިނުމަށް  ކިޔަވައި  ޖަހައިފައިުނާވތީ 
އައުމަށް ސުކޫލުން ދެކޮޅު ހަދަމުްނދާތީ ަވޒީފާއިްނ 

އެދުމުން   ރުފިޔާެގ    5000ަވކިކޮށްދިުނމަށް 
އެދެމުްނދާތީ،   ސުކޫލުން  ދެއްކުމަށް  ޑިޕޮސިޓެއް 

ކިކޮށްދިނުމަށްއެދި ަވޒިފާއާ ބެހޭ ޤާޫނނާ އެއްޮގތަށް ަވ
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021 ނޮެވންބަރު 25
 ޝަކީލް އަޙްމަދު ޚާން 

justicerti@gmail.com 
 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/309 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ދެއްުވމަށްއެދި    .629 ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ކޮށްފައިާވ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު ަވހީދު  2021ނޮެވންބަރު  28
 އާެގ/ސ.ފޭދޫ 

 F/AM/PMC/2021/310-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުެގ   .630
ކޮށްފައިާވތީ   ސަސްޕެންޑް  ަވޒީފާއިން  ކުށުގައި 

ސެކްރެޓަރީ  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ޕާމަނަންޓް  
 ޒިންމާދާރު ކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޢީން ޙަސަން  2021ނޮެވންބަރު  28
 ސީޕިޔާެގ/ރ.މަޑުއްވަރި 

އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުެގ 
 މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

57-F/AM/PMC/2021/314 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ޙުކުމް ކޮށްފައިާވތީ  ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ ދަށުން    .631
ދެއްުވްނއެދި   ހޯއްދަަވއި  ޮގތެއް  ލުއި  ޙުކުމަށް  އެ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021ނޮެވންބަރު  28
 

 އަޙްމަދު ރިޔާޒް 
 ހ.ޔާރު/މާލެ )މާފުށި ޖަލު( 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
 

 
57-F/AM/PMC/2021/310 

    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ތެރެއިން    .632 މަޖިލީހުެގ  މޯލްޑިްވސް ރައްޔިތުްނެގ 
ޒިންމާދާރު   ސަރިވސް  ކަރެކްޝަނަލް 

 ކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޙަސަން މޫސާ  2021ނޮެވންބަރު  28
 ރޯޝަްނިވލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް )މާފުށި ޖަލު(

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 

57-F/AM/PMC/2021/312 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ސިޓީެގ  ޖުޑީޝިއަރީ    .633 ފޮުނއްާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް 
ލިބިފައި    9ޖަާވބު   ދިޔައިރުެވސް  ެވެގން  މަސް 

 ނުާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޙުސައިން ރަޝީދު  2021ނޮެވންބަރު  28
 މާފުށި ޖަލު 

 F/AM/PMC/2021/310-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކޮށްފައިާވތީ  ކުރީެގ ޤާނުނުއަސާސީެގ ދަށުން ޙުކުމް    .634
ދެއްުވްނއެދި   ހޯއްދަަވއި  ޮގތެއް  ލުއި  ޙުކުމަށް  އެ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޠޮލާލް މުޙައްމަދު  2021ނޮެވންބަރު  28
 ގ.ަގސްރު/މާލެ )މާފުށި ޖަލު( 

 F/AM/PMC/2021/310-57 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

މަޝްރޫއު    .635 ނުކުޅަންދުންތެރިކަްނ  "  2018"ހިޔާ 
ހުންނަ ފާރާތްތަކަށް ދުކޫރުމަށް ޚާއްސަ ކެޓަގަރީއިްނ 
ކޮމިޓީން  ފްލެޓު  ނަމަެވސް  ލިބުނު  ފްލެޓް  ކުރިން 
ޕޮއިންޓްސް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ނެރުނު ލިސްޓުަގއި  
ފްލެޓް ނުލިބޭކަމަށް ފާހަަގކޮށްފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ

 ރު ޢަލީޝަމްސުއްނަހާ  2021ނޮެވންބަރު  28
 ފިނިާވެގ/ހދ.ނައިވާދޫ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓީ 
 
 

57-F/AM/PMC/2021/309 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .636 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 

ކަނޑައަޅާފައިާވ ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް  
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް މަނިކު ތުއްތު 

 ގޮމަ/ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ހިއްކާ    .637 މަސްކައްކާ  ކުލި، ތ.ގުރައިދޫެގ  ބިންތަކުެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަބްދުއް ރައްޒާގް 

 ސިލްިވޔާ/ ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 މިޓީ ލާމަރުކަޒީ ކޮ
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .638 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ހަސަން ހަލީމް 

 ުނެގ/ ތ.ުގރައިދޫ ފިތްރޯ

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 
 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ކުލި،   .639 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ސަލީމް ތުއްތު 

 ގުރައިދޫ  އޮނުތޫރި/ ތ.

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .640 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު ދަނޑުބިންތަކަށް   ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 

ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަލިމަނިކް އިދްރީސް 
 ތެެވލި/ ތ.ުގރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ންބަރުޑިސެ 6

ކުލި،   .641 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަބްދުލް ަގއްޔޫމް 

 ރަބީޢުެގ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .642 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 

ކަނޑައަޅާފައިާވ ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް  
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ހުސެއިން 
 ފެހިިވލާ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ހިއްކާ    .643 މަސްކައްކާ  ކުލި، ތ.ގުރައިދޫެގ  ބިންތަކުެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ރަންފަސް/ ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ކުލި،   .644 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ޢާދިލް އިބްރާހީމް 

 އައްސޭރި/ ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .645 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
ޮގތަށް   މަޢާފުކޮށްދިން  މާފު ދަނޑުބިންތަކަށް 

ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމްމަނިކް 
 ނަފާ/ ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .646 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ނިޔާޒް އަފީފް 

 ތ.ުގރައިދޫ  /ނިޝާން

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .647 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އާރިފް އިބްރާހީމް މަނިކް

 އާރުޒޫ/ ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .648 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު ދަނޑުބިންތަކަށް   ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 

ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ފާރިޝް ހަސަން 

 ނިއުސަން/ ތ.ުގރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6
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ކުލި،   .649 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ދޮންތުއްތް 

 ވައިނުޖެހޭެގ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

ކުލި،   .650 ބިންތަކުެގ  ހިއްކާ  މަސްކައްކާ  ތ.ގުރައިދޫެގ 
މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން  ދަނޑުބިންތަކަށް 
ކޮށްދެއްވައި އަދި މިހާރު ެނުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ތްރީފްރެްނޑްސް/ ތ.ގުރައިދޫ 

 F/AM/PMC/2021/308-57 ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ 
    2021 ޑިސެންބަރު 6

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ްގރެފިކްސް   .1 ބޭުނންާވ  ސަމިޓަށް  އައ.ޕީ.ޔޫެގ 
ޑިޒައިން މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުެގ  

ހަސަން   ޑިރެކްޓަރ  އިދާރާެގ  މި  ޒިޔާޢުެގ  ޮގތުން 
ކުރި  އިޢުލާން  އެކައުންޓްއިން  ފޭސްބުކް  އަމިއްލަ 

 މައްސަލަ.

 ޢާރިފް هللا ޢަބްދު 2019ޖުލައި  22
)ސީނިއަރ ސުޕަރަވއިޒަރ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 އިދާރާ(

ޔޫނިއަން  ޕާލިމަންޓަރީ  އިންޓަރ 
ބޭނުްނނާ  ސަމިޓަށް  )އައި.ޕީ.ޔޫ( 
ޑިޒައިްނނިްނގ  ްގރެފިކްސް 
ރައްޔިތުްނެގ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ޑިރެކްޓަރ  މީޑިއާ  އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ 
ފޭސްބުކް  އަމިއްލަ  ޒިޔާޢުެގ  ޙަސަން 
ކުރުމަކީ  އިޢުލާނު  އެކައުންޓްއިން 
ކޮމިޓީން  ކަމަށް  ޢަމަލެއް  ކޮރަޕްޝަްނެގ 
މަސައްކަތް  އެ  އަދި   ނުދެކޭކަމަށާއި 
ފަރާތަކާ  އެއްެވސް 

ރައް ޔިތުްނެގ ޙަާވލުކޮށްފައިުނާވކަމަށް 
މަޢުލޫމާތު  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ 
މައްސަލައިަގއި  އެ  ދެއްާވފައިާވތީ، 
ޢަމަލެއް  މަުގފަހިާވ  ކޮރަޕްޝަނަށް 
ކޮމީޓީއަށް  ހިންާގފައިާވކަމަށް 
 ފާހަަގކުރެިވފައި ނުާވކަމަށް ނިންމަާވފައި.

57-F/AM/MIS/2021/227 
 
 2021ފެބުރުވަރީ  17
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2.  
އެޗް.ޕީ.އޭ އިްނ އަޅާފައިާވ  އާ ގުޅިެގން    19-ކޮިވޑް

ދިމާާވ   މެންބަރުަނށް  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ 
 ދަތިތަކާ ުގޅޭޮގތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 

 2021މާރިޗު  22
 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު 
 
 

 މީހުން  ތަންތަނަށް  ޢާްނމު  މަުގ މައްޗާއި
 އްަގމުަގޑިތަކުގައާއި އެ  މަނާކުރާ  ނުކުތުން

 މަނާކުރާ  ދުއްުވން  އުޅަނދުފަހަރު
ރައްޔިތުްނެގ  މަޖިލީހުެގ  ަގޑިތަކުގައި 

 ބޭރުަގއްޔާއި  ގެއިން  މެންބަރުން
 ބޭފުޅުްނެގ  އެ  މަުގތަކުގައި

 އެއްެވސް  އުޅުއްވުމުަގއި  ެވހިކަލްތަކުަގއި
 އެ  ނުލައި  ނެްނެގވުމަކާ  ހުއްދައެއް

 އުޅުއްޭވނެޮގތް  މެންބަރުންނަށް
 މުހިްނމު  ަވރަށް  އޮތުމަކީ  ހަމަޖެހިފައި

 އެޮގތަށް  އެކަން  ކަމެއްކަމުަގއިާވތީ،
 ހެލްތް  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް

 ަގއި( އެޗްޕީއޭ) އޭޖެްނސީ ޕްރޮޓެކްޝަން
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ދެންެނުވމަށް 
ކޮމިޓީން  އެރުުވމަށް  ލަފާ  ރައީސްއަށް 

 ނިންމަާވފައި. 
 
  

10457-F/AM/PMC/2021/ 
 2021މާރިޗު  23

3.  
މެްނބަރުްނނަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ކަނޑައަޅާފައިާވ ޯވކިން ސްޓޭޝަްނތަކުަގޔާއި ސައި 
މާލަމް އަދި ކޮމިޓީ ކޮޓަރިތަކުަގއި ހުްނނަ ޓީވީއިްނ  
މެންބަރުން މަޖިލީހުެގ ފްލޯަގއި ާވހަކަ ދައްކަަވްނޖެހޭ  

އެޭގނެ   ހަމަޖެއްސައި ތަރުތީބު  އިންތިޒާމް 
 ދެއްުވްނއެދި ހުށަހަޅުއްިވ މައްސަލަ

 2021މާރިޗު  31
 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު 
 

 

ހަމަޖައްސައިދެއްޭވނެ  އިންތިޒާމް  މި 
މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  އިދާރާއިން  ކަމަށް 

 ދެއްާވފައި. 
 
 

 2021އެޕްރީލް  4
 

4.  
ަގާވއިދުެގ   މަޖިލީހުެގ  ަވނަ   24ރައްޔިތުްނެގ 

)މާއްދާ ެގ  )ހ(  )2ެގ  ނަްނބަރާއި  ަވނަ   )3 )
 ެގ މައްސަލަލާޙުކުރުމުޞްއި ނަންބަރު

 2021އެޕްރީލް  25
 

މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެނުކު  ފުވައްމުލަކު 
 މުމްތާޒް 

ަގވާއިދުެގ   މަޖިލީހުެގ   24ރައްޔިތުްނެގ 
( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ަވނަ   (2ަވނަ 

ދެަވނަ  މަޖިލީހުެގ  ނަންބަރުަގއިާވ 
ދައުރުެގ ހިނުގން މޭ މަހުެގ ސޯޅަ ަވނަ 

M19/AM/2021/02 
 2021އެޕްރީލް  25
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ދުަވހުން ފެށިެގން ޖޫން މަހުެގ ނިޔަލަށް 
ެގ   ަގވާއިދު  އެ  ވަނަ   24ބަދަލުކޮށް 

( ެގ  )ހ(  ނަންބަރު 3މާއްދާެގ  ަވނަ   )
ދައުރު  ތިްނަވނަ  މަޖިލީހުެގ  ގައިާވ 
ދުަވހުން  ަވނަ  ސޯޅަ  މަހުެގ  އޮަގސްޓު 

ނިޔަލަށް ފެށި މަހުެގ  ޮނެވންބަރު  ެގން 
ހިނާގނެ ޮގތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން 

 ނިންމަާވފައި. 
 
 

5.  
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ރަސްމީ ެގކޮޅުެގ  
ފާސްކުރެއްުވމަށް   އޮިނަގނޑު  ަވޒީފާެގ 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

އިޞްލާޙްތައް  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން  2021ސެޕްޓެންބަރު  20 ބައެއް  އޮިނަގނޑަށް 
 ފާސްކުރައްާވފައި.  ެގނެސް  އޮނިަގނޑު

57-F/AM/PMC/2021/260 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  22

6.  
 ޕީ .އައި.ީވ އެއާޕޯޓްގެ  އިންޓަރޭނޝަނަލް ެވލާނާ
ގުޅޭޮގތުން   ެގލައުންޖު  ހޯއްދެުވމާ   ޚިދުމަތް 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  22
 

 ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން 
 

ކޮމިޓީެގ   އަހަރުެގ    2020މި   2ަވނަ 
ނިްނމަާވފައިާވ  ބައްދަލުުވމުަގއި  ަވނަ 
ކުރައްަވއި  މުރާޖަޢާ  އަލުން  ނިންމެުވން 
ފަރާތްތަކުެގ  ލިބޭ  ޚިދުމަތް  މި  މިހާރު 

 ދަތުރުކުރައްާވ މެންބަރުންާނއެކުއިތުރުން  
ލައުްނޖްެގ   ޕީ.އައި. ީވ ބޭފުޅަކަށް )ދޭއް(  2

މަޖިލީޚިދުމަތް   ހުެގ ރައްޔިތުންެގ 
ޚަރަދުކުރައްާވޮގތަށް  އިދާރާއިން 

 ނެކަމަށް ނިންމަާވފައި.ބޭނުންކުރެއްޭވ

57-F/AM/PMC/2021/262 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  22

7.  
ދައުލަތުެގ    2022 ލަފަކުރާ  އަހަރަށް  ަވނަ 

އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ބަޖެޓުަގއ، 
ދިރާސާކޮށް،   ބަޖެޓް  ކަނަޑައަޅުއްާވފައިާވ 

ަގވާއިދުެގ   މަޖިލީހުެގ  ަވނަ    212ރައްޔިތުްނެގ 
ހުށަހަޅަްނޖެހޭ  ޮގތުެގމަތިން  ަގއިާވ  )ޅ(  މާއްދާެގ 

 ރިޕޯޓުެގ މައްސަލަ 

ިނއު  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން  2021ނޮެވންބަރު  9 އިދާރާއިން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ދަށުން  އިނިޝިއޭޓިްވސްެގ  ޕޮލިސީ 
ހާޞިލުކުރުމަ  ކަންކަން  ށް ކަނޑައަޅާފައިާވ 

)ހަތެއް މިލިއަން   7،000،000ބޭނުްނާވ  
ބަޖެޓު   ހަމަޖައްސައިދިުނމަށް  ރުފިޔާ( 

 ކޮމިޓީގައި ދެންެނވުމަށް ނިންމަާވފައި. 
 

 2021ނޮެވްނބަރު  10
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 ޕެޓިޝ ން ޮކމިޓީ  5.2

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021

 ސުންގަޑި  މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސޮއިގެ ޢަދަދު  ލިބުނު ތާރީޚް  ސްޕޮންސަރޝިޕް  ފަރާތް   ޅި ހުށަހެ  ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅިފައިވާ   #

ެގްނނަ   .1 ަވޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މުަވއްޒަފުން 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  އޭޖެްނސީތަކުން 

 ޕެޓިޝަން

ފޯ  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިްވސް 
އަދި   އޭޖެންސީސް  އެމްޕްލޯއީ 

ފޯ   އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޔޫނިއަން 
 އޭޖެްނސީސް އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް 

ދާއިރާެގ   މެދު  މާފަންނު 
އިބްރާހީމް   މެންބަރު 

 ރަޝީދު 

11.5.2021 60 
 

މި ޕެޓިޝަނާ ުގޅޭ މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  •
އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ޑިެވލޮޕްމަންޓް، 
ހެލްތާ  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  އެޑިއުކޭޝަން، 

 ބައްދަލުކުރެިވފައި. 
ޕެޓިޝަން • ފަރާތާ އަދި  ހުށަހެޅުއްިވ   

 ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމަާވފައި.

- 

ކުޑަކުރުމަށާއި،   .2 ކުލި  ފްލެޓްެގ  ހިޔާ 
މައްސަލަތަކަށް  އެހެނިހެން  އެތަުނަގހުރި 
އެދި  ހޯދައިދިުނމަށް  ހައްލެއް 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން 

ރަޝީދު   ޙަމްދޫން 
 H16-21-13ފްލެޓް ނަންބަރު 

ދާއިރާެގ  މެދުހެްނޭވރު  
 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

ފަރާތްތަކާ  • 2174 02.09.2021 ކަމާގުޅޭ  ގުޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  މި 
 ބައްދަލުކުރެިވފައި. 

ރައީސުލް   • ގުޅޭޮގތުން  ޕެޓިޝަނާ  މި 
 ޖުމުހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެިވފައި. 

އޮޑިޓަރ  • ުގޅޭޮގތުން  މަޝްރޫޢާ  ފްލެޓް  ހިޔާ 
އޮފީހުން   އޮޑިޓް ޖެނެރަލްެގ  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ 

 ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް ިނންމަާވފައި. 

- 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

 ނިމުނު ގޮތް  ސޮއިގެ ޢަދަދު  ލިބުނު ތާރީޚް  ސްޕޮންސަރޝިޕް  ފަރާތް   ޅި ހުށަހެ  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޕެޓިޝަން  #
   / ރިޕޯޓް ނަންބަރު 
 ނިންމި ތާރީޚު 

ވެރިްނެގ   .1 ގޮޅިތަކުެގ  މާރުކޭޓުެގ  ލޯކަލް 
 ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން 

ރަޝީދު   މުޙައްމަދު 
 ސްކޫލްދޮށުެގ/ގދ.ފިޔޯރީ 

މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

ދޫކުރަނީ  66 30.8.2020 ކުއްޔަށް  ޮގޅިތަށް  މާރްކޭޓުެގ  ލޯކަލް 
އުޞޫލެއްެގ   ަވކި  ތެރެއިންކަމާއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ 

މަސް ދުަވހަށް މާލެ    3ުގޅިެގން    އާ  19-އަދި ކޮިވޑް
މަސް ދުަވހަށް   3ސިޓީ ފުރަބަްނދު ކޮށްފައިާވތީ އެ  

ގޮޅިތަކުްނ   މާރްކޭޓުެގ  ލޯކަލް  މާރުކޭޓާއި  މަސް 

15.02.2021 
 



179 
 

ޖޫރިމަނާ   ކުއްޔާއި،  މަހު  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް 
ފައިސާ   ޖޫރިމަާނ  ފައްތިޔާތަކުެގ  އަދި 

ކައުންސިލްއިްނ  މަޢާފުކޮށްދެއްވު  ސިޓީ  މާލެ  މަށް 
ފިނޭންސްގައި   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެ ދަންަނާވފައިާވކަ ކައުންސިލްއިން  އެ    މަށް، 
ދެއްާވފައިެވއެެވ.ކޮމިޓީއަށް    މަޢުލޫމާތު 

ރާއްޖެއަށް   ިވސާަގއި  ޑޮމެސްޓިކް  މީެގއިތުރުން، 
އެތެރެެވފައިާވ ބިދޭސީންނަށް މާރްކޭޓުެގ ގޮޅިތަކުަގއި 

އެ  މަސައްކަތްކުރެޭވނެ ހައްދަވައިދެއްުވމަށް  ޮގތް   
ދަންނަަވމެެވ.   ބާޔާންކޮށްފައިާވތީ  ޕެޓިޝަނުަގއި 
ދިެވހިރާއްޖެއަށް   ިވސާގައި  ޑޮމެސްޓިކް 
ގޮޅިތަކުަގއި  މާރުކޭޓް  ބިދޭސީން  އެތެރެކޮށްފައިާވ 

ޤާޫނނާ ޚިލާފުކަމަކަށްާވތީ،   މަސައްކަތްކުރުމަކީ 
ނޫންކަމުަގއި  ކަމެއް  ކުރެޭވނެ  ޕެޓިޝަން   އެކަމަކީ 

ސްޕޮންސަރ  ހު ޕެޓިޝަން  ފަރާތަށާއި  ށަހެޅުއްެވިވ 
 ކުރައްާވފައިާވ މެްނބަރަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި.

އިދާރާެގ   .2 ކައުްނސިލްެގ  ރ.އުނޫގފާރު  
 ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން.

ފަޔާޒް   އަޙްމަދު 
 ދޮްނެވލި/ ރ.އުނޫގފާރު 

 

ދާއިރާެގ   އުނޫގފާރު 
މުޙައްމަދު   މެންބަރު 

 ވަޙީދު 

18.11.2020 200 
އެތެރެކުރުމުެގ   ކާޑު  އެސްޓީއޯެގ  ފަރާތަކަށް  ަވކި 
ކޮމިޓީއަށް   ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް  އެޖެންޓްކަން 
ކާޑުެގ   އެސްޓީއޯއިން  އެދިަވޑައިުނެގންެނޭވނެކަމާއި، 
ގުޅުްނހުރި އެންމެ   ކަމާ  ކަނޑައެޅިއިރު،  އެޖެންޓުން 

ލިބިފައި   މަޢުލޫމާތު  ނެތުމުްނ އެކަށީެގންާވ 
އެޖެންޓަކަށްވުމުެގ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަށް ގެއްލުމަކީ، 
މިހާރު ކާޑު އެޖެންޓެއްެގ ޮގތުަގއި ހޮިވފައިާވ ފަރާތުެގ  
ބާޠިލުކުރުމަށް   އެޖެންޓްކަން 
އެދިަވޑައިުނެގންެނޭވނަކަމެއްމަށާއި އަދި އެސްޓީއޯއިްނ  
ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވ ަގާވއިދާއި އުޞޫލުތަކުެގ ބޭރުްނ 

ކޮމިޓީއަށް  ކަންކަން   ދެންެނވުމަކީ  ނިންމުމަށް 
ޕެޓިޝަން   އެކަްނ  ނޫންކަމުން،  ކަމެއް  ކުރެއްޭވނެ 

15.02.2021 
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ސްޕޮންސަރ   ޕެޓިޝަން  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅުއްެވިވ 
 ކުރައްާވފައިާވ މެްނބަރަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި.

 
ރ.މާކުރަތު ކައުންސިލް ރައީސް ޢަމަލުތައް   .3

 ހުއްޓުަވއިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން 
ޙަމީދު   އަޙްމަދު 

 ބަީގޗާެގ/ ރ.މާކުރަތު 
ދާއިރާެގ   އުނޫގފާރު 
މުޙައްމަދު   މެންބަރު 

 ވަޙީދު 

 
01.03.2021 

އަތޮޅު ކައުްނސިލްތަކާއި އަދި ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް  137
ރައްޔިތުްނެގ   ޢައްޔަނުކުރެިވފައިަވނީ  މީހުން 

ރަތު ކައުްނސިލްެގ ރައީސްެގ  ޯވޓަކުންކަމާއި، ރ.މާކު
ޢަމަލުތައް ހުއްޓުޭވނީ ކައުްނސިލްަގއި ދެން ތިއްބެިވ  
އެހެން މެްނބަރުްނނާއި، ރަށު ރައްޔިތުްނނާއި އަދި  
ޕެޓިޝަން  ކަމަށް  އޮތޯރިޓީްނ  ަގަވރމަންޓް  ލޯކަލް 
ސްޕޮންސަރ   ޕެޓިޝަން  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅުއްެވިވ 

 އި.ކުރައްާވފައިާވ މެްނބަރަށް ސިޓީ ފޮނުިވފަ 

04.03.2021 

ސަރިވސަސް   .4 ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
އިން އައްސޭރި ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީްނެގ 
ފޮުނަވއިާވ  ބަޔާންކޮށް،  ކަންބޮޑުުވންތައް 

 ޕެޓިޝަން

ސިނާްނ    ޙަސަން 
 މއ.އާއިޝާ 

ހުޅަނުގ   ހެންޭވރު 
މެްނބަރު   ދާއިރާެގ 

 ޙަސަން ލަޠީފް 
 

02.03.2020 
 

774 
 

އެދިފައިާވ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޕެޓިޝަންަގއި  
ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީ  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

 ހުށަހެޅިފައި.

ނަންބަރު:   ރިޕޯޓް 
M19/PT/2021/01 

ޮގާވލާ   .5 ކުރުމަށް  ކޮންޓްރޯލު  ކުލި 
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން 

ޢަލީ   ފާތިމަތު ސާއިރާ  ދާއިރާ  ކެންދޫ 
 ޙުސައިން 

ބަޔެއްެގ   774 02.03.2020 ދާއިރާއަކީ  ކުރުމުެގ  ޢިމާރާތް  ގެދޮރު 
ކުލި  ެގދޮރުެގ  ިވޔަފާރިއަކަށްެވފައި،  އަމިއްލަ 
ކަނޑައެޅުމަކީ އެ ޢިމާރާތްކުރާ ބަޔަކު ނުަވތަ ޯގތީެގ 
ނިންމާ   އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  ެވރިފަރާތުެގ 
ކުރާ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ނިންމުމަކަށްާވއިރު، 

ިވ ކޮމިޓީއަށް މިފަދަ  ނިންމުމަކީ  ޮގތް  ޔަފާރިތަކަށް 
ކަމެއްނޫންކަމުގަ  ޕެޓިޝަން  ކުރެޭވނެ  ބަޔާންކޮށް  އި 

ސްޕޮންސަރ   ޕެޓިޝަން  ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅުއްެވިވ 
 ކުރައްާވފައިާވ މެްނބަރަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި.

26.4.2021 

ފީ   .6 ދަރިަވރުްނެގ  ސްކޫލްެގ  ހިރާ 
ސަބްސިޑައިޒް ކޮށްދެއްުވމަށާއި، ހެނދުނު 
ހަމަޖައްސަަވއި  ޕްރޮްގރާމް  ނާސްތާ 
ދެއްުވމަށާއި، ކުދިން ކިޔެުވމަށް ބޭުންނާވ 
ސްޓޭޝަަނރީ  ފޮތްތަކާއި  ޓެކްޓް 

 އަޙްމަދު ޞަބާޙު 
 މާރިޝް، ސ.ހިތަދޫ 

ދާއިރާެގ   ދެކުނު  ހިތަދޫ 
އިބްރާހީމް   މެންބަރު 

 ނާޒިލް(

 އަށް ( 12 ގްރޭޑް އަދި 11 ގްރޭޑް) ޘާނަީވ މަތީ 200 7.7.2020
 ފުރިހަމަާވ ޝަރުޠު  ކަނޑައަޅާފައިާވ ސަރުކާރުން

 ޘާނަީވ މަތީ ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށާއި
 ކިޔަާވދިނުމަށްއެދި ފީއަށް ދެޭވ ދަރިވަރުންނަށް

 ދެފަރާތުގެ  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ ސުކޫލްތަކަށް ހުށަހަޅާ

26.4.2021 
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ސްކޫލްތަކަށް  އަމިއްލަ  މިހާރުެވސް 
ސްކޫލުެގ  ހިރާ  ޮގތަށް  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 

ހަމަޖައްސަަވއި ދަރިވަރުންނަށް ެވސް   
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  އެދި  ދެއްުވމަށް 

 ޕެޓިޝަން.

 ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްެގ ަވކި ެވޭވ ދެމެދުަގއި
ދައްކަަވމުންދާކަމަށާއި   ފީ ސަރުކާރުން

 ނާސްތާ  ހެދުުނެގ ންދަށު" ޕޮލިސީ ބްރެކްފާސްޓް"
 ހަމައެކަނި  ހަމަޖެހިފައިަވނީ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް

 ކަމަށާއި އަދި ދަރިވަރުން ސުކޫލުތަކަށް ސަރުކާރުެގ
 ފޮތްތަކާއި ޓެކްސްޓް  ބޭނުްނާވ ކިޔެުވމަށް

 ސަރުކާރުގެ  ހަމައެކަނި ދޫކުރެޭވނީ ސްޓޭޝަނަރީ
 ޘާނަީވ މަތީ ދަރިވަރުްނނަށާއި ކިޔަާވ ސުކޫލްތަކުަގއި
 ތެރެއިން ދަރިަވރުްނގެ  ކިޔަާވ މަރުޙަލާަގއި
 އަމިއްލަ ދައްކައިެގން  ފީ ސަރުކާރުން

 ކިޔަާވ ސުކޫލުތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސުކޫލުތަކުަގޔާއި
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަރިވަރުންނަށްކަމަށް

 މަޢުލޫމާތު އެކޮމިޓީއަށް  އެޑިއުކޭޝަނުން
އެކަން ހުށަހެޅުއްެވިވ   ދެއްާވފައިާވތީ  ޕެޓިޝަން 

ކުރައްާވފައިާވ  ފަރާތަ ސްޕޮްނސަރ  ޕެޓިޝަން  ށާއި 
 މެންބަރަށް ސިޓީއަކުން ދެންެނިވފައި. 

ރަށު   .7 ޚިލާފަށް  އުޞޫލާއި  ގައި  ދ.މީދޫ 
ދޫކޮށްފައިާވ  ޯގތި  އިން  ކައުންސިލް 
އެދި  ދެއްުވން  ބައްލަަވއި  މައްސަލަ 

 ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަން. 

އިރުޝާދު   ޙުސައިން 
 ސޫރަޖް، ދ.މީދޫ  

 

ދާއިރާެގ   އިހަަވންދޫ 
މުޙައްމަދު   މެންބަރު 

 ޝިފާޢު

އުސޫލެއް   200 14.6.2020 ދޫކޮށްފައިަވީނ  ޯގތި  ދ.މީދޫއިން 
މަޢުލޫމާތު   ކައުްނސިލްއިްނ  ކަނޑައަޅައިެގންކަމަށް 
ކޮށްދެޭވކަމެއް   ކަމަށް  އެ  ކޮމިޓީން  ދެއްާވފައިާވތީ 
ލޯކަލް   މައްސަލަ  އެ  ނޯންނާނެކަމަށާއި 

ްނމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިެގން ކުރިއަށް  ަގަވރ
ފަރާތަށާއި   ހުށަހެޅުއްެވިވ  ޕެޓިޝަން  ެގްނދިޔުމަށް 
މެންބަރަށް   ކުރައްާވފައިާވ  ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރ 

 ސިޓީއަކުން ދެންެނިވފައި. 

14.9.2021 

 މުޙައްމަދު ނަީވޒް ސަލީމް  ޕެޓިޝަން  2020ޗޭންޖް އެން.ޑީ.އޭ   .8
 ހ.މައިޒާން، މާލެ 

ދެކުުނ   މައްޗަްނޯގޅި 
މެްނބަރު   ދާއިރާެގ 

 އަޙްމަދު ޚައިތަމް 

24.3.2021 
 

1050 
 

ޕެޓިޝަންަގއި އެދިފައިާވ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީ  ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

 ހުށަހެޅިފައި.

ނަންބަރު:   ރިޕޯޓް 
M19/PT/2021/02 
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ަވކިކުރެިވފައިާވ ބައި ހއ.ފިއްލަދޫ ބިމުން    .9
)ދައްޕަރު( އަނބުރާ ފިއްލަދޫ ކައުްނސިލްެގ 
އިޙްތިޞާސް ތެރޭަގއި ހިމަަނއިދެއްުވްނއެދި 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން 

ަވޙީދު   މުޙައްމަދު 
 މަބުސްތާުނެގ/ ހއ.ފިއްލަދޫ 

ދާއިރާެގ   ނައިފަރު 
އަޙްމަދު   މެންބަރު 

 ޝިޔާމް 

"ދައްޕަރު"  456 27.9.2021 ތެރޭގައި  އިޚްތިޞާޞްެގ  ހއ.ފިއްލަދޫ 
ހިމެނުމަށް ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާެގ ޤާރާރު ނަންބަރު  

އިން ނިންމަާވފައިާވތީ، މި ޕެޓިޝަންެގ    6/2021
ނުެގންދިޔުމަށް   ކުރިއަށް  އިތުރަށް  މަސައްކަތް 
ފަރާތަށާއި  ހުށަހެޅުއްެވިވ  ޕެޓިޝަން  ނިންމަވައި 

ކުރައްާވ މެންބަރަށް  ޕެޓިޝަން ސްޕޮންސަރ  ފައިާވ 
 ސިޓީއަކުން ދެންެނިވފައި. 

28.11.2021 

 އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫުކ ޮކމިޓީ 5.3 

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
  ގެ (ޅ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  33  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  .1

   ދަށުން،
 ޕާޓީއަށް   ޖުމްހޫރީ  ތެރޭއިން  އިދާރާެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ
  ޕާޓީގެ   ޖުމްހޫރީ  ހުންނަ  ހަރުކޮށްފައި  އޮފީހުަގއި  ދޫކޮށްފައިާވ
  ލިޔެ    ކަރުދާހުަގއި  ނަމެއް   އެހެން  ތިރީގައި  ނަންބޯޑުެގ

 މައްސަލަ   ތަތްކޮށްފައިާވ

 މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުްނެގ 2021 ޖުލައި 08
 އިދާރާ  

ދިރާސާކުރުމަށް    ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅުްނހުރި  މައްސަލައާ 
 ހޯދުމަށް  ފުޓޭޖް  ސީސީޓީީވ  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާ  ނިންމައި

 ިގަނދުަވސް  ފޮނުިވ،  ސިޓީ  ޑިފެްނސްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ
  މިނިސްޓްރީގެ   ނެތްކަމަށް  ފުޓޭޖް  އެ  ސަބަބުން  ވުމުެގ

AD-2/2021/946 (08.09.2021 )-28  ނަންބަރު
 ޖަާވބުދީފައި  ސިޓީން

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
މަޖިލީހުެގ    ރައްޔިތުްނެގ  ބޭއްުވނު   ދުަވހުގެރޭ  ަވނަ  2020  ޖޫން 2 .1

  ހަމަުނޖެހުންތަކާ   ހިނގައިދިޔަ  މެދުގައި  މެްނބަރުންެގ  ޖަލްސާގައި
  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ގުޅިެގން
 މައްސަލަ  އެ  ވިދާޅުެވ،  އަނިޔާެވފައިާވކަމަށް   ޝިޔާމަށް  އަޙްމަދު
  ދާއިރާގެ   އޭދަފުށި   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  އެދި  ދެއްުވން  ބައްލަވައި
  އަޙްމަދު   ލީޑަރ  މައިނޯރިޓީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  އަދި  ރުމެންބަ 
 މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައިާވ ސަލީމް

  ދާއިރާގެ   އޭދަފުށި 2020 ޖޫން 4
 މެންބަރު 

 ސަލީމް  އަޙްމަދު 

 ބައްދަލުވުމުަގއި  ަވނަ  3  ކޮމިޓީެގ  ސުލޫކު  އަދި  އިމްތިޔާޒް 
  މެންބަރުްނގެ  3 ބެލުމަށް މިމައްސަލަ(   2020 ޖޫން 16)

 3  ކޮމިޓީގެ   އެ   ނަމަެވސް  ކުރެުވނު   ހަާވލު  ކޮމިޓީއަކާ  ސަބް
 3  ހިމެނިަވޑައިަގންަނާވ  ކޮމިޓީގައި  ދަންަނވައި  ބައްދަލުުވމަށް
  ގެ ހާޒިރުެވަވޑައިުނަގތުމު   މެންބަރަކު  1  ތެރެއިން  މެންބަރުްނެގ
.  ުނބޭއްެވއެެވ  ބައްދަލުވުމެއް  އެއްެވސް   ކޮމިޓީެގ  ސަބަބުން

 ޖުލައި  21)  ބައްދަލުުވން  ަވނަ  4  ކޮމިޓީެގ  މައި  އަދި
 5  އަލުން  އެޖެްނޑާކޮށް  މައްސަލަ  އެ  ގައި(  2020

  މަސައްކަތް   އެ  އެކުލަާވލައި  ސަބްކޮމިޓީެގ  މެންބަރުްނެގ



183 
 

 ކޮމިޓީެގ  ސަބް.  ކުރެިވފައެވެ   ހަާވލު  ދިރާސާކުރުމަށްަވނީ
  ބޭއްވި   ހޮއްެވުވމަށް  މުޤައްރިރު  ނާއިބު  އާއި  މުޤައްރިރު
 ުނޭވ  ބޭއްިވފައި  ބައްދަލުުވމެއް  އިތުރު  ފިޔަވައި  ބައްދަލުުވން

  ފަހުން   އޭެގ  ގައި،  2020  ޖުލައި  22  ބޭއްުވނީ  ބައްދަލުުވން)
 09  އަދި(  ކުރެިވފައި  ކެންސަލް  ކުރެިވ  އެޖެންޑާ  ފަހަރު  02
  ނައިފަރު   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ގައި  2021  ރުއަރީފެބު

  ބައްދަލުކޮށް   ކޮމިޓީއިން  ޝިޔާމްއާ  އަޙްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ
 ސާފުކޮށްފައި  މައުލޫމާތު

 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ބޭއްުވނު  ދުަވހު  2021  ޖޫން  06 .2
ސުލޫކު   ސިއްރު   ބައްދަލުުވން  ވަނަ  07  ކޮމިޓީެގ  އިމްތިޔާޒާއި 

 ދެއްިވޮގތުގެ   ޯވޓް  މެްނބަރުން  ބައްދަލުުވމުަގއި  އެ  ކޮށްފައިަވނިކޮށް
 މައްސަލަ  ލީކްކޮށްލާފައިާވ މީޑިއާއަށް ސޯޝަލް ތަފްޞީލް

   ދާއިރާގެ   ދެކުނު  ތިނަދޫ 2021 ޖޫން 09
 هللاޢަބްދު  މެންބަރު
 ސަނީފު 

 ހޮއްެވިވ  ކޮމިޓީއެއް- ސަބް  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  މައްސަލަ 2021 އޯަގސްޓް 30
  ކޮމިޓީގައި   ފައްޓަާވފައިަވނިކޮށް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ-ސަބް

 މެންބަރު  އެ  މެންބަރަކު   ހިމެިނަވޑައިަގްނނަާވ
  ކޮމިޓީގެ   ބަދަލުކުރުމުން  ޕާޓީ  ސިޔާސީ  ތަމްސީލުކުރައްާވ
  މިމައްސަލަ    އަލުން  ސަބަބުން  ަވކިުވމުެގ  މެންބަރުކަމުން
 އެއްސަބްކޮމިޓީ  މެންބަރުްނގެ   3  ދިރާސާކުރުމަށް

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް  ލަާވލެިވފައި،އެކު

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ  #

1.  
هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ެގ މުއްދަތުގައި    ލޮކްޑައުން

އައުމަށް މާލެ  ހުއްދަ    ރިޔާޒް  އާއި،  ދެިވފައިޭވތޯ  ހުއްދަ 
ޮގތް  ފޮނަދޫ    ދެިވފައިާވނަމަ، ދެިވފައިާވ  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 

  2020އެޕްރީލް    29ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މޫސާ ސިރާޖް  
 ގައި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ޢިއްޒަތްތެރި    ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 
 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

 2020އެޕްރީލް  29

ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ތިމަރަފުށި
ރިޔާޒްެގ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް هللا ޢަބްދު
ކޮމިޓީގައި   ނެތް ކަމަށް  ފެންނަ  ކަމަށް 

މެްނބަރުންެގ  ބައިވެރިެވލެއްިވ 
  ިނންމާފައި. އިއްތިފާުގން

 2020މޭ  13

ުގރޫޕުަގއި،   ރައްޔިތުްނެގ  .2 އެޕް  ަވޓްސް  ރަސްމީ    މަޖިލީހުެގ 

މަޖިލީހުެގ" ރައްޔިތުންެގ    ރައްޔިތުންެގ  އަދި  ރައީސްއަށާއި 
ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ    މަޖިލީހުެގ ބައެއް މެްނބަރުްނނަށް އަމާޒުކޮށް

މުޙާތަބު    ބޭއަދަބީ ބަހުންهللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު
 ކޮށްފައިާވ މައްސަލަ

ދާއިރާެގ މެްނބަރު    ދުހެްނޭވރުމެ
 ޢަލީ އާޒިމް 

 2021ފެބްރުަވރީ    10

ަގވާއިދުެގ    ރައްޔިތުްނެގ  66މަޖިލީހުެގ 
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ 

ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތާއި   މަޖިލީހުެގ
މެްނބަރުންެގ  ދެމެހެއްޓޭނެހެން  އަބުރު 

ބެހެއްޓެުވމަށްޓަކައި   ޢަމަލުތައް

 2021މާރިޗު  01
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ނުދިނުމަށް މިފަދަކަމެ  ިވޔަ  ތަކުރާރު  އް 
މުޙައްމަދު   ނޮޅިވަރަމް މެންބަރު  ދާއިރާެގ 

ނަސޭހަތްތެރިުވމަށް  ލިޔުމުން  ނަޝީދަށް 
 ނިންމީއެެވ. 

 
3.  

މަޖިލީހުެގ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް    ރައްޔިތުްނެގ
ދަްނޖައްސަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށާއި  ޙުސައިނަކީ    މުޙައްމަދު، ޙިސާން

ފާފަެވރި މަރާލިޔަސް  ރައްޔިތުްނެގ   އެކަމަނާ  ބުނެ  ނުާވނެކަމަށް 
މެްނބަރުން އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް  ތަެނއްަގއި،    މަޖިލީހުެގ  ތިއްބެިވ 

އިދާރާެގ މަޖިލީހުެގ  ާވހަކަދައްކަާވފައިާވކަމުަގއި   ރައްޔިތުްނެގ 
 ވިދާޅުެވ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މެްނބަރު    ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ 
 ޙިސާން ޙުސައިން 

 2021ޖޫން  7

ަގވާއިދުެގ    ރައްޔިތުްނެގ  66މަޖިލީހުެގ 
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ 

ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތާއި   މަޖިލީހުެގ
މެްނބަރުންެގ  ދެމެހެއްޓޭނެހެން  އަބުރު 

ބެހެއްޓެުވމަށްޓަކައި   ޢަމަލުތައް
ތަކުރާ  ނުދިނުމަށް މިފަދަކަމެއް  ިވޔަ  ރު 

މެްނބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް   މީދޫ ދާއިރާެގ
 މުޙައްމަދަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިުވމަށް 

   ނިންމީއެެވ.

 2021ޖޫން  14

4.  

ގައި މައްޗަްނގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު    2020އެޕްރީލް    29
ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެުވމަށް މިިނސްޓަރ އޮފް  އަޙްމަދު ޚައިތަމް،

ޢަބްދު އަލްފާޟިލް  ސުާވލުެގ    هللاހެލްތް  ފޮނުއްިވ  އަމީންއަށް 
 l/57/2020/8  (28-23  ޖަާވބުަގ ތިޔަ މިިނސްޓްރީެގ ނަްނބަރު

މަޢުލޫމާތަކީ 2020އެޕްރީލް   ބަޔާންކުރައްާވފައިާވ  ސިޓީގައި   )  

ކަމުގައި،  މަޢުލޫމާތެއް   ޞައްޙަނޫން 
-ކޮިވޑް" ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްިވ  2020އޮަގސްޓް    16
ރިޕޯޓް  އާގުޅޭ  19 އޮޑިޓް  ކޮމްޕްލަޔަްނސް  ގައި  "  ޚަރަދުތަކުެގ 

އިމްތިޔާޒަށް    ބަޔާންކުރައްާވފައިާވތީ، މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 
  އުނިކަން ލިބިފައިާވ މައްސަލަ

 2020އޮަގސްޓް  19 އޮފީސް  ޓޭބަލް

ލިޔެކިޔުންތަކާއި   ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިާވ 
މަލީހު   މުޙައްމަދު  ޖަމާލު އަލްފާޟިލް 

ާވހަކަތަކަށް   ކޮމިޓީއަށް ދެއްކި  ހާޒިރުެވ 
ގައި   2021މާރިޗު    01ރިޢާޔަތްކޮށް،  

މަޖިލީހުެގ    ބޭއްުވނު  11ރައްޔިތުންެގ 
 ަވނަ ޖަލްސާގައި އެ މަނިކުފާނު ދެއްކެވި 

އަސާސެއްނެތް  އެއްެވސް  ާވހަކަފުޅަކީ 
ާވހަކަތަކެއްކަމަށް،   ޚިލާފު   24ހަޤީަގތާ 

ކޮމިޓީެގ   ގައި ބޭއްިވ މި  2021މާރިޗު  
ހާޒިރުވި   6 ބައްދަލުވުމަށް   ަވނަ 

ަވީނ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުްނެގ 
ވީމާ،    ފާސްކޮށްފައިވެއެެވ.

ކޮމިޓީން  މައްސަލަ   އިސްވެދެންެނިވ 

ދިރާސާކުރައްަވއި ނިްނމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް 
ަގާވއިދު   މަޖިލީހުެގ   110ރައްޔިތުްނެގ 

 2021މާރިޗު  31
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މި  ދަށުން  ެގ  )ފ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
މަޖި ހުށަހެޅުނެެވ. އިއްޒަތްތެރި   ލީހަށް 

M19/IS/2021/01  ()ުރިޕޯޓް ނަންބަރ 
5.  

މަޖިލީހުެގ    2021މާރިޗު    1 ރައްޔިތުްނެގ  ބޭއްުވނު  ގައި 
އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަްނ، ސައިންސް    ޖަލްސާގައި ކުރީެގ މިނިސްޓަރ

މަލީހު މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޖަމާލް   އެންޑް 
  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަން ލިބިދޭޮގތަށް ާވހަކަ 

ދައްކާފައިާވތީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްުވން އެދި އިމްތިޔާޒާއި  
   ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމުން އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ސުލޫކު

 2021މާރިޗު  03 މަޖިލިސް  ރައްޔިތުްނެގ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިބިފައިާވ    ކޮމިޓީއަށް
ޖަމާލު  މަލީހު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

ާވހަކަތަކަށް   ކޮމިޓީއަށް ދެއްކި  ހާޒިރުެވ 
ގައި   2021މާރިޗު    01ރިޢާޔަތްކޮށް،  

މަޖިލީހުެގ    ބޭއްުވނު  11ރައްޔިތުންެގ 
 ަވނަ ޖަލްސާގައި އެ މަނިކުފާނު ދެއްކެވި 

އަސާސެއްނެތް  އެއްެވސް  ާވހަކަފުޅަކީ 
ާވހަ ޚިލާފު   24ކަތަކެއްކަމަށް،  ހަޤީަގތާ 

ގައި ބޭއްިވ މި ކޮމިޓީެގ   2021މާރިޗު  
ހާޒިރުވި   6 ބައްދަލުވުމަށް   ަވނަ 

ަވީނ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުްނެގ 
 ފާސްކޮށްފައިވެއެެވ. 

M19/IS/2021/01  ()ުރިޕޯޓު ނަންބަރ 
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6.  
ަނޝީދުއަށް  މުޙައްމަދު    ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް

ހަމަލާއާ   2021މޭ    6 ޓެރަރިސްޓް  ދިން  ރޭ  ދުަވހުެގ    ަވނަ 

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ގުޅިެގން 
ކުރިއަށް އިންކުއަރީއަށް   ކޮމިޓީން  ޕާލިއަމަންޓަރީ  ެގންދާ 

ޑިފެންސް ފޯސްެގ އެކި އެކި    ހާޒިރުުވމަށް މޯލްޑިްވސް ނެޝަނަލް
ޖަވާބުދާރީ ާވީނ    މުްނ، ސިފައިންެގ ފަރާތުންއޮފިސަރުންނަށް އެްނުގ

އަްނަގާވފައިާވތީ،  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބާރުންކަމަށް  ދިފާޢީ    ޤައުމީ 

އިމްތިޔާޒުތަކާއި   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ޤާނޫުނއަސާސީއާއި 
ޤާނޫާނއި، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ލަފަޔާއި އަދި    ބާރުތަކުެގ

ަގވާއި   ރައްޔިތުްނެގ ފޮނުއްާވފައިާވ މަޖިލީހުެގ  ސިޓީ  ޚިލާފަށް  ދާ 
 ރިޔާސަތުން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ  މައްސަލައާ ުގޅިެގން

 2021ޖޫން  6 އަމީންޢާންމު 

ކޮމިޓީްނ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ 
ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީ   މިހާރުެވސް 

ހާޒިރު  ކަމަށާއި  ެގްނދަމުންދާ  ކުރިއަށް 
ފަރާތްތައް   ކުރަންޖެހޭ 

ހާޒިރުކުރަމުްނދާކަމަށާއި އަދި ހަމައެއާއެކު 
ސޮއިކޮށްފަ   ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ލިޔުމެއްަގއި

އެ  ޙާލެއްގައި  އެއްެވސް  ފޮނުވުމަކީ 
ކަމެއްކަމަށް   ބޭފުޅެއްެގ މައްސަލަ ެނިގދާނެ

ަވރަށް  މިކަމުަގއި  ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި 
މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން މި   ިގނަ ޤާނޫނީ

ކޮމިޓީން ބެލިދާެނ   މައްސަލައަކީ ސުލޫކީ
ޤަބޫލު ނުކުރާތީ މި މައްސަލަ   ކަމެއްކަމަށް

 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ނުބެލުމަށް ިނންމީއެެވ. 

 2021ޖޫން  06
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

1.  
  ކުންފުނީގެ   އެ  ުގޅިެގން  އުާވލުމާ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ރޯޑް  މޯލްޑިްވސް

  ދިނުމަށް   ަވޒީފާ  ސަރިވސްއިން  ސިިވލް  ފަރާތްތަކަށް  ެގއްލިފައިާވ  ަވޒީފާ
  މުސާރައާއި   އެފަރާތްތަކުެގ  ،ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  ނިންމަާވފައިާވ
  ހުށަހަޅާފައިވާ   އެދި  ެގެނސްދެއްުވމަށް  ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  ޢިނާޔަތްތަކަށް

 މައްސަލަ

  އައްޑޫސިޓީ   ަވރކްސް  ޕަބްލިކް 2019ނޮެވންބަރު  06
 މުަވއްޒަފުން  ޔުނިޓްެގ 2

- 

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއިން މި މައްސަލަ  
ކުރިއަށް   މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  ަގާވއިދު  ބަލަމުްނދާތީ، 

 ނުެގްނޮގސް މަޑުޖައްސާލުމަށް ނިްނމަާވފައި.
ކޮށްފައިާވ   ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި  އެކޮމިޓީން 
މަސައްކަތުެގ ތަފްޞީލް ސާފުކުރުމަށް އެކޮމިޓީއަށް ސިޓީ  

  ފޮނުިވފައި
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން   #

1.  
)ޢާންމު ަގވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ ޖަދުަވލު   2008/6ޤާނޫނު ަނންބަރު  

ގައި ހިމަނާފައިާވ "ހުޅުމާލޭ ޕްލޭނިްނގ އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުެގ ަގވާއިދު"    1
ފޮނުާވފައިީވއިރުެވސް،    އިޞްލާޙުކުރެއްުވމަށްކޮމިޓީން   މިިނސްޓްރީއަށް 

 އަދިެވސް ެގޒެޓްނުކުރެިވާވ މައްސަލަ 

 - ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން    2020ނޮެވންބަރު  17

ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،   އެްނޑް  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިންގ، 
ޖެނެރަލްެގ   އެޓަރނީ  އޮފީސް،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 
ކޯޕަރޭޝަާނ  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ހައުސިްނގ  އަދި  އޮފީސް 

 ސާފުކުރައްާވފައި. ބައްދަލުކުރައްަވއި، މަޢުލޫމާތު 
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ުގޅޭޮގތުން ފޭދޫ ދާއިރާެގ    .2

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ
 2021ސެޕްޓެންބަރު  21

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

- 
ކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްުވމަށް އައްޑޫ ސިޓީ  

 ސިޓީ ފޮނުއްާވ، ޖަވާބު ލިބިފައި. 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ޤާޫނާނ    18އުމުރުން    .1 ދަތުރުކުރުމުެގ  އެއްގަމު  ކުރިްނ  ފުރުމުެގ  އަހަރު 
ލައިސަްނސް   ުގޅިެގން  ސަބަބުތަކާ  އެކި  ފަރާތްތަކަށާއި،  ޚިލާފުެވފައިާވ 
ޖޫރުމަނާކޮށްފައިާވ   ދުއްވުމުެގ ސަބަބުން  އުޅަނދުފަހަރު  އެއްގަމު  ނުނަަގއި 

 ލަ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަ

 2021މާރިޗު  30
ދާއިރާެގ   ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު 

 މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 
 )ޓޭބަލް އޮފީސް(

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް 
ފޮނުއްުވމަށް  
 ނިންމަާވފައި. 

 2021ޖުލައި  08
 M19/GV/2021/02ރިޕޯޓް ނަންބަރު: 
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 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
1.  

  އެހެނިހެން   ހުރި  ރާއްޖޭެގ  ފިޔަވައި  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ެވލާނާ
  ދިރޭތަކެތި   ަގސްަގހާެގއްސާއި  އެއަރޕޯޓްތަކަށް   އިންޓަރޭނޝަނަލް

 މާލެ   ތަކެތި  ފަދަ  މަސް  އުފައްދާ  ރަށްރަށުަގއި  އެ  އަދި  އެތެރެނުކުރެޭވކަމަށާއި
  ފޭދޫ   އްލެުވމަށް އެދިބެ  އެކަން  ،ނުކުރެޭވތީ  އެކްސްޕޯޓް  ބޭރަށް  ނުފޮނުަވއި
 ނިހާދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ

 2021ސެޕްޓެންބަރު  28
މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

 ޙައްލެއް މައްސަލައަށް މި
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް

 އަދި ސިޓީ އައްޑޫ
 ޕޯޓުތަކުަގއި ކުޅުދުއްފުށި
 ފެސިލިޓީ ކަރަންޓީނު

 ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި
އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މެރިން  ފިޝަރީޒް، 
އެްނޑް  ރިސޯސަސް 

 އެްގރިކަލްޗަރއިން
 އިސްަނންަގަވއިެގން

 ޕޯޓްސް މޯލްޑިްވސް
 އެ ގުޅިެގން ލިމިޓެޑްއާ
 މަސައްކަތް

  ކޮށްދެއްުވމަށް
 ދަންަނާވފައި. 

 2021އޮކްޓޫބަރު  12

2.  
)ޢާންމު ަގވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ ޖަދުަވލު   2008/6ޤާނޫނު ަނންބަރު  

 ގައި ހިމެނޭ ަގވާއިދުތަކުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން.  2އަދި  1
 ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓުެގ ދަށުން  2021އޮަގސްޓް  31

ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް 
ފޮނުއްުވމަށް  
 ނިންމަާވފައި. 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  21
 M19/GV/2021/03: ނަންބަރު ރިޕޯޓު

3.  
ަވނަ އިޞްލާޙު   6)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ެގަނއުމުެގ ޤާނޫނާ ގުޅިެގން މިއަދާ ހަމައަށް މިކަމާ ުގޅުންހުރި ަގވާއިދުތައް  
ރިލޭޝަންސް   އެކަމުެގ  ލޭބަރ  ތައްޔާރުކުރައްާވފައިނުާވތީ،  އޮތޯރިޓީއިން 

ޓުއަރިޒަމް   އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިްވސް  ފާޅުކޮށް  ކަންބޮޑުުވން 
 އިންޑަސްޓްރީން ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

 ބިއުރޯ  2020ޑިސެންބަރު  31

މިހާރު   ަގާވއިދު 
އެ   ެގޒެޓްކުރައްާވފައިާވތީ، 
ކޮމިޓީެގ   މައްސަލަ 
ެނުގމަށް   އެޖެްނޑާއިން 

 ންމަާވފައި ނި
 

 2021ޖުލައި  08

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ   2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު    .4
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ބާރުލިބިެގްނ   152އުސޫލުން ހިްނގުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ 

، ގއ. ދާްނދޫއިން ލިބިފައިާވ ޯގތި، އެ ޯގތި ލިބުނު ފަރާތުެގ އަނބި ނުަވތަ  
 2021ޖުލައި  04

ދެކުނުބުރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

އެްނމެހައި  ސަރުކާރުެގ 
އިދާރާތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ 
ފަރާތަކީ  ދެއްާވ 

 2021ޖުލައި  08
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ރުމާ ބެހޭޮގތުން ހެދިފައިާވ  ފިރިމީހާއަށް ޯގތި ބަދަލުކުރުމާއި ޯގތި އެއްމެދުކު 
ަގާވއިދަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް އެދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކައުންސިލްެގ 

 އިދާރާއިން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.  

ދައުލަތުެގ 
ބަންޑާރަނައިބުކަމަށްާވތީ، 
ޤާޫނނީ  ަގާވއިދަށް  އެ 
އެޓަރނީ  ހޯދުމަށް  ލަފާ 
އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ 
އެކަން  ފޮނުއްުވމަށާއި، 
ހުށަހެޅުއްިވ  މައްސަލަ 
އެންެގުވމަށް  ފަރާތަށް 

 ނިންމަާވފައި. 
ނަަގްނޖެހޭ ފީތަކުެގ އިތުރުްނ ޝިފިންގ އޭޖެްނސީއާބެހޭ ަގާވއިދުެގ ދަށުން    .5

އެހެން ފީއެއް ނެުގން އެ ަގވާއިދުން މަާނކޮށްފައިާވއިރު، އެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ަނގަމުްނދާކަމަ ފީތަކެއް  ޚިދުމަތް ށާއި  ބޮޑެތި  ފޯރަވޑިންގެގ  ފްރެއިޓް 

އެކަްނ  ދިނުމުަގއި   ހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތާތީ،  ަގާވއިދަށް  ފަރާތްތަކުން  އުޅޭ 
  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.ބެލުމަށް އެދި

 2021މާރިޗު  09
ދާއިރާެގ   ދެކުނު  ހިތަދޫ 

 މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް 

ކޮމިޓީެގ  
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 
ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ 

 ފޮނުއްާވފައި. 

 2021މާރިޗު  24
 M19/GV/2021/01: ނަންބަރު ރިޕޯޓު

ެގޒެޓްކުރައްާވފައިާވ "ދެވހިރާއްޖޭަގއި  މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން   .6
ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ަގވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރުމުަގއި  
އެ  ދަންަނާވފައިާވތީއާއި،  އިދާރާތަކުން  ގުޅޭ  ކަމާ  ހުރިކަމަށް  ދަތިތަކެއް 
ަގާވއިދު އެކުލަާވލާފައިަވނީ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާނުކޮށްކަމަށް  

ކޮމިޓީްނ  ފާހަ އިޤްތިސާދީ  އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން  އެކަން  ަގކުރެޭވތީ 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ 2020އޮަގސްޓް  25

މައްސަލައިަގއި  މި 
ބަޔާންކޮށްފައިާވ  
ަގާވއިދުތައް  

ެގޒެޓްކޮށްފައިާވތީ،  
 މައްސަލަ ނިންމަާވފައި. 

 2021ފެބްރުވަރީ  9
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 ލިއްޔ ތު ޮކމިޓީ މާ 5.5

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #
 ނޮެވންބަރު   23 ބިލު  އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ  .1

2020 
  މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ކިނބިދޫ
 ނާޝިޒު  މުޙައްމަދު

  މަސައްކަތް   ކޮމިޓީއާ  ސަބް 31.10.2021
  ކޮމިޓީން   ސަބް)  ޙަާވލުކުރެިވފައި

 (ފައްޓަާވފައި މަސައްކަތް ބިލުެގ
ފޮނުއްވާފައިވާ   # މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

 ޤަރާރު 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

 ކަމުން   ބަލިމަޑު  ެގ  19-ކޮިވޑް  .1
 އަސަރުގެ   ނޭދެޭވ  ކުރާ  އިޤްތިޞާދަށް
 އެހީތެރިވުމުގެ   ިވޔަފާރިތަކަށް  ސަބަބުން،

 ފަރާތްތަކަށް  ނަާގފައިާވ  ލޯނު  ޮގތުން
 ހުށަހަޅާ   ޮގާވލައި  އެދި  ދިުނން  މޮރިޓޯރިއަމް

 ޤަރާރު 

ދާއިރާެގ   2021ޖޫން  14 ދެކުުނ  ފުވައްމުލަކު 
 މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒު 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  

 ލިބޭ   ިވޔަފާރިތަކުން  ކުރެޭވ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  .2
 ދިެވހިރާއްޖޭގެ   ބޮޑުބައެއް  ފައިސާެގ

 ސިސްޓަމަށް  ފައިނޭންޝަލް
 އެކަމަށް  ފާހަަގކުރެޭވތީ  ަވންަނމުންުނދާކަން

 އަޅަްނޖެހޭ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޙައްލެއް  އަަވސް
 ހުށަހަޅާ   ޮގާވލައި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް

 ޤަރާރު 

ފެބުރުަވރީ   24
2021 

  މެންބަރު   ދާއިރާެގ  މަނަދޫ
 ހާރޫން  އަޙްމަދު

 

  ަވނަ   2021  އޮކްޓޫބަރު  26 • 
 41  ކޮމިޓީގެ   ބޭއްުވނު  ދުަވހު
  ބައްދަލުުވމުަގއި މަޢުލޫމާތު   ަވނަ

  މިިނސްޓްރީ   ސާފުކުރެއްުވމަށް
  އޭ . އެމް.އެމް  ،ފިނޭންސް   އޮފް
  ސިޓީ   މީރާއަށް  އަދި

 ފޮނުއްުވމަށް 
ަވނަ ދުަވހު    2021  މާރިޗު  31 •

ކޮމިޓީެގ   ަވނަ   20ބޭއްުވނު 
މަޓާޓޯ،   ބައްދަލުުވމުަގއި 
ހައުސް   ެގސްޓް 
ޔޮޓް   އެސޯސިއޭޝަން، 
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ބޭފުޅުންާނ   އެސޯސިއޭޝަންެގ 
 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

އިންޑަސްޓްރީެގ )މަޓީ، މަޓާޓޯ،   •
ހައުސް   ެގސްޓް 
ޔޮޓް   އެސޯސިއޭޝަން، 
ބޭފުޅުން ާނ  އެސޯސިއޭޝަން( 

 ބައްދަލުކުރެއްުވމަށް 
ަވނަ ދުަވހު    2021  މާރިޗު  03 •

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ބޭއްުވނު 
މި    09 ބައްދަލުވުމުގައި  ަވނަ 

ޮގތުްނ   ުގޅޭ  މައްސަލައާ 
ސާފުކުރެއްުވމަށް   މަޢުލޫމާތު 
ސިޓީ   އިދާރާތަކަށް  ުގޅޭ  ކަމާ 
މަޢުލޫމާތު   އަދި  ފޮނުއްުވމަށް 

ސާފުކުރެއްުވމަށްފަހު  
ށާއި، ބައްދަލުކުރެއްުވމަ

 3މައްސަލައިެގ ސުްނަގޑިއަކީ  
ކަމުގައި    2021ޖޫން  

 ކަނޑައަޅުއްާވފައި. 
ފޮނުއްވާފައިވާ   # މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

 މައްސަލަ 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

 ސޯޝަލް  7،000  ަނމުަގއި  ެގ"ހިޔާ"  .1
 ޢިމާރާތްކުރާ   ޔުނިޓް  ހައުސިންގ 
 ހިންާގފައިވާ   ގުޅިެގން  މަޝްރޫޢުއާ
 ފިޔަަވޅު   ޤާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ޖަރީމާތައް
 އަަވސްކުރުމަށް   އެޅުން

އޮކްޓޫބަރު   27
ރައްޔިތުްނެގ ( 2021

ތިންަވަނ  މަޖިލީހުެގ 
ަވަނ   31ދައުރުެގ  
 )ޖަލްސާއިން

ދާއިރާެގ   ހުޅަނުގ  މާފަންނު 
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -

އެހެނިހެން   # ދިރާސާކުރަމުންދާ  ކޮމިޓީން 
 މައްސަލަ 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 
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ޑިެވލޮޕްމަްނޓް    .1 ފޮރ  ފަންޑް  އަބޫދާބީ 
ލޯނު ދަށުްނ   )އޭޑީއެފްޑީ(ެގ  އެހީެގ 

ހިްނުގމަށް   ހަމަޖެހިފައިވާ    ދިެވހިރާއްޖޭގައި 

އެނާރޖީ " ޓު  ޭވސްޓް  ކޮންވާރޓިްނގ 
މަޝްރޫޢުއަށް "  އައްޑޫ ސިޓީ  ޕްރޮޖެކްޓް އިން

ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް    އޭޑީއެފްޑީއިން 

ދިރްހަމް   51،422،000 އެމިރޭޓްސް 
އެމެރިކާ   14)ާގތްަގނޑަކަށް   މިލިއަން 

 ލޯުނެގ މަޢުލޫމާތު  ޑޮލަރުެގ

ޑިސެންބަރު   30
2021 

 ފިނޭްނސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް

 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް

މޯލްޑިްވސް ސިިވލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ   .2
އަހަރުެގ  2020 ރިޕޯޓާއި   ަވނަ  އަހަރީ 

 އޮޑިޓްކޮށްފައިާވ މާލީ ހިސާބުތައް 

ޑޮސެންބަރު   28
2021 

މޯލްޑިްވސް ސިިވލް އޭވިއޭޝަްނ  
 އޮތޯރިޓީ 

 
 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް

  5ޭވތުެވދިޔަ  ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމޝަނުން    .3
ހާސިލްކުރެުވނު ނަތީޖާއާއި   އަހަރުން 

އޮތް   އަމާޒުތަކުެގ   5ކުރިއަށް  އަހަރުެގ 
 ރިޕޯޓް ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރުން 

ޑިސެންބަރު   19
2021 

 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

 

 ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް

 ަވނަ   2021  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  .4
 ކުރެުވނު   ކުއަރޓަރަގއި  ތިްނަވނަ  އަހަރުެގ

 ހިނަގމުްނދާ   އޮފީސް  މަސައްކަތްތަކާޢި
 ރިޕޯޓް  ޮގތުެގ

ޑިސެންބަރު   05
2021 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް 

ޕައިލެޓް    .5 ލިމިޓެޑްެގ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް 
މުއްދަތަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްެގ  ބޯޓް 

ބައި   ކަނޑަންޖެހޭ  ނުކަނޑާ ނުނިމިެގން 
ކުންފުްނޏަށް  ސަބަބުން  ދޫކޮށްލުމުެގ 
ޕާފޯމަްނސް  ކަމަށާއި،  ެވފައިާވ  ގެއްލުން 
ބުާނ  ކަމަށް  ކަނޑާފައިުނާވ  ގެރެންޓީ 

 މައްސަލަ

ނޮެވންބަރު   29
2021 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި

ގައި   2021އޮކްޓޯބަރު    29އަދި    27  .6
ކޮިވޑް  ، ރެޕިޑް   19  -ސޮއިކުރެިވފައިާވ 

ނޮެވންބަރު   25
2021 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް 
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ޕްރޮޖެކްޓަށް  މޯލްޑިްވސް  ޓު  ރެސްޕޮްނސް 
ޔޫރަޕިއަްނ  ކުރުމަށް  ފައިނޭްނސް 
އާއި  )އީއައިބީ(  ބޭންކް  އިްނެވސްޓްމަންޓް 

  2020ޖޫން    15ދިެވހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު  
މިލިއަން(   20,000,000ގައި   )ިވހި 

ފަ ުގޅޭ ޔޫރޯެގ  ކޮންޓްރެކްޓްއާ  އިނޭންސް 
 މަޢުލޫމާތު 

ފްރޮންޓްލައިންަގއި   19-ކޮިވޑް  .7
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް 
ފްރޮންޓްލައިްނ  ފަރާތްތަކަށް  އެހީތެރިާވ 

ދެމުންދާޮގތަށް ދިުންނ އެލަަވްނސް މިހާރު  
ދޭެނ  އެލަަވންސް  އެ  ދެން  ހުއްޓާލައި، 
ޮގތަކާމެދު މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްއާއި 
ކަމާުގޅެ  ހެލްތާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މަޝްވަރާކުރައްަވއި،     31ފަރާތްތަކާއެކު 
ބޭއްެވިވ   2021އޮަގސްޓް   ދުަވހު  ަވނަ 

ޖަލްސާަގއި  މަޖިލީހުެގ  ަވޒީރުންެގ 
 ނިންމެިވޮގތް 

ކްޓޫބަރު އޮ  13
2021 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް 

ނަްނބަރު    .8 )އޮޑިޓް    4/2007ޤާނޫނު 
ެގ )ށ(ެގ 7-6ަވނަ މާއްދާެގ    6ޤާނޫނު(ެގ  

ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިޔާޒީ 
ލިބިފައިާވ  ޙަާވލުިވއިރު  މަޤާމާއި 
އާމްދަީނއާއި، ހުރިމުދަލާއި، އަދާކުރަްނޖެހޭ 

 ދަރަީނެގ ޒިްނމާ އިނޭގ މާލީ ހިސާބު 

އޮކްޓޫބަރު   12
2021 

ޙުސައިްނ   ޖެެނރަލް  އޮޑިޓަރ 
 ނިޔާޒީ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ   5/2020ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .9
އުޞޫލުްނ  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ 
ހިންުގން ކަށަަވރުކުރުމުެގ ޙާއްޞަ ޤާޫނުނ 

އިންތިޤާލީ 2020 ބަޔާންކުރާ  ގައި   )
ހުރި  ނަމުގައި  ރައްޔިތުްނެގ  މުއްދަތުަގއި 

ސެޕްޓެންބަރު   22
2021 

ކަްނ    ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މައްސަލައިގައި  މި 
ހިނާގފައިާވޮގތް  

އޮޑިޓަރ   އެދި  ބައްލަވާދެއްުވމަށް 
ސިޓީ   އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ 

 ފޮނުިވފައި 
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ލޯކަލް  ޚަރަދުކުރަްނާވނީ  ފައިސާއިން 
ންޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދައާއެކު ކަމަށް ަގަވރމަ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި   5އެ ޤާނޫުނެގ  
ޮގތާއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
އަތޮޅު  ދެކުނުބުރީ  ޚިލާފަށް،މިލަދުންމަޑުލު 
ފައިސާެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ކައުންސިލުން 
އާމްދަީނ  ކައުންސިލުެގ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި 

 1,192,358.97އިން  J-LCLފަންޑް  
އެއްލައްކަ ނުަވދިހަ ދެހާސް )އެއްމިލިޔަން  

ރުފިޔާ  އަށް  ފަްނސާސް  ތިންސަތޭކަ 
ޚަރަދުކޮށްފައިާވތީ،  ލާރި(  ހަތް  ނުަވދިހ 
މަޢުލޫމާތާއި،   ޮގތުެގ  ހިނާގފައިާވ  އެކަން 
ނަްނަގަވްނޖެހޭ  ޚަރަދުކުރެއްުވމުގައި 
އިޖުރާއަތުތައް  ހުއްދަތަކާއި 
ލިޔުްނ  އެނޭގ  ފުރިހަމަކޮށްފައިާވކަން 

އޮތޯރިޓީްނ ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަ އެދި  ށް 
-221ކައުންސިލަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  

LMI/228/2021/11  (26    ްއޮަގސްޓ
ލިބިފައިުނާވތީ،  2021 ޖަާވބު  ެގ   )23  

ަވނަ ދުަވހުެގ ކުރިްނ   2021ސެޕްޓެންބަރު  
ފޮނުއްުވމަށް އެދި އޮތޯރިޓީން ކައުްނސިލަށް 

-221ފޮނުއްާވފައިާވ  
LMI/228/2021/12 (22 

 ( ސިޓީ.2021ސެޕްޓެންބަރު 

 
އެހީ   .10 ހިލޭ  ދޭ  "ކައުންސިލްތަކަށް 

ބަޖެޓު   ކައުްނސިލްތަކުެގ  ކަނޑައެޅުމާއި، 
ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި 

ސެޕްޓެންބަރު   19
2021 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ   ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
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އަށް  އުޞޫލު"  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ 
ެގަނއުމަށް ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 
ބަޔާންކުރައްަވއި  ބަދަލުތައް  ފެންނަ 
ފިނޭންސްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ކޮޕީ ފޮ އިދާރާއަށް  މި  ސިޓީ  ނުއްާވފައިާވ 
 ކުރެިވފައި. 

ެގއްލުމުެގ   .11 މަޝްރޫޢުތަކުަގއި  ދައުލަތުެގ 
ަނޒާހަތްތެރިކަްނ  ނިޒާމުެގ  ބަދަލުދިނުމުެގ 
ހާއްސަކުރެިވެގްނ  ހަރުދަނާކުރުމަށް 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ -ތައްޔާރުކޮށް 
 ކޮމިޝަނުން ެނރުއްާވފައިާވ ހުދުކަރުދާސް 

ސެޕްޓެންބަރު   5
2021 

ދިރާސާކުރެއްުވމަށް    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި ރިޕޯޓް 
މެންބަރުންނަށް ަވުގތު ދެއްވުމުެގ  
އަންަނ   މައްސަލަ  ޮގތުން، 
ކުރެއްުވމަށް   އެޖެންޑާ  ހަފްތާަގއި 

ބޭއްުވުނ  ގައި    20.09.2021
 ބައްދަލުުވމުަގއި ނިްނމަާވފައި 

މައްޗަށް   .12 އިްނޑިއާެގ  އޮފް  ބޭންކް  ސްޓޭޓް 
ޕްރައިެވޓް   ހޯލްޑިންގ  ކެޕިޓަލް  ޕްލެޓިނަމް 
ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިާވ ދައުާވ ސިިވލް ކޯޓުްނ 
ތަޙުޤީޤު ކުރައްަވމުން ެގްނދަާވއިރު އެކޯޓުެގ 
ެނތްކަްނ  ނުފޫޒު  ފަނޑިޔާރެއްެގ  އިސް 

ދެއްުވމަށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް ކަށަވަރު ކޮށް
 އިންޑިއާއިން އެދިފައިާވ މައްސަލަ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ   ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިްނޑިއާ  2021އޮަގސްޓް    24

އިންޝުއަރެްނސް   .13 ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ވިއްކައިެގްނ  "ޕޮލިސީ"  ކުންފުނިތަކުން 
ޙީލަތްތެރި  އަތުން  ރައްޔިތުންެގ  ދިެވހި 
ސްޓޭޓް   ހޯދާކަމަށާއި،  މަންފާ  ޮގތެއްަގއި 
)އެސް.ޓީ.އޯ(  އޯަގަނއިޒޭޝަން  ޓްރޭޑިންގ 
ެގ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމުަގއިާވ 
ތެރެއިން  ކޮމްޕެީނެގ   އިންޝުއަރެންސް 
"ދިެވހި  ކުންފުންޏެއް  އިތުރު 

މެންބަރު   2021އޮަގސްޓު    12 ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 
 ޖާބިރު هللا ޢަބްދު

އަދި  އެލައިޑް    އިންޝުއަރެންސް 
އޮތޯރިޓީްނ   މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެިވފައި. 
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ނަމުަގއި  ކޮންޕެނީ"ެގ  އިންޝުއަރެންސް 
ދިެވހި  އެކުންފުނިްނެވސް  އުފަންކޮށް، 
ރައްޔިތުްނނަށް މަކަރާއި ޚީލަތް ހަދަމުްނދާ 

 ކަމުެގ އަޑުތައް އިެވމުްނދާ މައްސަލަ 

އެއްބަސްުވްނ   .14 ޢިމާރާތުެގ  އެމް.އީ.އެސް 
ހުށަހަޅާފައިާވ  ހޯދުމަށް  ގުޅިެގން  އުާވލުމާ 
އޮޑިޓަރ  ޮގތުން  ބަދަލާުގޅޭ  ގެއްލުމުެގ 
ފޮުނއްާވފައިާވ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ 
މެމޯ  )ބިއުރޯެގ  ރިޕޯޓް  އެސެސްމަންޓް 

އިްނ   MEMO-J/2021/128ނަންބަރު:  
 ގައި ފޮނުއްާވފައި(  2021އެޕްރީލް  26

މަޢުލޫމާތު    ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021އެޕްރީލް  26 މައްސަލައާގުޅޭ 
އެޓަރީނ   ސާފުކުރެއްުވމަށް 
ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް، މިިނސްޓްރީ  
އަދި   އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް 
ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
ސިޓީ   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 

 ފޮނުިވފައި. 

 ދައުލަތުގެ )  3/2006  ަނންބަރު  ޤާނޫނު  .15
 މާއްދާގެ   ަވނަ  35  ެގ(  ޤާޫނނު  މާލިއްޔަތުެގ

 އޮފީސްތަކުން   ދައުލަތުެގ  ދަށުން  ެގ(  ހ)
 ހުށަހަޅުއްަވްނޖެހޭ  ޖެނެރަލަށް   އޮޑިޓަރ
  31"  ރިޕޯޓް  އަހަރީ"  އަހަރުެގ  ަވނަ  2020
 ހުށަނާޅުއްވާ   ނިޔަލަށް  ެގ  2021މާރިޗު  

 އި ޤާނޫުނގަ   ލިސްޓާއި،  މުއައްސަސާތަކުެގ
"  ރިޕޯޓް  އަހަރީ"  ހަމަިވފަހުން  މުއްދަތު  ބުނާ

  08  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ފޮނުއްިވ
 އަހަރީ "  ނިޔަލަށް  ެގ  2021  އެޕްރީލް
 މުއައްސަސާތަކުގެ   ހުށަހެޅުއްިވ"  ރިޕޯޓް
 ލިސްޓް

ނަްނބަރު    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2021 އެޕްރީލް 18  20/2020ޤާނޫނު 
ކުއްލި   ޞިއްޙަތުެގ  )ޢާންމު 

( ެގ 2020ނުރައްކަލުެގ ޤާނޫނު  
ަވނަ މާއްދާއާ ގުޅިެގން، މާލީ    42

ހުށަހެޅުމާއި   ހިސާބު 
އެ   މަސައްކަތް  އޮޑިޓްކުރުމުެގ 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  
މިކަމުަގއި   މެދުކެނޑިފައިާވތީ، 
ލަފައެއް   ޖެނެރަލްެގ  ކައުންސެލް 

 ހޯއްދެވުމަށް.

ުގޅޭ   .16 ޔުޓިލިޓީސްއާ  ކަރަންޓުފަދަ  ފެނާއި 
ބިލުތައް  އެ  ނުދެއްކުމުން،  ބިލުތައް 
ުގޅާފައިާވ  އެޚިދުމަތެއް  ޒިންމާ  ދެއްކުމުެގ 

ފެބުރުަވރީ   11
2021 

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ 
 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

މަޢުލޫމާތު    މައްސަލައާގުޅޭ 
ފިނޭންސްއިްނ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ހޯއްދެވުމަށް 
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ނަްނަގަވްނ  ެވރިފަރާތުން  ޭގެގ 
 ޖެހިަވޑައިަގންަނާވ މައްސަލަ 

ކައުންސިލްއިްނ   .17 ނ.އަތޮޅުެގ 
އިމާރާތައް  ެގްނދާ  އިމާރާތްކުރަމުން 
ޚަރަދުކުރައްަވނީ، ނ.އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުްނެގ 
ރަށުެގ  އެ  ބުެނ،  ފަންޑުންކަމުގައި 
އެ  ކޮށްފައިާވތީ  ޝަކުާވ  ރައްޔިތުން 

ބެއްލެުވ ކެނދިކުޅުދޫ މައްސަލަ  މަށް، 
މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި    08ދާއިރާެގ 

ގައި ހުށަހަޅުއްާވފައިަވ   2021ފެބުރުވަރީ  
 ސިޓީ

ފެބުރުަވރީ   08
2021 

ދާއިރާެގ   ކެނދިކުޅުދޫ 
 ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -

ސްޓްރެސްޑް   .18 ހުރި  ބޭންކުތަކުަގއި 
ޕްރޮޕަޓީސްތަކާުގޅޭޮގތުްނ އެކައުންޓްސް  

ދަތިތަށް  ދިމާާވ  ބޭންކުތަކަށް 
ރައްޔިތުްނެގ  އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވމަށް 
 މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ފެބްރުަވރީ   08
2021 

އެސް.އޯ.އީ  • - ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  މައްސަލައަކީ  މި 
ފޮނުިވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށްެވސް 
ޖޮއިންޓް - މައްސަލައަކަށްާވތީ، 

 އެކުލަާވލައިެގން   ކޮމިޓީއެއް
 ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ

ހޯދުމަށް  • މަޢުލޫމާތު  ތިރީަގއިާވ 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޭންކްތަކަށް، 
މޯލްޑިްވސް  އަދި  ފިނޭންސް 
ސިޓީ  އޮތޯރިޓީއަށް  މަނިޓަރީ 
ކޮމިޓީްނ  މާލިއްޔަތު  ފޮނުއްުވމަށް 

ގައި   2021ފެބުރުވަރީ    10
ަވނަ ބައްދަލުވުމުްނ   03ބޭއްުވނު  

އަދި   ފެބުރުަވރީ   11ނިންމިފައި 
ސިޓީ   2021 ދުަވހު  ަވނަ 

 ފޮނުިވފައި 
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o  ،ްލޯނ ޑިފޯލްޓް  ބޭންކުތަކުެގ 
އަދި  އެކައުންޓްސް  ސްޓްރެސްޑް 
ފެސިލިޓީސް  އެފަދަ 

ކާއި ރިކަަވރކުރުމަށް ދިމާާވ ދަތިތަ
 ފެސިލިޓީސް   މިފަދަ

ބަލާއިރު  ރިކަަވރކުރުމަށް 
ން ެގންަނން ޖެހޭކަމަށް ޤާނޫީނޮގތު

ބަދަލުތަކާއި  ލަފާކުރެޭވ 
 ހުށަހެޅުންތައް 

o  ުބޭންކ ޙައްލުކުރެިވ  މިކަންކަން 
ތަކުެގ ރިސްކް ކުޑަކުރެިވއްޖެނަމަ، 
ބޭންކްތަކުެގ  މާރކެޓްަގއި 
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަސި ކޯސްޓް 
އަށް  ފައިޭނންސިްނގ  އޮފް 

 އަންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލު. 

 
ަނންބަރު    .19 )މަޢުލޫމާތު   1/2014ޤާނޫނު 

ެގ  ޤާނޫނު(  ޙައްޤުެގ  ލިބިަގތުމުެގ  ހޯދައި 
އޮފީހުްނ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ދަށުން 
މަޢުލޫމާތު  ބައެއް  އެދިފައިާވ 
މަފާިވޒް  އަޙްމަދު  ލިބިފައިުނވުމުން، 

A209136   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ(
އޮޑިޓަރެއް(  ދިޔަ  ަވޒީފާއަދާކުރަމުން 

އޮފީސް   އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުެގ 
ހޯދުމުން،  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  މެދުވެރިކޮށް 
އޮފީހުްނ  އެ  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަނޫން 

 ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ކަމަށް ބެލެޭވ މައްސަލަ

ފެބްރުަވރީ   03
2021  

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ކެނދިކުޅުދޫ 
 އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -
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ޤާޫނުނ -އެންޓި  .20 ކޮމިޝަނުެގ  ކޮރަޕްޝަން 
)ކ(ަގއި   21 މާއްދާެގ  ަވނަ 

މަތިން،  ޮގތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
ސިޔާސީ  ެނރުއްާވފައިާވ  ކޮމިޝަނުން 
ޕާޓީތަކުެގ މާލީ ިނޒާމުެގ ަނޒާހާތްތެރިކަްނ 
ހަރުދަނާކުރުމުެގ ދިރާސާ ރިޕޯޓް )މާލިއްޔަތު 

ލިބިފައިަވނީ   ޖަނަވަރީ   31ކޮމިޓީއަށް 
 ގައި(2021

 

  ގައި ބޭއްުވނު   2021ފެބުރުަވރީ    17  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 2021ޖަނަވަރީ    31
ބައްދަލުުވމުަގއި    05  ކޮމިޓީެގ ަވނަ 

ސަބް  03 ކޮމިޓީއެއް  -މެންބަރުްނެގ 
ދިރާސާކުރުމުެގ  އެކުލަާވލައި،   ރިޕޯޓް 

ކޮމިޓީއާ   އެ  މަސައްކަތް 
 ޙަާވލުކުރެިވފައި 

 ހޯދުމުަގއި   ކޮންސިއުމަބަލްސް  މެޑިކަލް  .21
 ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ   ސަރުކާރުން

 ތެރެއިްނތޯ  އުޞޫލުތަކުެގ  ކަނޑައެޅިފައިާވ
 .ބެލުން

މެންބަރު   2020ޖުލައި  07 ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 
 هللاޔައުޤޫބު ޢަބްދު

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  

 އުޞޫލެއް   ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ތިލަފުށިން  .22
 މައްސަލަ   ދޫކޮށްފައިާވ ބިން ނެތި

މެންބަރު   2020ޖުލައި  07 ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 
 هللاޔައުޤޫބު ޢަބްދު

ހޯދުމަށް   މަޢުލޫމާތު   މައްސަލައާގުޅޭ 
 ޒޯން  އިްނޑަސްޓްރިއަލް މާލެ ގްރޭޓަރ

ފޮނުުވމަށް   ސިޓީ  ލިމިޓެޑްއަށް 
 ނިންމަާވފައި 

 ރާއްޖޭގެ   ގުޅިެގން  އާ  19-ކޮިވޑް  .23
 ހީނަރުކަމުން   އައިސްފައިާވ  އިޤްތިޞާދަށް
 މުހިއްމު   ފަރާތްތަކާ  ކަމާބެހޭ  އަރައިަގތުމަށް
 ކުރަންޖެހޭކަމަށް  މަޝްަވރާތަކެއް

 ދިެވހިރާއްޖޭަގއި   ،ފެނިަވޑައިަގންަނާވތީ
 / އޯ. އީ.ސީ  ބޭންކްތަކުެގ  އޮޕަރޭޓްކުރާ

 ރިކަަވރީ   ކްރެޑިޓް  މެނޭޖަރުންާނއި
 ހާޒިރުކުރެޭވނެ   ކޮމިޓީއަށް  މެނޭޖަރުން

 އެދި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވން އިންތިޒާމްތައް

  މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 2020ޖުލައި  01
 ޖާބިރު  هللاޢަބްދު

 ގައި  26.10.2020 • 
މަނިޓަރީ   މޯލްޑިްވސް 

 އޮތޯރިޓީއާ
 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

ފިނޭންސް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އިކޮޮނމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މޯލްޑިްވސް   އަދި  ޑިެވލޮޕްމަންޓް 
ބައްދަލުކޮށް   އޮތޯރިޓީއާ  މަނިޓަރީ 

 ނިްނމަާވފައި  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
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 ޖާބިރު  هللاޢަބްދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 މެްނބަރުްނަނށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  .24
  3  އުސޫލުެގ  ލިބުމުެގ  އެލަަވންސް  ކޮމިޓީ
 މާލިއްޔަތު  މުރާޖާޢާކޮށް  ނުކުތާ  ަވނަ

 ރައިސާށް މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ކޮމިޓީން
 ކޮމިޓީގެ   ޢާންމު  މިކަމުަގއި  ،ފޮނުވުމުން

 ރައްޔިތުްނގެ   ހޯއްދެުވމަށް  މަޝްަވރާއެއް
  ، ފޮނުއްަވއި  ކޮމިޓީއަށް  ޢާންމު  މަޖިލީހުެގ
 ލަފާ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ  ޢާންމު  މިކަމުގައި
 ސިޓީ  ފޮުނއްާވފައިާވ ދެއްވައި

ފެބުރުަވރީ   20
2020 

މައްސަލައިަގއި    ޢާންމު ކޮމިޓީ  މި 
މެންބަރުްނެގ   ކޮމިޓީެގ 
ޚިޔާލު   މެދުގައި 
މައްސަލަ   ތަފާތުވުމުން، 
ދުަވހަކަށް   އެހެން 
ކުރުމަށް   އެޖެްނޑާ 

 ނިންމަާވފައި. 

 ލިމިޓެޑަށް  ެވސްޓްމިންސްޓާ  ބޮސްކާލިސް  .25
 ހިއްކުމުގެ   ބިން  ުގޅީފަޅު  ބިޑުނުކޮށް
 މައްސަލަ  ޙަާވލުކުރައްާވފައިާވ  މަޝްރޫޢު

އޮކްޓޫބަރު   23
2019 

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ 
 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   
  އޮފް   މިނިސްޓްރީ
  ޕްލޭނިްނގ  ނޭޝަނަލް
  އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 
 ސާފުކުރައްާވފައި 

 ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް  .26
 ޓަރމިަނލް  ސީޕްލޭން  ލިމިޓެޑްެގ

 )ދެަވނަ ބައި(    މައްސަލަ  ކުއްޔަށްދޫކުރުމުެގ

  މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 2019އޮަގސްޓް    19
 هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު

ގައި   2020މާރިޗު    11 • 
 އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް
 ލިމިޓެޑްގެ  ކޮމްޕެނީ
 ޗީފް  ޑެޕިއުޓީ ކުރީެގ

 އޮފިސަރ  ފައިނޭންޝަލް
 ރިޒާއާ  ޙާމިދު

 . ބައްދަލުކުރައްާވފައި
ގައި   2020މާރިޗު    10 •

މޯލްޑިްވސް އެއަރޕޯޓްސް  
ލިމިޓެޑްެގ   ކޮމްޕެނީ 

ޖެނެރަލް  ކުރީެގ  
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ކޮމާޝަލް،   މެނޭޖަރ، 
މުޖުތަބާ   އަލްފާޟިލް 

 ލަތީފްއާ
 . ބައްދަލުކުރައްާވފައި

  2020ފެބުރުވަރީ    19
މޯލްޑިްވސް    ގައި 

  ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް
  ޖެނެރަލް   ލިމިޓެޑްެގ
  ، ކޮމާޝަލް  ،މެނޭޖަރ

  ޙުސައިން   އަލްފާޟިލް
 ފަޒީލްއާ

 . ބައްދަލުކުރައްާވފައި
ސަރުކާރު އަހަރުެގ ތެރޭަގއި    5ޭވތުެވދިޔަ    .27

ކުންފުނިތަކުން ސިޔާސީ   ހިއްސާާވ 
ުނަވތަ  ކަމަކަށް،  އެއްެވސް  ޕާޓީއެއްެގ 
ޚަރަދުކޮށްފައިޭވތޯ  ފައިސާ  ޙަރަކާތަކަށް 

 ބަލައި އެކަން ދިރާސާކުރެއްުވން 

  މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 2019ޖުލައި  24
 ޔަޢުޤޫބު 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  

(  2010)  ަގާވއިދު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  .28
 ދަށުން   ެގ(  ޅ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  98  ެގ

  އޮޑިޓް  ހުށަހެޅިފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު
 ކޮމިޓީގެ   މާލިއްޔަތު  ތެރެއިން  ރިޕޯޓްތަކުެގ

 ޙަާވލުކުރެިވފައިވާ   އާ"  C  ކޮމިޓީ-ސަބް"
 ދިރާސާކުރައްަވއި   ރިޕޯޓްތައް  އޮޑިޓް

 ރިޕޯޓް  ޮގތުެގ ނިންމެިވ

- ސަބް"  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު 2019ޖުލައި  03
 "C ކޮމިޓީ

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  

(  2010)  ަގާވއިދު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  .29
 ދަށުން   ެގ(  ޅ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  98  ެގ

  އޮޑިޓް  ހުށަހެޅިފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު

- ސަބް"  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު 2019ޖޫން  24
 "B ކޮމިޓީ

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  
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 ކޮމިޓީގެ   މާލިއްޔަތު  ތެރެއިން  ރިޕޯޓްތަކުެގ
 ޙަާވލުކުރެިވފައިވާ   އާ"  B  ކޮމިޓީ-ސަބް"

 ދިރާސާކުރައްަވއި   ރިޕޯޓްތައް  އޮޑިޓް
 ރިޕޯޓް  ޮގތުެގ ނިންމެިވ

ނެރެއްާވފައިާވ   .30 ޖެެނރަލް  އޮޑިޓަރ 
"މޯލްޑިްވސް  ތެރެއިން  ރިޕޯޓްތަކުެގ 
ރިލޭޝަްނސް  ޕަބްލިކް  އެްނޑް  މާކެޓިން 
ކޯޕަރޭޝަން )އެމްއެމްޕީއާރސީ( ެގ ޚާއްސަ 

އާއި   SPE-2016-01(D)އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  
މެދުެވރިކޮށް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ 

އާއި   77.1އެމްޕީއެލް   ރުފިޔާ  މިލިއަން 
ޑޮލަރު   1ސީެގ  އެމް.ޓީ.ޑީ. މިލިއަން 

ހިންާގފައިާވ މުޢާމަލާތްތަކާ  ބޭނުންކޮށްެގން 
-SPE-2014ގުޅޭ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  

57(D)ްދިރާސާކުރެއްުވނ "   

ފެބްރުަވރީ   04
  29އަދި    2016

 2014އޮކްޓޯބަރ 

  ގައި   2021މާރިޗު    24 •  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 
ކޮމިޝަްނ   ޕްރެޒިޑެްނޝަލް 
އެންޑް   ކޮރަޕްޝަން  އޮން 
ބޭފުޅުންާނ  ރިކަވަރީެގ   އެސެޓް 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 
  2019އޮކްޓޫބަރު    21 •

ޖެނެރަލްެގ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ބޭފުޅުންާނ   އޮފީހުެގ 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 
 2019އޮަގސްޓް    26 •

އިންލަންޑް   މޯލްޑިްވސް 
ެގ   އޮތޯރިޓީ  ރެެވިނއު 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. ބޭފުޅުްނނާ  
ގައި   2019އޮަގސްޓް    21 •

ޓޫރިޒަމްެގ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ބޭފުޅުްނނާ 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 
ގައި   2019އޮަގސްޓް    20 •

ެގ    ސީ.އާރް.ޕީ.އެމް. އެމް
 ބޭފުޅުްނނާ 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 
ަވނަ   2019  އޮަގސްޓް  07 •

މާލިއްޔަތު   ބޭއްުވނު  ދުަވހު 
ަވނަ   28ކޮމިޓީެގ  

އެފް.އައި.ޔޫ   ބައްދަލުުވމުަގއި 
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ބައްދަލުުވމަކަށް   ހެޑް  ކުރީެގ 
އެދިަވޑައިެގންފައިާވތީެވ،  
  އާތިފް  އަލްފާޟިލް  އިބްރާހީމް

 ޝަކޫރުއާ ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 
ަވނަ   2019  އޮަގސްޓް  07 •

މާލިއްޔަތު   ބޭއްުވނު  ދުަވހު 
ަވނަ   27ކޮމިޓީެގ  

އެމް.އެމް.އޭެގ   ބައްދަލުުވމުަގއި 
އެސިސްޓެންޓް   ކުރީެގ 
ބައްދަލުުވމަކަށް   ަގަވރަނރ 

އެދިަވޑައިެގންފައިާވތީެވ،  
އާދަމް އާ    އަލްފާޟިލާ  ނީޒާ 
 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

ަވނަ ދުަވހު    2019ޖުލައި    16 •
ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ބޭއްުވނު 

ބައްދަލުުވމުަގއި    16 ަވނަ 
މޯލްޑި  އޮފް  ްވސްެގ  ބޭންކް 

ބައްދަލުކުރައްަވއި   ބޭފުޅުްނނާ 
 މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްާވފައި. 

ަވނަ ދުަވހު    2019ޖުލައި    09 •
ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ބޭއްުވނު 

ބައްދަލުުވމުަގއި    11 ަވނަ 
ގުޅޭޮގތުްނ   ރިޕޯޓާ  އޮޑިޓް 

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި
ބޭފުޅުންާނ   ކޮމިޝަްނެގ 
މަޢުލޫމާތު   ބައްދަލުކުރައްާވފައި 

 އްާވފައި. އޮޅުންފިލު 
ަވނަ   2019ޖޫން    27

ބޭއްުވުނ   ދުަވހު 
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ކޮމިޓީެގ    08މާލިއްޔަތު 
ބައްދަލުުވމުަގއި   ަވނަ 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅޭޮގތުްނ  
ޖެނެރަލްެގ   އޮޑިޓަރ 
ބޭފުޅުންާނ   އޮފީހުެގ 

ބައްދަލުކުރައްާވފައި  
މަޢުލޫމާތު  

 އޮޅުންފިލުއްާވފައި. 
ޤާޫނނުެގ    .31 މާއްދާެގ   8އޮޑިޓް  ަވނަ 

ދަށުންާނއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު 
ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   100( ެގ  2010)
އޮޑިޓް    6 ހުށަހެޅިފައިާވ  ދަށުން   ެގ 

 ރިޕޯޓްތައް 

ރިޕޯޓްތައް    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް   އޮޑިޓް 
މަސައްކަތް   ދިރާސާކުރުމުެގ 

 ފައްޓަާވފައި.

 ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން    2021

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

  ޕޭމަްނޓު  ސިސްޓަމާއި  ޕޭމަންޓު  .1
 ބިލު   ޚިދުމަތްތަކުެގ

 އޮކްޓޫބަރު   26
2020 

  މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ދިއްދޫ
 ވަޙީދު  هللاޢަބްދު

 19.04.2021 ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ބިލު ތަޅުމަށް ފޮނުުވމަށް ކޮމިޓީއިން ބިލަށް 
M19/ML/2021/03 

 

ރައްޔިތުންގެ   # ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 
 މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ަނންބަރު    .1 )ދައުލަތުެގ   7/2013ޤާނޫނު 
ަވަނ   32ޚަރަދަށް ޒިްނމާުވމުެގ ޤާނޫނު( ެގ  

ަގއި  )ބ(  އަދި  )ރ(،  )ހ(،  މާއްދާެގ 
ހަމަތަކުްނ  އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
ހުއްދައިެގ  ދީފައިާވ  އިސްތިސްނާކުރުމަށް 

 މުއްދަތުއިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ 

ނޮެވންބަރު   16
2021 

ތިްނަވަނ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  
 ަވނަ ޖަލްސާއިން  39ދައުރުެގ 

 ަވނަ  32  ެގ(  ޤާނޫނު  ޒިންމާވުމުެގ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ )  2013/7  ނަންބަރު  ޤާނޫނު
)ހ)  މާއްދާެގ  ހަމަތަކުން  އުސޫލުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި(  ބ)  އަދި(  ރ(، 

  އިތުރުކުރުމާގުޅޭ   މުއްދަތު  ހުއްދައިެގ  ދީފައިާވ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ  އިސްތިސްނާކުރުމަށް
  ޮނެވންބަރު  17  ،މަޝްަވރާކުރެއްުވމަށްފަހު  މެދުަގއި  މެްނބަރުްނެގ  ކޮމިޓީެގ  މައްސަލަ
 ތިރީގައިާވޮގތަށް  ،ބައްދަލުވުމުގައި   ަވނަ  43  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ބޭއްުވނު  ގައި  2021

M19/ML/2021/09 
17.11.2021 
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  މެްނބަރުްނގެ   ތިއްބެވި   ޙާޟިރުެވަވޑައިެގން  ބައްދަލުުވމަށް  ކޮމިޓީެގ  އެަވުގތު  ނިންމުމަށް
 .ރައްާވފައެވެ ފާސްކު ަވނީ އަޣްލަބިއްޔަތުން

 

  32  ެގ(  ޤާޫނނު  ޒިންމާވުމުެގ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ )  2013/7  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު .5.1
 ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި(  ބ)  ، އާއި (  ރ)  ،އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ

 އަހަރުެގ  ަވނަ  2023  މުއްދަތު  ފަސްކުރުމުެގ  ޢަމަލުކުރުން  އުސޫލުތަކަށް
 ؛އިތުރުކޮށްދިުނމަށް  ހަމައަށް ދުަވހާއި ަވނަ 31 މަހުެގ  ޑިސެމްބަރު

 

 ޕަބްލިކް   ނިޔަލަށް  ދުަވހުެގ  ަވނަ  31  މަހުެގ  ޑިސެްނބަރު  އަހަރުެގ  ަވނަ  2021 .5.2
 މޯލްޑިްވސް   ،ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް  މިންަވރު  ހުންނަ  އޯަވޑްރޯެވފައި  އެކައުންޓް  ބޭންކް

  އެމޯޓައިޒިންގ   އަހަރުެގ  50  އިޝޫކޮށްފައިާވ  ސަރުކާރަށް  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ
  ދޭއް )  2.5  އަހަރަކަށް  ރޭޓަކީ  ކޫޕަން  ބޮންޑުެގ  މި  އަދި،  ބަދަލުކުރުމަށާއި   ބޮންޑަކަށް
  ؛ކަނޑައެޅުމަށް  ކަމުގައި ޕަސަންޓް( ފަހެއް ޕޮއިންޓް

 

 ަވނަ  2023  ފެށިެގން  ދުަވހުން  ަވނަ  1  މަހުެގ  ޖަަނވަރީ  އަހަރުެގ  ަވނަ  2022 . 5.3
 އޯަވޑްރޯ   ބޭންކް  ޕަބްލިކް  ހަމައަށް  ދުަވހާއި  ަވނަ  31  މަހުެގ  ޑިސެމްބަރު  އަހަރުެގ
 ރުފިޔާ   ބިލިއަން(  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  ދޭއް)   2.5  ލިމިޓަކީ  މަތީ  އެްނމެ  ކުރެޭވނެ
 ަވނަ  1  މަހުެގ  ޖަނަަވރީ  އަހަރުެގ  ަވނަ  2022  އަދި  ،ކަނޑައެޅުމަށާއި   ކަމުަގއި
 ކޮންމެ  ހުްނނަ  އޯަވޑްރޯެވފައި  އެކައުންޓް  ބޭންކް  ޕަބްލިކް  ފެށިެގން  ދުަވހުން
  ޕޮއިންޓް  ސުމެއް)  0.1  އަހަރަކަށް  ބެލަްނސްއިން  އޯަވޑްރޯެވފައިާވ  ،ދުަވހަކު 
  އިންޓްރެސްޓް  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ރޭޓުން  ޕަސަންޓްެގ(  އެކެއް

 . ހަމަޖެއްސުމަށް ޮގތަށްޗާޖުކުރާ 
އަމިއްލަ   # ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ސްކީމްތަކުްނ   .1 ސަރުކާރުެގ  ބައެއް 
ބެހޭޮގތުްނ  ފައިސާއާ  ދެއްާވ  އާންމުންނަށް 
މުޤައްރިރާއެކު  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު 

އޮކްޓޫބަރު   03
2021 

)ހުޅުމާލެ   އާދަމް  ހުސައިން 
 (04-01-63ފްލެޓް 

 

ހުރި   24.11.2021 ުގޅޭޮގތުްނ  ފައިސާއާ  ޕެންޝަން  ބައްދަލުކޮށް  އެފަރާތާ  ގައި 
 ކަންބޮޑުުވންތައް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާ ޙިއްޞާކުރައްާވފައި. 

24.11.2021 
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ބައްދަލުުވމެއް ހަމަޖައްސައި ދެއްުވމަށް އެދި 
ހުސައިްނ   2021އޮކްޓޫބަރު    03 ގައި 

ފްލެޓް   )ހުޅުމާލެ  ( 04-01-63އާދަމް 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

  އޮޑިޓް  އަހަރުެގ  ަވނަ  2016  ހުރާެގ.  ކ  .2
 ޢަމަލު  ޚިލާފަށް  ަގވާއިދާ  ރިޕޯޓްަގއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކޮށްފައިާވކަމަށް
 ޒިންމާާވްނޖެހޭ  ،ކޮށް  ތަޙްޤީޤް  ކަންތައްތައް
 މި   ،ކުރުަވއި  ޒިންމާދާރު  ފަރާތްތައް

 ލިބިފައިވާ   ރައްޔިތުންނަށް  މައްސަލައިގައި
 އެދި   ދިނުމަށް  ހޯދައި  ފައިސާ  ގެއްލުމުެގ

 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 2021 ލްއެޕްރީ 14
 2021 ޖޫން 01
 2021 މޭ 06

  މުޖުތަބާ   އަހުމަދު
  ހަސަން (،  ހުރާ.ކ/ސަމާ)

  އަދި (  ހުރާ.ކ/ރޭަވ)  އަޒުލީމް
  އީސާފުޅު   މުހައްމަދު

 ( ހުރާ.ކ/ހުޅެިވހިނދު)

 (ހުރާ.ކ/ނަރުިގސްިވލާ) ނިހާދު

އިދާރާެގ   ކައުންސިލްެގ  ހުރާ  ރިޕޯޓް   2016މާލެއަތޮޅު  އޮޑިޓް  އަހަރުެގ  ަވނަ 
މަސައްކަތް   މި  އަދި  ފައްޓަާވފައިާވކަމާއި،  މަސައްކަތް  އަަވސް ދިރާސާކުރެއްުވމުެގ 

 އެފަރާތަށް އެންުގމަށް މަސައްކަތެއްެގ ޮގތުަގއި ކޮމިޓީން ކުރައްާވނެ ކަމަށް 

06.09.2021 

 އިދާރާގެ   ކައުންސިލްެގ  ހުރާ  މާލެއަތޮޅު  .3
 ރިޕޯޓްަގއި   އޮޑިޓް  އަހަރުެގ  ަވނަ  2016
 އެ   ފާހަަގކޮށް  ހުރިކަން  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި

 ޒިްނމާ   ،ބައްލަަވއި  މައްސަލަތައް
 ކުރުުވމަކީ  ޒިންމާ  ފަރާތް  އުފުލަންޖެހޭ
 ބަޔާންކޮށް  މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަން  ދައުލަތުެގ
  ، ހުރާ.  ކ/ރޭަވ  ،އަޒްލީމް  ޙަސަން

 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 އެކިއެކި ނެރުއްާވ ޖެެނރަލް އޮޑިޓަރ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމިޓީެގ މާލިއްޔަތު ހުރާ . ކ/ރޭަވ ،އަޒްލީމް   ޙަސަން 2021މާރިޗު  15
 ދައުލަތުެގ، ފާހަަގކުރައްަވއި ފިޔަަވޅުތައް އަޅުއްަވްނޖެހޭ ދިރާސާކުރެއްުވމާއި ރިޕޯޓުތައް
 ކައުްނސިލްެގ ހުރާ މާލެއަތޮޅު އެޮގތުން ހިމެނޭކަމަށާއި އެންެގުވން އިދާރާތަކަށް ކަމާބެހޭ
 އެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރެއްވުމުެގ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް  އަހަރުެގ ަވނަ 2016 އިދާރާެގ
 ކަމަށް އެފަރާތަށް ދެންެނިވފައި  ކުރައްާވނެ ކޮމިޓީން

17.03.2021 

އިްނ   .4 އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް 
މެޭނޖިްނގ  މޯލްޑިްވސްެގ  ޔުނިމެކްސް 
ޑިރެކްޓަރ، އަބްދުލް ޢަނީ މޫސާެގ ބޭްނކް 
އެކައުންޓް މަޢުލޫމާތު އެ ބޭފުޅާެގ ހުއްދައާ 
ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިްވސް  ނުލާ 
ކޮށްފައިާވކަމުެގ  ޙިއްސާ  ސަރިިވސަސްއާ 

މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް    ޝަކުާވ
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލައިެގ ކޮޕީ 

ފެބްރުަވރީ   03
2021 

މޯލްޑިްވސްެގ   ޔުނިމެކްސް 
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، އަބްދުލް  

 ޢަނީ މޫސާގެ 

ކޮޕީ ސިޓީއެއް ކަމުން މެްނބަރުންނާއި ސިޓީ ޙިއްޞާކުރެިވ، ފައިލްކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން  
 ނިންމިފައި.

10.02.2021 
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ޕާމް ބީޗް އައިލަންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ   .5
ސްޓޭޓް   ިވއްކާލުމަށް  ނީލަމުގައި  ސިޓީލާ 
ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއިން ބައިނަލް އަޤްާވމީ 
ޙިލާފަށް  އުޞޫލުތަކާޢި 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމުެގ މައްސަލަ 

ފެބްރުަވރީ   03
2021 

 / މަނިކު  ޢަލީ  އިބްރާހިމް 
މއ.ޫނރީ ) ޕާމް ބީޗް އައިލަންޑް  

ސްޕާެގ    ރިޒޯޓް އެްނޑް 
 މަސްއޫލުެވރިޔާ(

ެގންދަަވނީ  މައްސަލަތައކޮމިޓީއިން  މިފަދަ  ސެކްޓަރަގއިާވ  ބޭންކިްނގ 
ޮގތުްނ   ޤާނޫީނ  ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  އަދި  ދިރާސާކުރައްަވމުންކަމާއި 
ރައްޔިތުންެގ   މަސައްކަތް  ބަދަލުެގނައުމުެގ  ޤާނޫަނށް  ބަދަލެއްާވނަމަ،  ޖެހޭ  ެގންނަން 

 ޖިލީހުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވކަމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް.މަ

 

10.02.2021 

 އަދި   ފަރމް  ލޯ  ޕްރެކްސިސް  .6
 ުގޅިެގން   މޯލްޑިްވސް  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

 އެހެނިހެން   އަދި  މާލީ"  އެކުލަާވލައި،
 އަށް"  ބިލު  ހާމަކުރުމުެގ  މަޞްލަޙަތުތައް

 އެދި   ކުރުމަށް  ކޮމެންޓް  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު
 ނޮެވންބަރު   25  ފަރމްއިން  ލޯ  ޕްރެކްސިސް

 . މެއިލް ފޮނުއްާވފައިާވ ގައި 2020

ނޮެވންބަރު   25
2020 

 ތަނެއް  ެގްނދަވާ   ކުރައްަވމުން  މަސައްކަތް  ޑްރާފްޓިންގ   ބިލުެގ  ކޮމިޓީއަކީ  މާލިއްޔަތު ފަރމް  ލޯ ޕްރެކްސިސް
 . ދެންެނުވމަށް ނޫންކަމަށް

09.03.2021 

7.   
 

)ރަތްދިއްާގ( ެގ މުޢާމަލާތާ އދ. ފުށިދިއްާގ  
ކޮމްޕެީނ  އެޗް.އެމް.އެޗް.އައި  ގުޅޭޮގތުން 
ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އިން  ފޮނުއްާވފައިާވ 
 ސިޓީ

ކޮމްޕެީނ   2020އޮަގސްޓް    24 އެޗް.އެމް.އެޗް.އައި 
 ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 

 ޕްރެޒިޑެންޝަލް މި މައްސަލަަގއި ކަންހިނާގފައިާވޮގތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަދި 
 .ކޮމިޝަުނން ސާފުކުރުމަށް ރިކަަވރީ އެސެޓް އެންޑް ކޮރަޕްޝަން އޮން ކޮމިޝަން

ކޮރަޕްޝަްނ އެންޑް    ގައި    2020އޮކްޓޫބަރު    27 ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން 
 ކޮމިޝަނުން  އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ސިޓީ ލިބިފައި. އެސެޓް ރިކަވަރީ

 

ޓު އަމުރުެގ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްއާއި  އެ ކުންފުްނޏަށް ކޯ
މުޢާމަލާތްކުރައްވައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަދި ކޯޓުން ެނރުއްާވފައިާވ އަމުރާއި މެދު  
ހިތްހަމަޖެހިަވޑައިުނަގްނނަާވނަމަ، މަތީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިެގން ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަށް، 

ަވނަ ބައްދަލުވުމުގައި    03ގައި ބޭއްުވނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ    2021ރީ  ފެބްރުވަ   10
 ނިންމަާވފައި. 

 

10.02.2021 

ުގޅޭޮގތުްނ   .8 މަޝްރޫޢާ  ދާރުއްޒިކުރާެގ 
އެފެއާޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެފެއާޒްެގ   ގ.އަރިސް هللا/ޢަބްދުމުޞްޢަބު  2020އޮަގސްޓް    04 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  މައްސަލައަކީ  ަވަނ   2018ދާރުއްޒިކުރާެގ 
އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ މައްސަލައަކަށްާވތީ، ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓްެގ  

M19/ML/2021/05 
25.05.2021 
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ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  ކުރީެގ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ރިޕޯޓް  މަސައްކަތް ނިންމިއިރު، މި މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީން ނިްނމިޮގތް ހިމަނައި، އެ  
 މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ފޮނުިވފައި. 

ޔޫިނއަްނެގ   .9 ޓްރޭޑް  މޯލްޑިްވސް 
ކޮމިޓީއާ  މާލިއްޔަތު  ކައުންސިލުްނ، 
ބައްދަލުކޮށްލައްަވން ބޭނުންފުޅު ާވތީ، ީވހާ 
މީޓިންއެއް  އަަވހަކަށް  ެވސް 
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ 

 ސިޓީ

ކޮމިޓީެގ    2020ޖުލައި    20 މޯލްޑިްވސް ޓްރޭޑް ޔޫިނއަން  2019ޖޫން  19 މާލިއްޔަތު  ބޭއްުވނު  ބައްދަލުވުމުގައި    35ގައި  ަވނަ 
އެބޭފުޅުން   ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު،  ބޭފުޅުންނާ  ޔޫނިއަްނެގ  ޓްރޭޑް  މޯލްޑިްވސް 

ޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް  ފާހަަގކުރެއްިވ ކަންތައްތަކުެގ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު )ހެއްކާއެކު( ކޮމި
 ދެންެނިވފައި. 

- 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ #

 ހުރި   ދާއިރާަގއި  ޞިއްޙީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .1
 ދެެނަގތުމަށް  މިްނވަރު  ކޮރަޕްޝަްނެގ

 ބޭރުގެ   އިން  މޯލްޑިްވސް  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
 ދިރާސާއާ   ކުރަމުންދާ  ކޮންސަލްޓަންޓާއެކު

 މަޢުލޫމާތު  ބޭނުްނާވނެ  ދިރާސާއަށް  ގުޅިެގން
 ބައްދަލުވުމެއް   ޙިއްސާކުރުމަށް

 އެދި   ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

ނޮެވންބަރު   08
2021 

 22.11.2021 ގައި ކޮންސަލްޓަންޓާ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެިވފައި. 22.11.2021 މޯލްޑިްވސް   ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

( އެފްޑީސީ)  ކޯޕަރޭޝަން  ދިރިއުޅުން  ފަހި  .2
( އިންޑިއާ)  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ޖޭއެމްސް  އިން

 ޙަާވލުކޮށްެގން   ލިމިޓެޑްއާއި
 ހުޅުމާލޭ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ކުރިއަށްެގްނދިއުމަށް

 ހަމަޖެހިފައިވާ   އެޅުމަށް  ފިޔަަވހީަގއި  ަވނަ  2
 ޔުނިޓްގެ   ހައުސިްނގ   ސޯޝަލް  2،000

( އިންޑިއާ)  އެމްބީސީ  މަޝްރޫޢުއާއި
 ޙަާވލުކޮށްެގން   ލިމިޓެޑްއާއި

 ހުޅުމާލޭ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ކުރިއަށްެގްނދިއުމަށް
 ހަމަޖެހިފައިވާ   އެޅުމަށް  ފިޔަަވހީަގއި  ަވނަ  2

 ޔުނިޓްގެ   ހައުސިްނގ   ސޯޝަލް  2،000
 ފައިސާ   ބޭނުްނާވ  ޢަށްމަޝްރޫ

 އޮކްޓޫބަރު   21
2021 

 26.10.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފިނޭްނސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ
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  އިމްޕޯޓް  އެކްސްޕޯޓް  ،ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި 
( އިންޑިއާ  އެްގޒިމް)  އިންޑިއާ  އޮފް  ބޭންކް
 ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު  23  ދެމެދު  އާ

 އެއްބަސްުވމަށް  ލޯނު  ދެ  ސޮއިކޮށްފައިާވ
 އެ   ދީފައިާވތީ ެގރެންޓީ ސަރުކާރުން  ދިެވހި

 މަޢުލޫމާތު  ގެރެންޓީެގ
 ދި   ފޮރ  ކޯޕަރޭޝަން  އިސްލާމިކް  .3

 ސެކްޓަރ   ޕްރައިެވޓް  އޮފް  ޑިެވލޮޕމެންޓް
 ދަށުން   ޕްރޮްގރާމްެގ  ސުކޫކު(  އައސީޑ)

  06  މަޢުލޫމާތު  ސުކޫކާުގޅޭ  ވިއްކާފައިާވ
 އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ގައި   2021  އޮކްޓޫބަރު

 އެ   ،ފޮނުއްާވފައިާވތީ   ފިނޭންސްއިން
 ޙިއްޞާކުރުން  މެްނބަރުންނާ މަޢުލޫމާތު

 އޮކްޓޫބަރު   06
2021  

 11.10.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފިނޭްނސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ

ަވަނ   2022އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ    .4
 އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 

ސެޕްޓެންބަރު   30
2021 

  ބަޖެޓްގެ   ހުށަހަޅާފައިާވ  ލަފާކޮށް  އަހަރަށް  ަވނަ  2022  އޮފީހުެގ  ޖެެނރަލްެގ  ޑިޓަރއޮ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 
 ޚަރަދުެގ  ކުރާ  ހޯދުމަށް  ހަރުމުދާ  ބޭނުންާވ  ހިންުގމަށް   އޮފީސް  ޚަރަދާއި  ރިކަރަންޓް
  ދުއިސައްތަ  ފަނަރަހާސް  ތިންލައްކަ  މިލިއަން  ފަސްދޮޅަސް )  60,315,293  ޮގތުަގއި
 ޕްރޮްގރާމްެގ  އިންެވސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އަދި  ،ކަމަށާއިރުފިޔާ(  ތިނެއް  ނުަވދިހަ
  2022  ،ކަނޑައަޅުއްަވއި  ރުފިޔާކަމުގައި(  މިލިއަން  ތިރީސް)  30,000,000  ޮގތުަގއި
  މުޅި  ފާސްކުރާ   އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ  އަހަރަށް  ަވނަ
 ފަނަރަހާސް  ތިންލައްކަ  މިލިއަން  ނުވަދިހަ)   90,315,293  ޢަދަދަކީ  ބަޖެޓްެގ  ޖުމްލަ

 ކަމަށް  ރުފިޔާ( ތިނެއް ުނަވދިހަ ދުއިސައްތަ

M19/ML/2021/08 
14.10.2021 

 އިންޑިއާ   އޮފް  ބޭންކް  އިމްޕޯޓް  އެކްސްޕޯޓް  .5
 އޮފް  ލައިން  ެގ(  އިްނޑިއާ  އެްގޒިމް)

 ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިންުގމަށް  ދަށުން  ކްރެޑިޓްެގ
 ސްޕޯޓްސް   އޮފް  ޑިެވލޮޕްމަންޓް"

  2  އަށް"  ޕްރޮޖެކްޓް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 ދިެވހި  ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު
 ދެމެދު   އާ  އިްނޑިއާ  އެްގޒިމް  ސަރުކާރާއި

ސެޕްޓެންބަރު   30
2021 

 11.10.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފިނޭްނސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ
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 އެމެރިކާ  މިލިއަން  40  ސޮއިކޮށްފައިާވ
 އެގްރީމަްނޓް  ކްރެޑިޓް  އޮފް  ލައިން  ޑޮލަރުެގ

 ކޮމިޝަްނގެ   އިންޓެގްރިޓީ  ނޭޝަނަލް  .6
 ފިޔަަވއި   ރައީސް  އޮިނަގނޑުގައި
 މުސާރަ   މެންބަރުްނެގ  ކޮމިޝަްނެގ
 މުއައްސަސާތަކުގެ   މިިނަވން  އެހެނިހެން 

 ބޮޑު  އަޅާބަލާއިރު  މުސާރައާ  މެންބަރުްނެގ
   މައްސަލަ ހުންނަ ފަރަެގއް

 ސެޕްޓެންބަރު   29
2021 

  މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިަވން
 ކޮމިޓީ

  މުސާރަށް  މެްނބަރުްނެގ  ކޮމިޝަްނެގ  އެ  ލަފާދެއްާވފައިާވޮގތަށް  ކޮމިޝަނުން  ޕޭ  ނޭޝަނަލް
 ބޭއްުވމަށް  ފާސްކޮށްފައިާވޮގތަށް ކުރިން ނުެގނެސް ބަދަލެއް  އެއްެވސް

 

27.10.2021 

އިދާއިްނ   .7 ކައުންސިލްެގ  ހއ.ތުރާކުނު 
ަވނަ އަހަރު ފެަނކަ   2021އަދި    2020

އެްނމެހާ  ދައްކަންޖެހޭ  ކޯޕަރޭޝަނަށް 
ބްލޮކް   2021ބިލްތައް   އަހަރުެގ  ަވނަ 

ދައްކާ  ފައިސާ  ލިބުނު  ގްރާންޓުްނ 
ކައުްނސިލް  ޙަލާސްކޮށްފައިުވމުން، 
ެގނެުވުނ  މުސާރައަށް  މެންބަރުްނެގ 

ކައުްނސިލް ސެކްރެޓަރީ ބަދަލާއި،  ެގ 
މުސާރައަށް ޢަ ޖެނެރަލް   އްޔަންކުރުމުްނ 

ކައުންސިލްެގ އިތުރު  ފައިސާއާއި،  ާވ 
އިތުރަށް  ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކިއުރިޓީ 
ބާކީ  އަހަރުެގ  ފައިސާއާއި،  ބޭނުްނާވ 
ބެލުމުެގ  ކައުްނސިލްެގ  މުއްދަތުަގއި 
ފެުނެގ  ކަރަންޓާއި  ތަންތަުނެގ  ދަށުަގއިާވ 

ފައިސާ  ހިނާގ  ޚަރަދަށް  އާއި،  ފީެގ 
ބޭނުްނާވ  ނެގުމަށް  އޮފިސަރ  ފައިނޭްނސް 
ޔޫސް  ލޭންޑް  ކައުންސިލްެގ  ފައިސާއާއި 
ފައިސާ  ބޭނުްނާވ  އެކުލަާވލުމަށް  ޕްލޭން 

ގްރާންޓުްނ   2021 ބްލޮކް  އަހަރުެގ  ަވނަ 
ހަމަޖެހެން ނެތުމުން، އެ އިދާރާެގ ބަޖެޓަށް 

ސެޕްޓެންބަރު   28
2021 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުުނ  
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

 01.11.2021 ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 
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ބޭުނންާވ   ރުފިޔާ   450،000އިތުރަށް 
 ާވފައިާވ ސިޓީއިތުރުކޮށްދިުނމަށް އެދި ފޮނު

)ދިެވހި ސިިވލް   5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .8
ެގނެިވފައިާވ  އަށް  ޤާޫނނު(  ސަރިވސްެގ 
ސިިވލް  ުގޅިެގން  އިޞްލާޙުތަކާއި 
ސަރިވސް ކޮމިޝަުނެގ މެްނޑޭޓް އިތުރަށް 
އިދާރީ  އެކޮމިޝަނުެގ  ފުޅާެވ، 

މަޤާމަކަށް   4އޮިނަގނޑުގައި ހިމެނޭ އިތުރު  
ބޭުނންާވތީ،  ޢައްޔަންކުރަން  މުަވއްޒަފުން 

ކަނޑައަޅާ   2022 އަހަރު  ަވނަ 
ސީލިްނގއަށް   ބަޖެޓް    1.5އެކޮމިޝަނުެގ 

ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  މިލިއަން 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

ސެޕްޓެންބަރު   21
2021 

 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

 01.11.2021 ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

 އެފެއާޒްގެ   އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ"  .9
2012 ،2013 ،2014 ،2015 ،
 އަހަރުގެ   ަވނަ  2018،  2017،  2016
  ޓްރަސްޓް  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  އޮޑިޓް

  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް  ޚާއްޞަ  ފަންޑުތަކުެގ
 ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު

-އެްނޓި  ުގޅިެގން  އާ"  ރިޕޯޓް  ނިންމިޮގތުެގ
  ސިޓީ  ފޮުނިވ  އިން  ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން
 ހިއްސާކުރުން  ކޮމިޓީއާ

ސެޕްޓެންބަރު   09
2021 

 20.09.2021 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަަގުނާވތީ، ރިޕޯޓް ފައިލްކުރުމަށް.   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި

 ޢާންމު )  6/2008  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .10
 ދަށުން   ެގ( ޤާނޫނު  ަގާވއިދުތަކާބެހޭ
 ބެހޭ  އިްނޝުއަރެްނސްއާ"  އެކުލަާވލަްނޖެހޭ

 ކުރިޔަށްދާޮގތާއި   މަސައްކަތް  ެގ"ބިލު
 އޮޅުންފިލުުވމަށް  ތާރީޙެއް  ނިންމޭނެ

 ކޮމިޓީއިން   ަގވާއިދު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ
 މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ރު ސެޕްޓެންބަ  02
2021 

  ަގވާއިދު   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ
 ކޮމިޓީ

އޮކްޓޫބަރު   31ތާރީޙެއް ކަމުގައި    މަސައްކަތް ނިންމޭނެ  ެގ" ބިލު  ބެހޭ  އިންޝުއަރެންސްއާ"
 ކޮމިޓީެގ މަޢުލޫމަތަށްޓަކައި ފޮުނާވފައި  ނިންމައި، އެކަން ަގވާއިދު 2021

06.09.2021 
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 މަރުކަޒުތަކަށް  ޞިއްހީ  ޮގތުން  ސިޔާސީ  .11
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ފަރާތްތަކުގެ   ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ

  ބަޖެޓް  ގުޅޭޮގތުން  މަސައްކަތާ
 ސެޕްޓެންބަރު   07  ކޮމިޓީއާ  ދިރާސާކުރައްާވ

 އެދި   ބައްދަލުކުރުމަށް  ގައ2021ި
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ސެޕްޓެންބަރު   01
2021 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
  ސިޔާސީ   އްޔަންކުރައްާވފައިާވޢަ

 ވެރިން 

  ބަޖެޓް   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް  އޮތް   ކުރިއަށް  ދައުލަތުން  ކޮމިޓީއަކީ  ދިރާސާކުރާ  ބަޖެޓް
  ، ކަމަށާއި  ކޮމިޓީއެއް  ފައްޓާ  މަސައްކަތް  ފޮނުއްވުމުން   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ

 ފިނޭްނސްއަށް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ކަންކަން ބޭުނންފުޅުާވ މަޝްަވރާކުރެއްުވމަށް
 އެފަރާތަށް ދެންެނުވމަށް   ކުރިއަށްެގންދެުވމަށް ހުށަހަޅުއްަވއިެގން

06.09.2021 

 ަވނަ   2021  އޮފީހުެގ  ޖެެނރަލް  އޮޑިޓަރ  .12
 ކުރެުވނު   ކުއަރޓަރަގއި  ދެަވނަ  އަހަރުެގ

 ހިނަގމުްނދާ   އޮފީސް  މަސައްކަތްތަކާޢި
 ރިޕޯޓް  ޮގތުެގ

 20.09.2021 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަަގުނާވތީ، ރިޕޯޓް ފައިލްކުރުމަށް.   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2021އޮަގސްޓު    30

 ފެށިެގން   އިން  2021  އޮކްޓޫބަރު   10  .13
 ހަމައަށް  އާ  2021  އޮކްޓޫބަރު  17

 ކައުންސިލްގެ   ކަލައިދޫ  ހައްދުންމަތީ
  2  އިދާރާެގ  އެކައުންސިލްެގ  މެންބަރުންާނއި
 ތިބުމަށް  މާލޭަގއި  މުަވއްޒަފެއް

  ، އެޅުމާއި  ކޯޒްޭވ  އެރަށުެގ  ،ހަމަޖެހިފައިާވތީ
 ހެދުމާއި   އެރީނާ  ސްޕޯޓް  ،ހެދުމާއި  ބަނދަރު

 ހެދުމާއި   ހޯލް  މަލްޓިޕަރޕަސް  އަދި
 އެ   ކޮމިޓީއާ  މާލިއްޔަތު  ގުޅޭޮގތުން
 ބައްދަލުވުމެއް   ތެރޭގައި  މުއްދަތުެގ

ސިޓީ  ފޮުނާވފައިާވ  އެދި  ހަމަޖެއްސުމަށް
  

  ކަލައިދޫ   ހައްދުންމަތީ 2021އޮަގސްޓް    19
  އިދާރާ  ކައުންސިލްެގ

 24.08.2021 އެންގުމަށް   އެފަރާތަށް  ެގްނދަން  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާކޮށްެގން  އާ  ފިނޭްނސް  އޮފް   މިނިސްޓްރީ

 ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ  އަހަރަށް   ަވނަ  2022  .14
 ޗިލްޑްރަްނސް   ބަޖެޓުަގއި

 އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ
 ފަސް )  5,100,000  ކަނޑައެޅިފައިާވ

 ުގޅޭ   ބަޖެޓާއި(  ސަތޭކަ  އެއް  މިލިއަން

  ޗިލްޑްރަންސް 2021  އޮަގސްޓު  12
 ފީސް އޮ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންެގ

 އެފަރާތަށް   ފޮުނުވމަށް  މައްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް  ބަޖެޓު  ފެށުމުން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ބަޖެޓު
 ދެއްުވމަށް  ޖަބާުވ

24.08.2021 



212 
 

 ފާހަަގކޮށްފައިވާ   އޮފީހުން  އެ  ޮގތުން
  ކަންތައް 

އިންޓަޭނޝަަނލް   .15 ާނސިރު  އިބްރާހިމް 
ތަރައްޤީކުރުމުެގ  އިތުރަށް  އެއަރޕޯޓް 
ފައިނޭްނސިްނގ  ބޭނުންފާ  މަޝްރޫޢަށް 
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުަވއިތް ފަންޑް ފޯރ 
އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް )ކުަވއިތް 
ދެމެދު  ސަރުކާރާއި  ދިެވހި  އާއި  ފަންޑް( 

ަވއިތް   )ފަނަރަ މިލިއަން( ކު  15,000,000
ޖުލައި   12ދީނާރުެގ ލޯނު އެއްބަސްވުމުަގއި  

ލޯާނ   2021 މި  ސޮއިކޮށްފައިާވތީ،  ގައި 
 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 2021އޮަގސްޓް  23 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021  އޮަގސްޓު  12

 އެހީތެރިކަން   މުސްލިމުންނަށް  ރޮހިންޔާެގ  .16
 ހަރަކާތަށް  ހިްނިގ  ފޮރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި

 ފުޓްބޯލް  ޮގތުން  ހޯދުމުެގ  ފައިސާ
 މޯލްޑިްވސް   އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން

 ކުރިއަށް  ފަރާތުން  ެގ(  އެމް.އޭ.އެފް)
 މެޗްތަކުަގއި   ފުޓްބޯޅަ  ޗެރިޓީ  ެގްނދިޔަ
،  ޖާޒީއާއި  ކުޅުްނތެރިްނެގ  ބައެއް  ބައިވެރިިވ
 ތަކެތި  ފަދަ  މެޗްބޯޅަ  ،ބޫޓާއި

 ފައިސާގެ   ލިބެްނޖެހޭ  ސްޕޮންސަރކޮށްެގން
 ބުނާ   ލިބުނުކަމަށް  ، ުނވުމާއި  ލިބިފައި  ބައެއް

 ބައެއް   ތެރެއިން  ފައިސާެގ
 ބުނެފައިވާއިރު   ކަމަށް  ޚަރަދުކުރެިވފައިާވ

 ތިންލައްކަ)  377،693.30  ތެރެއިން  އޭެގ
 ތިން   ނުަވދިހަ  ހަސަތޭކަ  ހަތްހާސް  ހަތްދިހަ

 ޚަރަދުކުރިޮގތް(  ލާރި  ތިރީސް  ފިޔާރު
 ބެޗުތަކާ  ފުޓްބޯޅަ  ،ނެތުމާއި   އެނެގން
 ލިބުނު   ފައިސާއާއި  ލިބެްނޖެހޭ  ގުޅިެގން

 އަޕްޑޭޓެއް  ފައިސާެގ  ހޯދަްނޖެހޭ  އަނބުރާ  އަދި.  ކުރައްަވން   ފައިލް  އްސާކުރެއްުވމަށްފަހުޙި ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި 2021އޮަގސްޓް    04
 ހޯއްދަަވން 

24.08.2021 
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 އެނެގން   ޚަރަދުކުރިޮގތް  ތެރެއިން  ފައިސާެގ
-އެްނޓި  މައްސަލައެއް  ުގޅޭ  ފައިސާއާ  ނެތް

 ތަޙްޤީޤުން   ކުރި  ކޮމިޝަުނން  ކޮރަޕްޝަން
 އެ   ބަޔާންކޮށް  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރެުވނު
 ސިޓީ  ފޮުނާވފައިާވ ކޮމިޝަނުން

އިްނ   .17 ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މެދުރާސްތާެގ  ދައުލަތުެގ  ފޮނުާވފައިާވ 

  2024-2022ދަރަީނެގ ސްޓްރެޓެޖީ 

 

ފިނޭންސް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 2021ޖުލައި  31
  

މިނިސްޓްރީ ގުޅޭޮގތުން  ބައްދަލުކުރައްވައި،   އޮފް  މައްސަލައާ  ބޭފުޅުންނާ  ފިނޭންސްެގ 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި. 

14.09.2021 

 އިނުގރައިދޫ   އުތުރބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު  .18
 ބައުވެ   ބޮޑަށް  ަވރަށް  އިދާރާ  ކައުންސިލްެގ

 ަވނަ   2022  ސަބަބުން  ރެނުގލާފައިވުމުެގ
 އެ   ބަޖެޓުަގއި  ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ  އަހަރުެގ

 ހިމަނައިދެއްުވމަށް  އިދާރާ  ކައުންސިލްެގ
 އޮތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓް  ލޯަގލް  އެދި

 ސިޓީ  ފޮނުާވފައިާވ

އުތުރުބުރީ   2021 ޖުލައި 12 މާޅޮސްމަޑުލު 
ކައުންސިލްެގ   އިނގުރައިދޫ 

 އިދާރާ 

 23.08.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

 ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓް  ކައުންސިލްތަކަށް  .19
 މިނިސްޓްރީ   ުގޅޭޮގތުން  ކުރުމާއި  ތައާރަފް
 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   އިން  ފިނޭންސް  އޮފް

 ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ

 23.08.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021ޖުލައި  11

  ޕްރައިެވޓް  މޯލްޑިްވސް  ސްޓުއާޓް  ޖޯޖް  .20
 ބްރޯކަރެއްގެ   އިންޝުއަރެްނސް  ލިމިޓެޑަށް
 ކުރުމުގެ   ިވޔަފާރި  ރާއްޖޭަގއި  ޮގތުަގއި

 މަނިޓަރީ   މޯލްޑިްވސް  ލައިސަްނސް
 ބަޔާންކޮށް  ނުާވކަމަށް  ދެއްާވފައި  އޮތޯރިޓީން

 އޯްނޑް  ސްޓޭޓް  ،ހުށަހަޅުއްަވއި

  އޯންޑް   ސްޓޭޓް 2021 ޖުލައި 01
 ކޮމިޓީ  އެންޓަޕްރައިސަސް

ސަބަބު   ދެއްާވފައިނުާވ  ލައިސަންސް  އެކުންފުންޏަށް  އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް 
 އެފަރާތަށް އެްނުގމަށް. 

31.08.2021 
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 ފޮނުާވފައިވާ   ކޮމިޓީން  އެންޓަޕްރައިސަސް
 މައްސަލަ

  އޮޑިޓް)  4/2007  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .21
 މާއްދާަގއިވާ   ަވނަ  2  ެގ(  ޤާނޫނު

 މަޤާމަށް  ޖެެނރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ،ޮގތުެގމަތިން 
  ، ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި  ބޭފުޅަކު

 ރައްޔިތުްނގެ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 މައްސަލަ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޖިލީހަށް

ދެއްެވިވ   ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓްެގ ދަށުން  2021ޖޫން  30 ޯވޓު  ހާޒިރުެވަވޑައިެގން  އެަވުގތު  ބައްދަލުުވމަށް  މެންބަރުްނެގ    12ކޮމިޓީެގ 
 މަޤާމަށް  އައިފަ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ.ިނޔާޒީ، ގ   ޙުސައިން  އަލްފާޟިލްއިއްތިފާޤުްނ،  

 ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށް ރުހުން ދިުނމަށް ފެންނަކަމަށް ނިްނމަާވފައި. 

M19/ML/2021/06 
 2021ޖުލައި  04

 މޭ   31  ފިނޭްނސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  .22
 ފިސްކަލް"  ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ  ގައި  2021
 02 "2021 ސްޓޭޓްމަންޓް ރިސްކް
 އޮފް   މިނިސްޓްރީ 2021 ޖޫން

  މައްސަލައާ  ފިނޭންސް 
 ފިނޭންސްއާ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގުޅޭޮގތުން

 ބައްދަލުކުރެއްުވމަށް 

ފިނޭންސް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 2021 ޖޫން 02
  

މިނިސްޓްރީ ގުޅޭޮގތުން  ބޭފުޅުންނާ    އޮފް  މައްސަލައާ  ބައްދަލުކުރައްވައި، ފިނޭންސްެގ 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި. 

14.09.2021 

 އޮން   ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެްނޝަލް  .23
 ރިކަވަރީގެ   އެސެޓް  އެްނޑް  ކޮރަޕްޝަން

 ރިޕޯޓް  އަހަރީ އަހަރުެގ ަވނަ 2020

ކޮމިޓީއާ   ކޮމިޓީ   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސަލާމަތީ 2021 މޭ 22 ބޭފުޅުންނާ  ރިޕޯޓް  އެކޮމިޝަުނެގ  ގުޅޭޮގތުން  ރިޕޯޓާ  ހިއްސާކުރެއްވުމަށްފަހު 
 ބައްދަލުކުރައްަވއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި. 

13.09.2021 

 އަންހެނުްނގެ   އަދި  ކައުންސިލް  ލޯކަލް  .24
 ކޮމިޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް
 އިލެކްޝަްނސް   ުގޅިެގން  އިންތިޚާބާއި
 ، ހިމެނި  ބަޖެޓުގައި  ކޮމިޝަުނެގ
 މުަވއްޒަފުްނަނށް  ދާއިމީ  ކޮމިޝަުނެގ
 ދުަވހަކަށް  ކޮންމެ  ޙާޒިރުާވ  މަސައްކަތަށް

( ފަންސަީވސް  ދުއިސައްތަ)  -/225
 ރިސްކް  ދުަވހަށް  އެއްމަސް  ރޭޓުން  ރުފިޔާެގ

ރިސްކް އެލަަވންސް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ހުއްދަ ދެއްާވފައިުނާވ  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް 2021 މޭ 17
 ސަބަބު އެފަރާތަށް އެްނުގމަށް 

02106.09.2  
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 ކޮމިޝަުނން   ދިނުމަށް  އެލަަވްނސް
 ކަމަށް  މި  ،ީވަނމަެވސް  ފާސްކުރެިވފައި
 ހުއްދަ   ފިނޭްނސްެގ  އޮފް   މިނިސްޓްރީ

 މައްސަލަ  މި  ލިބިފައިުނާވތީ
 ކޮމިޝަުނން   އެ   އެދި  ހައްލުކޮށްދެއްުވން
 މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ޖެެނރަލުން   ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްތަކުެގ  .25
 ޒިްނމާއާއި   ޒިންމާދާރުެވރިޔާެގ  މާލީ

 ުގޅޭޮގތުން   އަދާކުރުމާ  މަސްޢޫލިއްޔަތު
 ނެރިފައިވާ   ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ
 ސާރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ

 23.08.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021މޭ  12

 ކޯޓުތަކުގެ )  22/2010  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  .26
 ެގަނއުމުގެ   އިޞްލާޙް  ަވނަ  1  އަށް(  ޤާނޫނު
 ދަށުން   ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  5  ޤާނޫުނެގ
 އެ   ފަނޑިޔާރުްނނަށް  ަވކިާވ  މަޤާމުން
 ، ރިޢާޔަތްކޮށް  އަށް(  އ)   މާއްދާެގ

 ފަނޑިޔާރުކަމުން   ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު"
 ޚާއްސަ   ދެޭވ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ަވކިާވ
" ަގވާއިދު  އިމްތިޔާޒުތަކުެގ  ޔަތްތަކާއިޢިނާ
 ޢިނާޔަތްތަކާއި   ބުނެފައިާވ  ގައި

 ަވކިވާ   ފަނޑިޔާރުކަމުން  އިމްތިޔާޒުތައް
 ފަރާތްތަކަށް  އެ  ފެށިެގން  ތާރީޚުން

 ސުޕްރީމް   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޙައްޤުާވނެކަމުގައި
 SC/2015/01  ނަންބަރު  ކޯޓުެގ

 މާއްދާަގއި   ަވނަ  14  ސަރކިއުލަރެގ
 ަނންބަރު   ޤާނޫނު  ،ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމަށާއި 

  3  އަށް(  ޤާނޫނު  ކޯޓުތަކުެގ)  22/2010

  ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 2021 މޭ 09
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 24.08.2021 ކުރުމަށް  ފައިލް އެްނގުމަށްފަހު  އެފަރާތަށް ކުރެއްުވމަށް ޢަމަލު ޮގތަށް ޤާނޫުނގައިާވ
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 އެ   ޤާނޫުނން  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙް  ަވނަ
 އަކުރުތަކެއް   މާއްދާަގއިާވ  ަވނަ  5  ޤާނޫުނެގ

 އިޞްލާޙް   މި  ،އުނިކުރެިވފައިީވަނމަެވސް
 އައިޮގތަށް  ދެމުން  ކުރިން  އައުމަށްފަހުެވސް

 ފަނޑިޔާރުކަމުން   ޝަރަފުެވރިކަމާއެކު
 ޚާއްސަ   ދެޭވ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ަވކިާވ

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ   އިމްތިޔާޒުތައް  ޢިނާޔަތްތަކާއި
 ، ބަޔާންކޮށް  ދީފައިާވކަން  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް

 އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ގައި  2021  މޭ  09
 އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަުނން   ޖުޑީޝަލް

 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

ދި އިސްލާމިކް    .27 ފޮރ  ކޯޕަރޭޝަން 
ސެކްޓަރ  ޕްރައިެވޓް  އޮފް  ޑިެވލޮޕްމަންޓް 
ދަށުްނ  ޕްރޮްގރާމްެގ  ސްކޫކު  )އައިސީޑީ( 

 ވިއްކާފައިާވ ސުކޫކާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 23.08.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021މޭ  06

 މެންބަރުްނގެ   ކައުންސިލްތަކުެގ  ލޯކަލް  .28
 މުރާޖަޢާކޮށް  ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި
 ފާސްކުރިއިރު   މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ

 ރައީސުްނގެ   ނައިބު  ކައުންސިލްތަކުެގ  އަތޮޅު
 އަދި   ފަރާތަށާއި  ޢައްޔަނުކުރާ  ޮގތުަގއި
 މެންބަރުްނގެ   ޢާންމު  ކައުންސިލްެގ  އަތޮޅު
 މުސާރައާއި   ކުެގފަރާތްތަ  ތިއްބަާވ  ޮގތުަގއި

 ފަރަޤެއް   އެއްެވސް  ޢިނާޔަތުަގއި
 ކައުންސިލްތަކުގެ   އަތޮޅު  ،ނެތްކަމަށާއި 

 ރައީސްގެ   ޙާލަތުަގއި  ނެތް  ރައީސް
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   އެންމެހައި

 ، ރައީސްކަމުން  ނައިބު  އަދާކުރައްަވްނޖެހެނީ

 M19/ML/2021/04 ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް )އެއްހާސް( ރުފިޔާެގ    1000އަތޮޅު ކައުްނސިލްެގ ނައިބު ރައީސްއަށް   އޮތޯރިޓީ ަގވަރމަންޓް ލޯކަލް 2021 މޭ 05
26.08.2021 
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 ރައީސްގެ   ަނއިބު  މެންބަރުންާނއި  އެހެން
 ފަރަޤެއް   ޢިނާޔަތްތަކުަގއި  ރައާއިމުސާ 

 ބަޔާންކުރައްަވއި   ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް
 މޭ   05  އޮތޯރިޓީން  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ގައި 2021

  

 މަަނދޫ   ދެކުނުބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު  .29
 އޮިނަގނޑުގެ   އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ

 ތެރެއިން   މަޤާމުތަކުެގ  އޮތް  ހުސްކޮށް
 ގެ (  J-329761)  އޮފިސަރ  ފައިނޭްނސް

 އެ   ،ހިމެނިފައިީވނަމަެވސް  ބަޖެޓުަގއި  މަޤާމް
 އޮތުމުގެ   ނުެނިގ  މުަވއްޒަފަކު  މަޤާމަށް
 އެ   ،ދަތިާވތީ  ހިްނުގމަށް  އިދާރީ  ސަބަބުން
 ހުއްދަ   ނެުގމުެގ  މުަވއްޒަފަކު  މަޤާމަށް
 އޮފް  މިިނސްޓްރީ  އެދި  ދެއްުވމަށް

 ރައްޔިތުްނގެ   ފޮނުާވ  ފިނޭންސްއަށް
 ސިޓީ  ކޮށްފައިާވ ކޮޕީ މަޖިލީހަށް

  މަަނދޫ   ދެކުނުބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު 2021 މޭ 02
 އިދާރާ  ކައުންސިލްެގ

 24.08.2021 .ކުރައްަވން  ފައިލް ހިއްސާކުރެއްވުމަށްފަހު

 ދަށުން   އޮިނަގނޑުެގ  އާ  ކައުންސިލަރުްނެގ  .30
 ކައުންސިލަރުްނގެ   އިންތިޚާބުެވފައިާވ

 ރައްޔިތުްނގެ   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި
 ތަފްސީލް  ނިންމަާވޮގތެއްެގ  މަޖިލީހުން

 އޮތޯރިޓީއާ   ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް
 އޮތޯރިޓީން   އެ  އެދި  ޙިއްސާކޮށްދެއްުވމަށް

 ފޮުނއްާވފައިވާ   ގައި  2021  އެޕްރީލް  15
 ސިޓީ

މޭ    02މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްާވފައިާވޮގތް    ކައުންސިލަރުްނެގ އޮތޯރިޓީ ަގވަރމަންޓް ލޯކަލް 2021 އެޕްރީލް 15
 އި.ޙިއްސާކުރެިވފަ  އޮތޯރިޓީއާ ގައި އެ 2021

26.04.2021 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އޭޝިއަން  .31
( އޭއައިއައިބީ)  ބޭންކް  އިްނެވސްޓްމަންޓް

 26.04.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021 އެޕްރީލް 14
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 ދަށުން   އެހީެގ  ބޭންކްެގ  ާވލްޑް  އާއި
 ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިންުގމަށް  ދިެވހިރާއްޖޭގައި

  ޑިެވލޮޕްމަްނޓް  ޕަވަރ  ސޯލަރ  މޯލްޑިްވސް"
 ސޮލިއުޝަްނސް   ސްޓޯރޭޖް  އެންޑް

 ދިުނމަށް  އިން  އޭއައިއައިބީ  އަށް"  ޕްރޮޖެކްޓް
 އެމެރިކާ  މިލިއަން  20  ހަމަޖެހިފައިާވ

  ، ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ލޯނު  ޑޮލަރުެގ
 ދެމެދު   އާ  އޭއައިއައިބީ  ސަރުކާރާއި  ދިެވހި
 މާރިޗު  17  އެއްބަސްުވމެއްގައި  ލޯނު

 ލޯނާ   މި  ،ސޮއިކޮށްފައިާވތީ  ގައި  2021
 މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ

އެނަރޖީ   .32 ރިިނއުބަލް  އެކްސެލެރޭޓިްނގ 
ސަސްޓެއިަނބަލް  އެްނޑް  އިންޓަްގރޭޝަން 
އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓްއަށް އިންޓަރޭނޝަަނލް 

)އައިޑާ( ޑިެވލޮޕްމަންޓް   އެސޯސިއޭޝަން 
މިލިއަން ސްޕެޝަލް   8.8އިން ދެއްާވފައިާވ  

ޑްރޮިވންގ ރައިޓްސްެގ ހިލޭ އެހީއާ އައިޑާ 
މެދުވެރިކޮށް ގްރީން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަންޑް އިްނ 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ  7ދެއްާވފައިާވ 
އަދި   އެހީ  އެމެރިކާ   23ހިލޭ  މިލިއަން 

ދި  އެއްބަސްވުމުަގއި  ލޯނު  ެވހި ޑޮލަރުެގ 
ދެމެދު   އައިޑާއާ  މާރިޗު   2ސަރުކާރާއި 

ލޯާނ   2021 މި  ސޮއިކޮށްފައިާވތީ،  ގައި 
 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 19.04.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021މާރިޗު  29

ނިޒާމް   .33 ދިފާއީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ހަމަޖެހިފައިާވ  ހިންުގމަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 08.03.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021މާރިޗު  08
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އިމްޕޯޓް ބޭްނކް -މަޝްރޫޢުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް
އިްނ  އިންޑިއާ(  )އެްގޒިމް  އިންޑިއާ  އޮފް 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ލައިން އޮފް   50
ހަމަޖެހުމާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކްރެޑިޓް 

އިން އެްގޒިމް  ދިެވހި ގުޅިެގން  އާއި  ޑިއާ 
ލައިްނ  ސޮއިކޮށްފައިާވ  ދެމެދު  ސަރުކާރާ 

 އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ޑިރެކްޓަރ   އޮތޯރިޓީެގ  ލޯކަލްަގވަރމަންޓް  .34
 هللاޢަބްދު   މަސައްކަތްކުރައްާވ  ލެެވލްަގއި
 ޝަރީފް  ޢާދަމް  ރަޝީދާއި

 އިޙްތިޔާރު   އިސްެވހުންަނަވއިެގން
 ކައުންސިލްތަކުގެ   ޮގތްޮގތަށް  ލިބިދީފައިނުާވ
 ލިބޭ   ތަންތަނާޢި  ހިމެނޭ  އިޙްތިޞާސް
 އަތޮޅު   މަޢުލޫމާތުތައް  ފައިސާެގ

 ލިބޭޮގތަށް  ބާރުތައް  ހާހުރި  ކައުންސިލަށް
 ކުރައްވަމުން   މަުގފަހު  ކަންކަން

 ކަމަދޫ .ބ  ބަޔާންކޮށް  ެގްނދަާވކަމަށް
  07  ސާޖިދު  އަޙުމަދު،ރައީސް   ކައުންސިލްެގ
މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ  2021  މާރިޗުގައި

  

  ކަމަދޫ   ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 2021މާރިޗު  07
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

އަދި މައްސަލަ   ފޮނުިވފައި. ކޮމިޓީއަށް ލާމަރުކަޒީ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް އިތުރަށް މައްސަލަ
ކުރިއަށްެގންދެުވމަށް   ހުށަހަޅުއްވައިެގން  އޮތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓް    މާޅޮސްމަޑުލު ލޯކަލް 

 .ދެްނނެވުމަށްކައުްނސިލްއަށް  ކަމަދޫ ދެކުނުބުރީ

09.03.2021 

 އަށް  އެސްޓީއޯ  ގުޅިެގން  އާ  19-ކޮިވޑް  .35
 ، ހަނޑޫ  ހަމަޖެހިފައިާވ  އިމްޕޯޓްކުރުމަށް

 ޚިދުމަތްތަކަށް  ސިއްޙީ  އަދި  ،ފުށް  ،ހަކުރު
 ކުރުމަށްޓަކައި   ފައިނޭންސް  ތަކެތި  ބޭނުްނާވ

 ޝަްނގހައި   އެންޑް  ހޮންްގކޮްންގ
 އާއި   ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން  ބޭންކިްނގ 
  25  ސޮއިކުރެިވފައިާވ  ދެމެދު  އެސްޓީއޯ

ފެބުރުަވރީ   28
2021 

 08.03.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް 
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 ދިެވހި  ލޯނަށް  ލަރުެގޑޮ  އެމެރިކާ  މިލިއަން
 ެގރެންޓީއާުގޅޭ   ދެއްާވފައިާވ  ސަރުކާރުން

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ނަންބަރު    .36 )ދައުލަތުެގ   11/2016ޤާނޫނު 
އިން،  ޤާނޫނު(  ސިޔާސަތުެގ  މުސާރައިެގ 
އޮތޯރިޓީ   މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް 
ސާފުކުރެއްުވމަށް  އިސްތިސްާނެވެގންޭވތޯ 
މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގަވރުަނރު 
އެ  އޮތޯރިޓީ  އެ  އެދިަވޑައިެގންފައިާވތީ، 
އިސްތިސްާނެވެގންާވކަމާމެދު  ޤާނޫނުން 

ދެކެަވޑައިަގން  ނަާވޮގތެއް ކޮމިޓީން 
ހުށަހަޅާފައިާވ  އެދި  އަްނަގަވއިދެއްުވމަށް 

 މައްސަލަ

ފެބުރުަވރީ   24
2021 

 ހިނާގނެކަމަށް  މައްޗަށް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ޤާނޫނު  ސިޔާސަތުެގ  މުސާރައިެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް 
  ކަމާބެހޭ   ސަރުކާރުެގ  އަދި  ލަފާދެއްާވފައިާވތީއާއި  ޖެެނރަލް  އެޓަރނީ  ފެންނަކަމަށް
 ،މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްެވފައި   ޖެެނރަލްެގ  އެޓަރނީ  ލަފާދިުނމަކީ  ޤާނޫނީ  ބޭުނންާވ  އިދާރާތަކަށް

  ޖެނެރަލްގެ   އެޓަރނީ  ޙާލަތްތަކުގައި  އުފެދޭ  ހިލާފު  މާނަކުރުމުގައި  ނޫނުތައްޤާ   މިފަދަ
  ސިޔާސަތުގެ   މުސާރައިެގ  ދައުލަތުެގ  ،ފާހަަގކުރެޭވތީ   ރަނގަޅުކަމަށް  ބުރަުވން  ލަފަޔަށް
 އެ  އެޤާޫނނުން  ،ހިނާގނެކަމަށާއި   މައްޗަށް  އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ޤާނޫނު
 ފެންނަކަމަށް ނިްނމަާވފައި  ކޮމިޓީއަށް މަށްއިސްތިސްނާުނާވކަ އޮތޯރިޓީ

17.03.2021 

އެލަަވްނސް   .37 ފޯނު  މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް 
ޖުޑީޝަލް  އެދި  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ކޮމިޝަުނން  ސަރިވސް 

 ސިޓީ

ފެބުރުަވރީ   22
2021 

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވޮގތަށް ކޯޓުތަކުެގ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 
)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ލިބިދިނުމަށާއި އަދި    -/500ފޯނު އެލަަވންސްެގ ޮގތުގައި މަހަކު  

ކަމަށް ނިންމަަވއި    2021އެޕްރީލް    01މި ނިްނމުމަށް ޢަމަލުކުރައްަވން ފަށާނެ ތާރީޚަކީ  
 މަށް ފޮުނުވމަށް. ރިޕޯޓް ތަޅު
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)އިންތިޤާލީ   28/2020ޤާނޫނު ނަްނބަރު     .38
ޤާނޫނު(އިްނ  އިންސާފުެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
"ޗީފް  ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނާއި  
ރައްޔިތުްނެގ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުްނއަށް 
މުސާރައާއި  ކަނޑައެޅުއްިވ  މަޖިލީހުން 

އެދި ޢިނާޔަ މުރާޖަޢާކުރެއްުވމަށް  ތް 

ފެބުރުަވރީ  15
2021 

އިންސާފުެގ   އިންތިޤާލީ 
 އޮމްބަޑްސްޕާރސަންެގ އޮފީސް 

 މާއްދާގެ  ަވނަ 19 ެގ (ޤާނޫނު އިންސާފުެގ އިންތިޤާލީ) 28/2020 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުްނެގ އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނއާއި ޗީފް ދަށުން

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ ކަނޑައަޅުއްާވފައިަވނީ ކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ
 ތަޅުމުން  މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ މައްސަލައިަގއި އެ ، ކަމާއި  އެއްޮގތަށް ލަފައާ ފިނޭންސްެގ

ފެިނަވޑައިނުަގްނނަާވކަމަށް   ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމެުވން ނިންމަާވފައިާވ
 ދަންަނވައި އޮމްބަޑްސްޕާރސަންެގ އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި 

23.02.2021 
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އިންސާފުެގ  އިންތިޤާލީ 
އޮފީހުްނ  އޮމްބަޑްސްޕާރސަންެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއިން ޕާމް ބީޗް   .39
ިވއްކުމުެގ  ރިސޯޓް  އެންޑް  އައިލެްނޑް 
ދޮުގ  ނޫސްތަކުން  ރާއްޖޭެގ  މައްސަލާަގއި 
ފަތުރައްާވފައިާވކަމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ގައި އެ  2021ޖަނަވަރީ  10ބަޔާންކޮށް، 
 ބޭންކުން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

އެ   ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިްނޑިއާ  2021ޖަނަވަރީ    11 ހިމެނޭކަމެއްކަމުން  ދާއިރާަގއި  ކޮމިޓީެގ  މުއައްސަސާ  މިނިަވން  މައްސަލައަކީ  މި 
ގައި ބޭއްުވނު މާލިއްޔަތު   2021ފެބްރުވަރީ    17މައްސަލަ ފޮނުއްުވމަށް،  ކޮމިޓީއަށް މި  

 ަވނަ ބައްދަލުުވމުގައި ނިްނމިފައި  05ކޮމިޓީެގ 

17.02.2021 

އޮފީހުެގ    .40 ޖެެނރަލް  ަވަނ   2020އޮޑިޓަރ 
އަހަރުެގ ހަތަރުަވނަ ކުއަރޓަރގައި ކުރެުވުނ 
ހިނަގމުްނދާ  އޮފީސް  މަސައްކަތްތަކާޢި 

 ޮގތުެގ ރިޕޯޓް

 09.02.2021 މެންބަރުންާނއި ރިޕޯޓް ޙިއްޞާކުރެިވ، ފައިލްކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިްނމިފައި.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް  2021ޖަނަވަރީ    28

)އިންތިޤާލީ   28/2020ޤާނޫނު ނަންބަރު    .41
ަވނަ މާއްދާެގ   19އިންސާފުެގ ޤާޫނނު(ެގ  

"ޗީފް  ކަނޑައަޅަްނޖެހޭ  ދަށުން 
އޮމްބަޑްސްޕަރސަނާއި  

މުސާރައާއި  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުން"ެގ 
 ޢިނާޔަތް ކަނޑައެޅުން 

 ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓްެގ ދަށުން  2021ޖަނަވަރީ    17
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ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެ އެވަގުތު ކޮމިޓީއަށް ބައްދަލުވުމުގައިވަނަ  01 އަހަރުގެ މި ކޮމިޓީގެ ބޭއްވި ގައި 2021  ފެބުރުވަރީ 08 ،  ު

މުސާރައާއި އޮމްބަޑްސްޕަރސަނާއި އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ  ޗީފް ނިންމާފައިވަނީ އިއްތިފާޤުން މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި

ނޑައެޅުމަށެވެ. ނާޔަތްތައްޢި   އަންނަނިވި ގޮތަށް ކަ

 

 ތަފްޞީލް ޢިނާޔަތްތަކުގެ މުސާރައާއި ހުށަހަޅާ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުނަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނާއި ޗީފް

 ޖުމްލަ

 (ރުފިޔާ)

 އެލަވަންސް

 (ރުފިޔާ)

 މުސާރަ

 (ރުފިޔާ)

 މަޤާމް ޢަދަދު

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަން ޗީފް 01 25,000 12,500 37,500

 ން އޮމްބަޑްސްޕަރސަނު 02 25,000 8,500 33,500
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ކައުްނސިލު   .42 އަތޮޅު  ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ 
އަހަރަށް   2021އިދާރާއިން   ަވނަ 

ބަޖެޓް   ޖަނަވަރީ   14ފާސްކޮށްފައިާވ 
ަނންބަރު   2021 ފޮނުއްާވފައިާވ  ގައި 

(MSG)226-C/221/2021/3  
މުޤައްރިރާ  )ކޮމިޓީެގ  މެސެޖް  ފެކްސް 

 ޙިއްޞާކުރުމަށް(

ކައުންސިލު   2021ޖަނަވަރީ    14 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ 
 އިދާރާ 

 10.02.2021 މެންބަރުންާނއި ފެކްސް މެސެޖް ޙިއްޞާކުރެިވ، ފައިލްކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ިންނމިފައި. 

ަނންބަރު    .43 )ދައުލަތުެގ   7/2013ޤާނޫނު 
ަވަނ   29ޚަރަދަށް ޒިްނމާުވމުެގ ޤާނޫނު( ެގ  

ާވޮގތުެގމަތިްނ،   ަވަނ   2021މާއްދާަގއި 
އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓުެގ ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭްނ 
ފިނޭްނސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޙިއްޞާކޮށް 

ގައި   2020ޑިސެންބަރު    29އިން  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ޑިސެންބަރު   29
2020 

ަވނަ ބައްދަލުވުމުަގއި   03ގައި ބޭއްުވނު    2021ފެބުރުވަރީ    10މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން   • ނޭްނސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
މިނިސްޓްރީއިން ފޮުނއްާވފައިާވ ކޮޕީ ުނސާފުުވމުން ސާފު ކޮޕީއެއް ފޮުނއްުވމަށް އަދި  

ނިންމަަވއި،    2021ޖަނަަވރީ   ފޮނުއްުވމަށް  ޢަދަދުތައް  އެކްޗުއަލް    11މަހުެގ 
 ަވނަ ދުަވހު ސޓީ ފޮނުިވފައި  2021ފެބްރުވަރީ 

ފިނޭންސްއިން   އޮފް  ނަްނބަރު    2021ފެބުރުވަރީ    15މިނިސްޓްރީ  -13ގައި 
B3/57/2021/12   ްސިޓީއިން ޖަާވބުލިބިފައި. އަދި މެްނބަރުންނާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީނ

 ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި ޙިއްޞާކުރެިވފައި  06ގައި ބޭއްުވނު  2021ފެބުރުވަރީ  23

23.02.2021 

އިން ޤާނޫުނ  18/2020ޤާނޫނު ަނންބަރު   .44
)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް   4/2007ނަންބަރު  

އިޞްލާޙުަގއިާވ    2ެގެނުވނު   ަވނަ 
ހަސަްނ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ޮގތުެގމަތިްނ، 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،   ޒިޔާތު/މ.ފާަގތިެގ 
އެބޭފުޅާެގ  އަދި  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ 

 އަނބިދަރިންެގ މާލީ ބަޔާން 

ޑިސެންބަރު   20
2020 

ހަސަްނ   ޖެެނރަލް  އޮޑިޓަރ 
 ޒިޔާތު

 09.02.2021 މެންބަރުންާނއި މާލީ ބަޔާން ޙިއްޞާކުރެިވ، ފައިލްކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިްނމިފައި.

ބައެއް   .45 އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް 
އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ސައިޓްސް ބްލޮކްކޮށް 

ލިމިޓް   ޔޫއެސްޑީ  ޑޮލަރަށް   100އަދި 
ބޯޑުްނ މަދުކުރަ ކުންފުީނެގ  ން 

ބަޔާންކޮށް   އޮފް ނިންމާފައިާވކަން  ބޭންކް 

ޑިސެންބަރު   20
2020 

މޯލްޑިްވސްއިން   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ނިންމުމަށް  މަޢުލޫމާތު މި  މި  ޢަމަލުކޮށްފައިނުާވތީ، 
 މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެިވފައި. 

17.02.2021 
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  2020ޑިސެްނބަރު    15މޯލްޑިްވސް އިން  
ަނންބަރު  ފޮނުއްާވފައިާވ  ގައި 

174C/2020  ީސިޓ 

 އިންތިޚާބާއި   ކައުންސިލް  ލޯކަލް  .46
 މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެުނންެގ

 މަދުެވެގން   އެްނމެ  އިންތިޚާބަށް  ކޮމިޓީެގ
 ކޮމިޝަަނށް  އިލެކްޝަންސް 
 ފަސް   ފަސްދޮޅަސް)   65,034,127

 އެއްސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  ރީސްތި  މިލިއަން
 މެުނވީ   ލިބިެގން  ބަޖެޓަށް(  ރުފިޔާ  ހަތާީވސް
 އިްނތިޚާބު   ބަޔާންކުރާޮގތަށް  ޤާނޫުނގައި
 ކުރިމަތިާވނެކަމަށް  ހުރަސްތަކެއް  ބޭއްުވމަށް
 ޑިސެންބަރު   15  ކޮމިޝަނުން  އެ  ބަޔާންކޮށް
  ސިޓީ  ފޮނުއަާވފައިާވ 2020

ޑިސެންބަރު   17
2020 

ކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބާއި، އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ  ލޯ އިލެކްޝަންސް  ކޮމިޝަން 
އިތުރު    އިންތިޚާބު ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ރުފިޔާެގ    29.8ބޭއްުވމަށް  މިލިއަން 

ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވމަށް   ދެްނނެވުމަށް. ބަޖެޓެއް  ފިނޭްނސްަގއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެޮގތުން، މިނިސްޓްރީން ބެއްލެުވމަށްފަހު، އިސްެވދެންެނިވ އިންތިޚާބުތަކަށް ކޮންމެހެްނ  

އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އި  ެނޮގތަށް ބަޖެޓް ދޫކުރެއްުވމަށާ ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތައް ކުރެޭވ
ޢަދަދެއް  އެއްެވސް  ބަޖެޓުން  ުގޅިެގން  ބަދަލަކާ  ެގްނނަާވ  ަގއިޑްލައިނަށް  އެޖެްނސީެގ 
އުނިކުރެއްޭވނަމަ، އެ ޢަދަދު އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު އެ ކޮމިޝަަނށް ބަޖެޓް ދޫކުރެއްުވމަށް  

 އެ މިިނސްޓްރީގައި ދެންެނިވފައި 
 

09.03.2021 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުއްާވފައިާވ   .47
ބައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުަގއި  މެތަމެޓިކަލް 
ބަޔާންކޮށް  ހުރިކަން  އެރަރސް 

އިން   މޯލްޑިްވސް    10އެކައުންޓަބިލިޓީ 
ފޮނުއްާވފައިާވ   2020ޑިސެްނބަރު   ގައި 

 މައްސަލަ.

ޑިސެންބަރު   14
2020 

ނަްނބަރު   އެކައުންޓަބިލިޓީ މޯލްޑިްވސް  )ޤާޫނނު  ޤާޫނނު  ެގ  4/2007އޮޑިޓް  ގައިާވ    20(  )ރ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ޮގތުެގމަތިން އޮޑިޓް އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮނުާވ އެ އޮފީހުެގ ބައެއް ކުއަރޓަރ  

ޖަދުަވލު   އަމިއްލަ   4ރިޕޯޓްތަކުެގ  މައްސަލަ  ޖެހިފައިުނާވ  ރަަގޅަށް  ޖުމްލަތައް  ަގއިާވ 
  2020ޑިސެންބަރު    20 ކުރުމާއި ގުޅިެގން އެ ރިޕޯޓުތައް އިޞްލާޙުކޮށް  ފަރާތަކުން ފާހަަގ
ސިޓީއިން މި އިދާރާއަށް ފޮުނއްާވފައިާވތީ،   TECH/57/2020/62-7ގައި ނަންބަރު 

 މައްސަލަ ފައިލްކުރުމަށް.

09.02.2021 

އިދާރާެގ   .48 ކައުްނސިލް  ނ.މަނަދޫ 
ަވނަ ހުސްެވފައިާވ   2020އޮިނަގނޑުގައި  

އޮފިސަރ،    މަޤާމްތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްސް   (
މުިނސިޕަލް  އޮފިސަރ،  ފައިނެްނސް 
އަދި  އޮފިސަރ  ސަރިވސް 
އޮފިސަރ(  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ 
މުަވއްޒަފުން ނެުގމުެގ ހުއްދަ ަވރަށް އަަވސް 

ޑިސެންބަރު   09
2020 

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަަނދޫ  
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

 09.02.2021 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސްއާއި ުގޅިެގްނ ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަށް ދެންެނުވމަށް 
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އިންތިޒާމް  ލިބޭނެ  މުއްދަތެއްަގއި 
ބާރުއަޅުއްާވ  ހަމަޖައްސައިދެއްުވމަށް 

އެދި     2020ޑިސެންބަރު    07ދެއްުވމަށް 
)  ގައި ނަްނބަރު  -294)ފޮނުއްާވފައިާވ 

A/57/2020/1  ީސިޓ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(   16އޮޑިޓް ޤާނޫުނެގ    .49
ޮގތުެގމަތިން، ގައި   ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

އޮފީހުެގ   ޖެެނރަލް  ަވަނ   2020އޮޑިޓަރ 
އޮޑިޓްކުރުމަށް  އަހަރީ  އަހަރުެގ 
ޗާޓަރޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް 
އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްއިްނ 
އޮޑިޓް   ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އެކުލަާވލާފައިާވ 
ޚިދުމަތްދިނުމުެގ  އެޝޫރެްނސް  ކުރުމާއި 

ށުން ލައިސަްނސް ލިބިފައިާވ ަގާވއިދުެގ ދަ
 އޮޑިޓް ފާރމެއް ޢައްޔަނުކުރުން 

ޑިސެންބަރު   09
2020 

އެްނމެ މަތިން  ަވަނ އަހަރުެގ އަހަރީ އޮޑިޓްކުރުމަށް    2020އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް އޮފީހުެގ   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް 
 ހަާވލުކުރަން ނިންމަާވފައި މާރކްސް ލިބިފައިާވ ފަރާތް، ަނއީމް އެންޑް ޖިނާން އާ 

08.02.2021 

  ކޮމެްނޓް  ބިލަށް  އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ  .50
 އެދި   ފުރުސަތަކަށް  ކުރުމުެގ

 ކުންފުިނތަކުން   އިންޝުއަރެންސް
  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

   

 ޑިސެންބަރު   08
2020 

ގައި ހުރިހާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށް    2020ޑިސެންބަރު    08 ކުންފުނިތައް  އިންޝުއަރެންސް
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި 

08.12.2020 

ނުރައްކަލުެގ   .51 ކުއްލި  ސިއްޙަތުެގ  ޢާންމު 
ތާރީޚުްނ  ެގންނަ  ނިމުމަކަށް  ޙާލަތު 
ދެިވފައިާވ  ކުރުމަށް  އޮޑިޓް  ފެށިެގން، 

ދުަވސް   90މުއްދަތު   )ނުވަދިހަ( 
އޮޑިޓަރ  ބަޔާންކޮށް  ފަސްެވެގްނދާނެކަމަށް 

ބަރު ނޮެވން  29
2020 

 09.02.2021 މެންބަރުންާނއި ޯވކް ޕްލޭން ޙިއްޞާކުރެިވ، ފައިލްކުރުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިްނމިފައި. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް 
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ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް 
 . 2020ރިަވއިސްޑް ޯވކްޕްލޭން ފޮރ 

ބޭންކްެގ   .52 ޑިެވލޮޕްމަންޓް  އޭޝިއަން 
ޕްރިޕެއަރިްނގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޮރ 
ޑިެވލޮޕްމަްނޓް   އެަނރޖީ  ސަސްޓެއިނަބަލް 

ޕްރޮޖެކްޓް އެޑިޝަަނލް   -)ޕޮއިސްޑް( 
ޮގތުަގއި    5,502,000ފައިނޭްނސިްނގ 

ދެހާސް(  ފަސްލައްކަ  މިލިއަން  )ފަސް 
އަދި   ލޯން    2,730,000އެސްޑީއާރް 

ހަ ހާސް( )ދެމިލިއަން  ތިރީސް  ތްލައްކަ 
ހިލޭއެހީެގ  ޑޮލަރުެގ  އެމެރިކާ 
އެއްބަސްވުމުަގއި އޭޝިއަން ޑިެވލޮޕްމަްނޓް  

  16ބޭންކް އަދި ދިެވހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު  
ގައި   2020ނޮެވްނބަރު  
 މަޢުލޫމާތު  ލޯނާުގޅޭ ސޮއިކުރެިވފައިާވތީ،

ނޮެވންބަރު   16
2020 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް 
 

 

 08.02.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

އާ ގުޅިެގން މިިނސްޓްރީ އޮފް   19-ކޮިވޑް  .53
މުޢާމަލާތްތަކުަގއި  ހިންާގފައިާވ  ހެލްތުން 
އެކުލެޭވކަްނ  ޢަމަލު  ކޮރަޕްޝަްނެގ 

 16/2019ބަޔާންކޮށް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ފަރާތްތައް  )ިވސްލްބްލޯކުރާ 
ލިބިދޭ  އިން  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ 
ރައްކާތެރިކަމުެގ ދަށުން ޢާންމު ފަރާތަކުްނ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ނޮެވންބަރު   10
2020 

މަސްއޫލިއްޔަތު   ސަރުކާރުެގ 
 އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

ފަހު،  -އެންޓި • ސާފުކުރެއްުވމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަނުން    10ކޮރަޕްޝަން 
ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި،    12ގައި ބޭއްުވނު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ    2021މާރިޗު  

ކޮމިޝަނުން   ފަރާތާ އެ  ހުށަހެޅުއްިވ  މައްސަލަ  ޖަާވބު  ދެއްިވ 
 ޙިއްޞާކުރެއްުވމަށް 

އެންޓިމައްސަލައަކީ    މި ހުށަހަޅާފައިާވ  ކޮމިޝަނަ  ކޮރަޕްޝަން-އެފަރާތުން  ށްެވސް 
ބައްލަވަމުން ެގްނދަާވަނމަ، މައްސަލައިެގ މަޢުލޫމާތު   މައްސަލައެއް ކަމަށްާވތީ، މައްސަލަ

ތާރީޚް ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް  ސްޓޭޓަސް،  )މައްސަލަ  މިހާރުެގ  އަދި މައްސަލައިެގ   ،
ތާރީޚް ލަފާކުރައްާވ  ނިންމަާވނެކަމަށް  ބައްލަަވއި  މައްސަލަ  ކުރިއަށްދާނަމަ  ( މައްސަލަ 

 ސާފުކުރެއްުވމަށް ކޮމިޝަނުން 

10.02.2021 

ފިޔަަވހީެގ   .54 ދެަވނަ  އަދި  ފުރަތަމަ  ހުޅުމާލެ 
ފައިސާ  މަޝްރޫއަށް  ހެދުމުެގ  މަުގތަށް 
ޑިެވލޮޕްމަްނޓް   ހައުސިްނގ  ހޯދުމަށް 

ނޮެވންބަރު   04
2020 

 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް 

 08.02.2021 ފައިލްކުރުމަށް  ،ލިޔެކިޔުންކަމަށްާވތީވެ  ފޮުނއްާވފައިާވ ތަށްޓަކައިމަޢުލޫމާ
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އިމްޕޯޓް   އެކްސްޕޯޓް  އާއި  ކޯޕަރޭޝަން 
ދެމެދު   އާ  އިންޑިއާ  އޮފް    27ބޭންކް 

ސޮއިކުރެިވފައިާވ   2020އޮަގސްޓް   ގައި 
)ނަވާރަ މިލިއަން ދެލައްކަ  19,250,000

ލޯުނ ފަ ޑޮލަރުެގ  އެމެރިކާ  ންސާސްހާސް( 
ގައި   2020އޮަގސްޓް    20އެއްބަސްވުމަށް  

ެގރެްނޓީ   ސަރުކާރުްނ  ދިެވހި 
އަްނަގާވ     22ކޮށްދެއްާވފައިާވކަން 

ގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް   2020އޮކްޓޫބަރު  
 ފިނޭންސް އިން ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ.

 

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ )  2010/7  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .55
 އުޞޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ

 އިޞްލާޙް   ަވނަ  8  އަށް(  ޤާޫނނު  ހިންުގމުެގ
 އެްނމެ   ކައުްނސިލްެގ  ޤާނޫުނގައި  ެގަނއުމުެގ

 ސެކްރެޓަރީ   މަޤާމަކީ  އިދާރީ  އިސް
 ކަނޑައެޅުއްުވމާ   މަޤާމުކަމަށް  ޖެނެރަލްެގ
 ޕޭ  ޭނޝަނަލް  މަޤާމަށް  އެ  ،ގުޅިެގން 

 މުސާރައާއި   ހަމަޖެއްސި  ކޮމިޝަނުން
 އިންތިހާބީ   ކައުންސިލްެގ  ޢިނާޔަތްތަކަކީ
 ޢިނާޔަތްތަކާ  މުސާރައާއި  މަޤާމުތަކުެގ
 ޢިނާޔަތްތަކެއް   މުސާރައާއި  ގުޅުންހުރި
 މަޤާމުތަކަށް  އެ  ،ކަމުަގއިާވތީ 

 މުސާރައާއި   ފެންނަ  ހަމަޖެއްސުމަށް
 ހިމަނުއްަވއި   ތަފްޞީލް  ޢިނާޔަތްތަކުެގ
 ނަންބަރު   ފޮުނއްާވފައިާވ  ކޮމިޝަނުން

ކޮމިޝަނުން   ކޮމިޝަން  ޕޭ ނޭޝަނަލް 2020 ޖަނަވަރީ 9 ޕޭ  ތަޅުމަށް  ނޭޝަނަލް  ރިޕޯޓް  ިނންމަވައި،  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވޮގތަށް 
 ފޮނުވުމަށް 

 

25.04.2021 
M19/ML/2021/04 
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478-NPC/57/2020/1    (9   ީޖަނަވަރ 
 ސިޓީ ( 2020

ނޮެވމްބަރު   15އިން    2012ޖެނުއަރީ    01  .56
ފަނޑިޔާރުެގ   2012 ދެމުދު  އާއި 

ޚިދުމަތް  އިންޝުއަރެންސްެގ 
ފަނޑިޔާރުންާނއި،   މެދުކެނޑިފައިާވތީ، 

ޑިޕެންޑެންޓުްނެގ އެބޭފުޅުްނެގ  
އަމިއްލަފުޅަށް  ބެސްފަރުާވއަށް 
ޚަރަދުކޮށްފައިާވތީ އެފައިސާ ހަމަޖައްސަަވއި 

   ދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

އޮކްޓޫބަރު   30
2019 

ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ގައި އެ   2019  އޮކްޓޫބަރު  09ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައިާވ ނިްނމުން  މި މައްސަލައިގައި  
އެޑިޕާޓްމަންޓާ ޙިއްސާކޮށްފައިުވމާއެކު،  މުރާޖަޢާކުރައްަވްނ    އި  އިތުރަށް  ނިންމުން 
 ފެިނަވޑައިނުަގންނަާވކަމަށް ދެންނެުވމަށް  ކޮމިޓީއަށް

26.04.2021 

 އެކި  އެކި  އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުެގ  .57
 ފަރާތްތަކުންާނއި   އަމިއްލަ  މަޝްރޫޢުތައް

 ިވޔަފާރިތަކުން   ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ކުދި
 ދައުލަތުން   ފަރާތްތަކަށް  އެ  ،ކުރުުވމަށްފަހު
 ދައްކަމުން   ފައިސާ  ދައްކަްނޖެހޭ
 އެ   ސަބަބުން  އެކަމުެގ  އެ  ،ނުދިއުމާއި
 މުްނދާ ކުރިމަތިވަ   ދަތިތަކާ  ފަރާތްތަކަށް
    މައްސަލަ

އޮކްޓޫބަރު   09
2019 

 ޕޯސްޓްކުރައްާވ އިްނޮވއިސްތައް ސިސްޓަމަށް އެކައުންޓިްނގ  ޕަބްލިކް މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓްެގ ދަށުން 
 ދައުލަތުން އިސްކަންދެއްވައިެގން ިވޔަފާރިތަކަށް ފަންތީެގ މެދު އަދި ކުދި ،ތަރުތީބުން

  ފިޭނންސްަގއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ދެއްކެުވމަށް އެފަރާތްތަކަށް  ފައިސާ ދައްކަަވްނޖެހޭ
 ދެންެނުވމަށް 

22.03.2021 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް  #
އެފެއާޒްެގ   .58 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އޮޑިޓް   ޚާއްސަ  ފަންޑްތަކުެގ  ޓްރަސްޓް 
 ރިޕޯޓް

ޑިސެންބަރު   30
2015 

 M19/ML/2021/05 ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުުވމަށް ިނންމަާވފައި.  އޮފީސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 
2021މޭ  25  

އެފެއާޒްެގ   .59 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2018

ފެބުރުަވރީ   17
2020 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 

އޮފް    .60 އެފެއާޒްެގ މިނިސްޓްރީ  އިސްލާމިކް 
 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2017

ނޮެވންބަރު   28
2018 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 
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އެފެއާޒްެގ   .61 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2016

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2017ޖޫން  21

އިސްލާމިކް    .62 އޮފް  އެފެއާޒްެގ މިނިސްޓްރީ 
 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2015

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2016އޮަގސްޓު    24

އެފެއާޒްެގ   .63 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2014

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2016ޖޫން  02

އެފެއާޒްެގ   .64 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ަވނަ  2013

ޑިސެންބަރު   31
2015 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 

އެފެއާޒްެގ   .65 އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ަވނަ އަހަރުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2012

ނޮެވންބަރު   25
2015 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް 

 އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީ   5.6

 

 ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު    2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލު  #
އެންޑް    .1 ކޮމަރސް  އޮފް  ޗެމްބަރ  ޤައުމީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

 އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލު 
 

ދާއިރާެގ  2019ޖުލައި  10 މަރަދޫ  ޮގތުން:  އަމިއްލަ 
 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ފައިނަލް  2022ފެބުރުވަރީ  28 ބިލު  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ބިލު 
ކުރުމުެގ ކުރިން އެޓަރނީ ޖެެނރަލްެގ އޮފީސް 
އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  އަދި 
އެ  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓް  ޑިެވލޮޕްމަންޓުެގ 

 އިދާރާތަކަށް ފޮނުިވފައި. 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޤަރާރު  #
މަުގ   .1 ދެޭވނެ  ޚިދުމަތް  ފަހަރަށް  ބޯޓު  އާުގ  އިހަަވންދިއްޕޮޅުަގއި 

 ތަނަަވސްކޮށް ދިުނމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
އަޙްމަދު  2021ނޮެވންބަރު  22 މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 

 ސަލީމް 
ޚިޔާލު  2022މާރިޗު  15 ލިޔުމުން  އިދާރާތަކުން  ކަމާުގޅުންހުރި 

 ހޯދުމަށާއި ބައްދަލުކުރުމަށް 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
ވާރމިލިއަްނ    .1 ކުރުމަށް  ސަބްސިޑައިޒް  ނިޒާމު  ދަތުރުފަތުރުެގ 

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްއާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ހެދިފައިާވ  
ބިންތައް   ބުނެފައިާވ  ދޭން  ކުންފުންޏަށް  އެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުެގ 
ނުލިބުމާއި ޕްރޮޖެކްޓްެގ ހަރަދުތައް ދެކޮޅުނުޖެހި ސަރުކާރާއި މީރާއަށް 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  - ދޫރެސް ރިޓްރީޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021ޑިސެންބަރު  6
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ޮގސް ދަ ބަނގުރޫޓުވަމުން  ކުންފުނި  ުނދެއްކި  ފައިސާ  އްކަްނޖެހޭ 
އިއާދަނުކުރެޭވ ެގއްލުން ަވމުްނދާތީ، ބޭރުެގ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި އެކު  
ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޓިްނ ލައިސެްނސް އާއި ކަމާބެހޭ 
 އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިާވކަމަށާއި، މިކަމުަގއި 
ސަރުކާރުެގ އިޙުމާލު ަވރަށް ބޮޑަށް އޮތްކަމަށާއި ދޫރެސްަގއި ހެދިފައިާވ 
ހޯދުމަށް   ހުއްދަތައް  ކުރުމުެގ  އޮޕަރޭޓް  ޕެރެޑައިސް  ނޭޗާރސް 
އެދި   ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް  ފަސޭހަޮގތެއް  ލުއި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
ރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީެގ ކޮޕީ.)އެންޓް

ސިޓީ  2021ނޮެވްނބަރު    07ތާރީޚް:   ކޮމިޓީެގ  )ޢާންމު   )06  
ަވނަ އަހަރުެގ    2021(. )މައްސަލަ ލިބިފައިަވނީ  2021ޑިސެްނބަރު  

 ތިންަވނަ ދައުރު ނިމުނުފަހުން( 
ހާރބަރ    .2 އިްނ  ޗައިނާ  )މޯލްޑިްވސް(  ކޯޕަރޭޝަން  އިްނޖިިނއަރިން 

ކުރިއަށް ެގންދާ ެވލާނާ އިންޓަތޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ 
ކޮންޓްރެކްޓް   އެފް.އައި.ޑީ.އައި.ސީ  ސީނިއަރ  ޕްރޮޖެކްޓުެގ، 
އިރު   ކުރުމުްނދާ  މަސައްކަތް  ޮގތުގައި  އެއްެގ  ސްޕެޝަލިސްޓް 

ހައްލުކޮ މައްސަލަތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ  ދިމާވަމުްނދާ  އެދި  ށްދެއްުވން 
( )ޢާންމު ކޮމިޓީެގ 2021ނޮެވްނބަރު    8ސިޓީ. )އެންޓްރީ ތާރީޚް:  

ލިބިފައިަވނީ  2021ޑިސެންބަރު    06ސިޓީ   )މައްސަލަ   .)2021  
 ަވނަ އަހަރުެގ ތިންަވނަ ދައުރު ނިމުނުފަހުން(

 ޓަވާ މަސައްކަތް ނުފައް - ޑެރެކް މާރޓިން އެމް.ސީ އެލަރނޭ  2021ޑިސެންބަރު  6

ިވޔަފާރިކުރުމުެގ   .3 ރާއްޖޭަގއި  ހިލާފަށް،  ޤާނޫނާއި  އިމިޤްރޭޝަން 
މަސައްކަތްކުރާ   ޕާރމިޓްަގއި  ާވރކް  ރާއްޖޭެގ  ހުއްދައަކާނުލައި، 
އިންޑިޔާެގ ރައްޔިތެއްކަމުގައިާވ ފާރޫޤު ސަޢީދު ރާއްޖޭަގއި އެކި ކަހަލަ  
ޣައިރުޤާނޫީނ   ކޮށްފައިާވ  އޭނާ  އަދި  ކުރަމުްނދާކަމަށާއި،  ިވޔަފާރި 

ރައްޔިތަކަށް  ޢަމަ ދިެވހި  އެތަށް  ޮގތުގައި  ނަތީޖާއެއްެގ  ލުތަކުެގ 
މި   ލިބެމުްނދާތީ  އަދި  ލިބި  އަނިޔާ  ޮގތެއްަގއި  ފާޅުކަންބޮޑު 
އިދާރާތަކާއި   ތަޙްޤީޤީ  މައްސަލަ  ފަރާތުެގ  މި  މައްސަލައިގައި 
މޯލްޑިްވސް   ޑިެވލޮޕްމަންޓާއި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަަވސްެވ   އިމިޤްރޭޝަން ގުޅިެގން އަޅަން
ަގންނަން ޖެހޭކަމާއި، މަޖިލިސް މެދުެވރިކޮށް މިކަމަށް ޤާނޫނީ ޙައްލެއް  

ހޯދުމަށް   - އިބްރާހީމް ފައުޒީ/ މ.އުތުރުތިލަ   2021ނޮެވންބަރު  04 މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  މައްސަލައާ 
ޑިެވލޮޕްމަންޓް،  އިކޮޮނމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިްވސް   ލޭބަރ ރިލޭޝަން 

ފޮނުއިމިގްރޭޝަންއަ  ސިޓީ  ޖަާވބު ށް  ވައި 
 . ލިބިފައި
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ފައުޒީ   އިބްރާހީމް  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް 
ތާރީޚް:   )އެންޓްރީ  ސިޓީ.  (  2021އޮކްޓޯބަރ    19ފޮނުއްާވފައިާވ 

ސިޓީ   ކޮމިޓީެގ  )މައްސަލަ 2021ނޮެވންބަރު    02)ޢާންމު   .)
 ަވނަ އަހަރުެގ ތިްނަވނަ ދައުރުަގއި( 2021ލިބިފައިަވނީ 

ިވޔަފާރިކުރުމުެގ   .4 ރާއްޖޭަގއި  ހިލާފަށް،  ޤާނޫނާއި  އިމިޤްރޭޝަން 
ހުއްދައަކާނުލައި، ރާއްޖޭެގ ވާރކް ޕާރމިޓްަގއި ިވޔަފާރި މަސައްކަތް  
ސަޢީދު،   ފާރޫޤު  ރައްޔިތެއްކަމުަގއިާވ  އިންޑިޔާެގ  ކުރަމުްނދާ 

އަކްރަމް ލައްާވ  މަސައްކަތް ކުރުުވމަށްފަހު،  އޮޅުާވލައިެގން މުޙައްމަދު  
ނުދޭ ފައިސާތަކެއް ދިން ކަމަށް ހަދާ މުޙައްމަދު އަކްރަމްެގ މައްޗަށް  
ކޮށްފައިާވ   ރާއްޖޭަގއި  ސަޢީދު  ފާރޫޤު  ދަޢުާވކޮށްފައިާވކަމަށާއި، 
ޣައިރުޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކުެގ ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުަގއި މުޙައްމަދު އަކްރަމް  

ދިެވ އެތަށް  އަނިޔާ  ފަދަ  ޮގތެއްަގއި  ފާޅުކަންބޮޑު  ރައްޔިތަކަށް  ހި 
އިދާރާތަކާއި   ތަޙްޤީޤީ  މައްސަލަ  ސަޢީދުެގ  ފާރޫޤު  ލިބިފައިާވތީ، 
މޯލްޑިްވސް   ޑިެވލޮޕްމަންޓާއި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެޅުމަށް   ފިޔަވަޅުތައް  ޖެހޭ  އަޅަން  ގުޅިެގން  އިމިޤްރޭޝަން 

މެދުވެރި  މަޖިލިސް  މައްސަލަތަކަށް އަަވސްކޮށްދެއްވައި،  މިފަދަ  ކޮށް 
ކޮށްދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު  ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  ޙައްލެއް  ޤާނޫނީ 

ތާރީޚް:   )އެންޓްރީ  ސިޓީ.  ފޮނުއްާވފައިާވ  އޮކްޓޯބަރ    20އަކްރަމް 
(. )މައްސަލަ 2021ނޮެވންބަރު    02( )ޢާންމު ކޮމިޓީެގ ސިޓީ  2021

 ރުަގއި(ަވނަ އަހަރުެގ ތިްނަވނަ ދައު 2021ލިބިފައިަވނީ 

މުޙައްމަދު އަކްރަމް/ ފިނިފެްނމާެގ، ސ.  2021ނޮެވންބަރު  04
 ފޭދޫ 

ހޯދުމަށް   - މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭ  މައްސަލައާ 
ޑިެވލޮޕްމަންޓް،  އިކޮޮނމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިްވސް   ލޭބަރ ރިލޭޝަން 

ފޮުނިވފައި ސިޓީ  ޖަާވބު   އިމިގްރޭޝަންއަށް 
 . ލިބިފައި

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ފޮނުއްާވފައިާވ   .1 ޑިެވލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ސިމުލޭޝަްނސް އެންޑް ޑިސައިން އޮޕްޝަންސް ރިޕޯޓު 

އިކޮޮނމިކް  2021އޮކްޓޫބަރު  14 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ޑިެވލޮޕްމަންޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  

ަވނަ އަހަރުެގ    2020މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެެވިނއު އޮތޯރިޓީެގ    .2
 އަހަރީ ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  - މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެެވިނއު އޮތޯރިޓީ 2021އޮަގސްޓް  03

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021މާރިޗު  2 ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރު ރިޕޯޓު   2020ފިނޭްނސްެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް   .3
އެންޑް   .4 ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓް.  2020އަދި  2019އެްގރިކަލްޗަރެގ 
މެރިްނ  2021ފެބްރުވަރީ  21 ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -
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ދިެވހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންާނއި   .5
ޤާނޫުނ   ެގްނދަނީ  އޮޕަރޭޓްކުރަމުން  މިހާރު  އެޖެްނސީތައް  ޓުއަރ 

ޓޫރިޒަމާބެ   99/2ނަންބަރު   ދަށުްނ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެގ  ޤާނޫނު(  ހޭ 
ހަދާފައިާވ ަގާވއިދެއްެގ ދަށުން ކަމުަގއިާވތީ، ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި  
އެކުލަާވލުމުެގ   ޤާނޫނެއް  ޚާއްޞަ  އެޖެންސީތަކަށް  ޓުއަރ 
އިޤްތިޞާދީ   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި، 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  މިހާރު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ޓުއަރ    ކޮމިޓީން، 
އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އެޖެންސީތަކާއި،  ޓުއަރ  އޮޕަރޭޓަރުންާނއި 
ޓޫރިޒަމްއާއި، ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ުގޅިެގން، މި ހަފްތާެގ  
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ  ބާއްަވއިދިނުމަށް  ަވރކްޝޮޕްއެއް  ތެރޭަގއި 

 ރައީސް އެދިަވޑައިެގން ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް )ބިއުރޯ  2021ފެބުރުވަރީ  14
 މެމޯ( 

ބިލު  • ކަނޑައަޅާފައިުނވޭ  ޓޫރިޒަމުްނ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޖެެނރަލްެގ   އެޓަރނީ  ޑްރާފްޓްކުރުމަށްފަހު 
ކޮޕީ   ޑްރާފްޓް  ބިލުެގ  ފޮނުާވފައިާވ  އޮފީހަށް 

 ލިބިފައި. 
އެްނމެހައި   • ހިމެނޭ  ޞިނާޢަތުގައި  އެ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކާއެކު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްެގ  
ބިލެއް   އެފަދަ  ޓޫރިޒަމުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ކޮމިޓީއަށް  ޑްރާފްޓްކުރެއްުވމަށްފަހު، 
ފޮނުއްުވމަށް އެ މިިނސްޓްރީގައި ދެންެނުވމަށް  
ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުެގ   ބިލެއް  އެފަދަ  އަދި 
މިިނސްޓްރީން  އެ  މަސައްކަތް 
ފައްޓަާވފައިާވނަމަ އެ މަސައްކަތް ޮގސްފައިާވ  

ިނމިފައިުނާވަނމަ، އެ ހިސާ ބާއި، މަސައްކަތް 
މަސައްކަތް ނިމޭނެ ތާރީޚު، އަދި އެފަދަ ބިލެއް  
މިހާތަނަށް  މަސައްކަތް  އެކުލަާވލެއްުވމުެގ 
ބިލު  އެ  ފައްޓަާވފައިުނާވނަމަ 
ޑްރާފްޓްކުރެއްުވމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްޭވނެ 
މިިނސްޓްރީ   އެ  ސާފުކުރެއްުވމަށް  ތާރީޚެއް 

 ފައި. އަށް ސިޓީ ފޮނުިވ
ބައްދަލުވުމެއް  • އެކު  އާ  ހޮޓެލިއަރސް 

ބައްދަލުުވމުަގއި   09ބޭއްުވމަށް   ަވނަ 
 10.3.2021ނިންމާފައި. 

ޓުއަރ    2021ފެބުރުަވރީ    25 ގައި 
އެޖެްނސީތަކާއެކު  ޓުއަރ  އޮޕަރޭޓަރުންާނއި 

 ވަރކްޝޮޕެއް ބޭއްިވފައި. 
 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން  2021ޖަނަވަރީ  28 ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރު ރިޕޯޓް. 2020ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަްނެގ   .6

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް 
 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -

ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރީ    2020މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް    .7
 ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  • - މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް  2020މޭ  03
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ސަރުކާރުން ކުރިއަށްެގްނދަާވ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ުގޅިެގން އެކި   .8
އެކިއެކި   ތެރެއިން  ކޮންޓްރެކްޓްތަކުެގ  ހަދާފައިާވ  އެކު  ފަރާތްތަކާ 
ސަބަބުތަކާ ުގޅިެގން، މިހާތަނަށް ބާޠިލުކުރެިވފައިާވ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުެގ  

ދި އެކަމުެގ ސަބަބުން ކުރިމަތިާވ ދަތިތަކާއި، ަވމުްނދާ ގެއްލުްނތައް، އަ 
 ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ އަސަރު ދެެނަގތުމުެގ މައްސަލަ 

މެްނބަރު  2019ޖުލައި  09 ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ 
 ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

ގައި ބޭއްުވނު އިޤްތިޞާދީ    2019ޖުލައި    31 • ކަނޑައަޅާފައިުނވޭ 
ސަބް    09ކޮމިޓީެގ   ބައްދަލުުވމުަގއި  ަވނަ 

ކޮމިޓީއާ ކޮމިޓީއެއް   ސަބް  އެކުލަާވލައްަވއި 
 މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ހަާވލުކުރެިވފައި. 

ހިމެިނަވޑައިަގންނަާވ   • ކޮމިޓީަގއި  ސަބް 
 މެންބަރުން: 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް  .1
 ރަޝީދު )ސަބް ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު( 

މެްނބަރު   .2 ދާއިރާެގ  އުތުރު  ތިނަދޫ 
ކޮ )ސަބް  ަނއިބު  ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މިޓީެގ 

 މުޤައްރިރު( 
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް  .3

 ނާޒިލް
 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  .4
މެްނބަރު   .5 ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ 

 ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު 
ޖުލައި    31އިން ފެށިެގން    2012ޖެނުއަރީ    1

ޓެންޑަރ    2019 ނެޝަނަލް  ނިޔަލަށް،  ެގ 
ހުށަހަޅާ ނިންމެުވމަށްފަހު، ސަރުކާރުްނ ބޯޑަށް  

ެގންދެިވ  ކުރިއަށް  ުނަވތަ  ެގްނދަާވ  ކުރިއަށް 
ފަރާތްތަކާއެކު  އެކި  ުގޅިެގން،  މަޝްރޫޢުތަކާ 
ގުޅޭޮގތުްނ   އެއްބަސްުވންތަކާ  ެވފައިާވ 

 މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެުވމަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި. 

 މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ    2021

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ބިލު  #
1.  

)އަމިއްލަ ފަރުދުްނެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނު(    2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އަށް ... އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

ކުރެްނދޫ 2021އޮކްޓޫބަރު  20 ފަރާތުން  ދާއިރާެގ   ސަރުކާރުެގ 
 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް 

ހުށަހެޅުުނ   ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން 
ބިލު   ތަޅުމަށް  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ފޮނުވުމަށް 

M19/IQ/2021/11 
 ( 2021ނޮެވންބަރު  09)
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ނަންބަރު    .2 ިވޔަފާރިެގ    2013/6ޤާނޫނު  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  )ކުދި 

 ޤާނޫނު( އަށް ... ަވނަ އިޞްލާޙް ެގނައުމުެގ ބިލު 
 

ފަރާތުން   2021އެޕްރީލް  28 ދާއިރާގެ  ސަރުކާރުެގ  މަތިވެރި 
 މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު 

ހުށަހެޅުުނ   ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން 
ތަޅުމަށް   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ފޮނުވުމަށް 

M19/IQ/2021/06 
 ( 2021ޖޫން  30)

)އާމްދަީނން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާޫނނު(   2019/25ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .3
 އަށް ... ަވނަ އިޞްލާޙުެގނައުމުެގ ބިލު

 

ގައްދޫ   2021ޖޫން  29 ފަރާތުްނ،  ދާއިރާެގ ސަރުކާރުެގ 
 މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

ހުށަހެޅުުނ   ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން 
ތަޅުމަށް   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ފޮނުވުމަށް 

M19/IQ/2021/06 
 ( 2021ޖުލައި  02)

ނަްނބަރު    .4 އެއަރޕޯޓަކުްނ    2016/29ޤާނޫނު  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ޓެކްސްއާއި ފީ  ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންެގ އަތުްނ  

 ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ... ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
 

ފުވައްމުލަކު  2021މޭ  25 ފަރާތުްނ،  ސަރުކާރުެގ 
މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު 

 ރަޝީދު 

ހުށަހެޅުުނ   ބިލަށް  ކޮމިޓީއިން 
ތަޅުމަށް   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

 ފޮނުވުމަށް 

M19/IQ/2021/05 
 ( 2021ޖޫން  14)

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #
ނުލިބުމާއި،    .1 ފައިސާ  ނުކިރުމާއި،  މަސް  ބާނާ  މަސްވެރިން 

ޮގާވލައި  ޙައްލުކޮށްދިުނމަށް  ދަތިތައް  ކުރިމަތިާވ  މަސްވެރިްނނަށް 
 ޤަރާރު ހުށަހަޅާ 

އާދަމް  2020ޑިސެންބަރު  1 މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރި 
 ޝަރީފް 

އިލްތިމާސްކޮށްފައިާވ   ޤަރާރުން 
ޙައްލުކުރުމަށް   ކަންތައްތައް 
މޯލްޑިްވސް   ސަރުކާރާއި 
ފިޝަރީޒް   އިންޑަސްޓްރިއަލް 
ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތް   ކޮމްޕެނީ 
ެގންދަާވކަމަށް   ކުރައްވަމުން 

މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީެގ  
މަސައްކަތް   ޤަރާރުެގ  ފެންނާތީ، 
ރިޕޯޓު   ކޮމިޓީ  ފުރިހަމަކޮށް، 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ 

 ހުށަހެޅުމަށް 

M19/IQ/2021/01 
 ( 2021ފެބުރުވަރީ  16)

ފޮނުއްވާފައިވާ   # މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 
 މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް 
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް 

ފަރާތްތަކަށް   .1 ހިންާގ  ރެސްޓޯރަންޓް  އަދި  ކެފެޓޭރިއާ  ހޮޓާ، 
ޮގާވލައި   ސަރުކާރަށް  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ދަތިކަން  ކުރިމަތިވަމުްނދާ 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ  

އަޙްމަދު  2021މާރިޗު  22 މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 
 ސަލީމު 

ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ  
ހުށަހަޅާފައިާވ  

އެ   ހުށަހެޅުންތަކާއެކު، 
ސަރުކާރުެގ   ހުށަހެޅުންތައް 

M19/IQ/2021/03 

 2021އެޕްރީލް  28
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ފުރިހަމަކުރެއްުވމަށް   ފަރާތުން 
މި   އިލްތިމާސްކޮށް،  ކޮމިޓީން 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ  ރިޕޯޓު 

އެޕްރީލް   28ހުށަހެޅުމަށް  
2021 

 ސިޓީ ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އަމިއްލަ   #
ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖެ ެގަނއުމުގައި މިިނސްޓްރީ    .1

އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އިން މިހާރު ނަަގމުްނދާ ފީތައް ކުރީެގ  
އިކޮނޮމިކް  އަަގށް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެއްުވމަށާއި،  ބަދަލުކޮށް 

ބަދަލުގައި   ކުރުމުެގ  ޗެކް  ސައިޓް  ވާރކް  އިން  ޑިެވލޮޕްމަންޓް 
ކައުންސިލުން ޗެކް ކުރާ ޮގތަށް ހަމަޖައްސަަވއި ދެއްުވމަށް އަދި ަގލޮޅު  
ދަނޑުން ދޫކޮށްފައިާވ ފިހާރަތަށް ދޫކުރުމުަގއި ހިމެނޭ ކޮރަޕްޝަްނެގ  

ިނޒާމެއް ހަމަޖައްސަަވއިދެއްާވ،  އަމަލުތައް ރި ޕޯޓް ކުރެޭވނެ ފަސޭހަ 
އެދި   ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވން  ބެލޭޮގތް  މައްސަލަތައް  އެފަދަ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ތާރީޚް:    22އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021އޮަގސްޓް    )

ސިޓީ    04ކޮމިޓީެގ 
 ( 2021އޮކްޓޫބަރު 

ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ސިޓީަގއި   އާދަމް އަލީ 
ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީ  
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓުްނ  
ހޯދުމަށާއި    މަޢުލޫމާތު 
ކޮރަޕްޝަްނެގ އަމަލުތައް ރިޕޯޓް 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ  -ކުރުމަށް 
ިވސްލްބްލޯވަރ  ކޮމިޝަނުްނނާއި  

ޔުނިޓުން  ޕްރޮޓެކްޝަން 
އިންތިޒާމުތަކުެގ    ޤާއިމްކޮށްފައިާވ

 ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު

57-F/IQ/MIS/2021/1212 
 2021އޮަގސްޓު  22

ކުން ފެށިެގްނ ބައޯ ބިޒް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްގައި    2021ފެބްރުވަރީ    .2
ތެރޭަގއި  ޕެންޑަމިކް  އަދި  ކްލިނިކްަގއި  އެއަރޕޯޓް  ހަމަޖެހި  ަވޒީފާ 
ނެތި   ދުަވހެއް  އޮފް  އެއްެވސް  ަގއި  އައިލެންޑް  ކޮތައިފަރު  އަލިލާ/ 
 ޑޮކްޓަރެއްެގ މަޤާމުަގއި އެގްރިމަންޓަކައި ނުލައި މަސައްކަތް ކުރަން 
ޓިކެޓަށް  ެނިގ  އައުމަށް  ރާއްޖެ  ހަމަޖެހި  ަވޒީފާ  ޖެހިފައިާވކަމަށާއި، 
ލިބެންޖެހޭ ރިފަންޑް ފައިސާެގ އިތުރުން މަސައްކަތައް އެއްބަސްވުމާއި  
މިހާތަނަށް   އުޖޫރަ  ހަމަ  ޖެހޭ  ލިބެްނ  މަތިން  ޮގތުެގ  އެޮގތްާވ 
މުސާރަ   ޖެހޭ  ލިބެން  ެވސް  ަވކިވުމުްނ  ަވޒީފާއިން  ލިބިފައިުނާވތީ، 

އަށް ބައޯ ބިޒް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އިން ދީފައިނުާވތީ، ލިބިދޭްނ  ހަމަ
ފަދައިްނ   މި  މެދު  މުަވއްޒަފުންނާ  ހޯއްދަވައިދެއްަވއި،  ހައްޤު  ޖެހޭ 
އަމަލުކުރަމުްނދާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުުވމަށް ކުރެެވްނ ހުރި މަސައްކަތްތައް 

 ކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

ތާރީޚް:    31އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021އޮަގސްޓް    )

ސިޓީ    04ކޮމިޓީެގ 
 2021އޮކްޓޫބަރު 

ޢަބްޑެލްރަހްމާްނ .  ޑރ ސަލަމާ  އަޙްމަދު 
 އޮކާޝާ 

މައްސަލަ ބަލައި ދިުނމަށް ލޭބަރ  
އަށް   އޮތޯރިޓީން  ރިލޭޝަންސް 
ދަންަނވައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް  
ހިއްސާކޮށްފައިާވ   އޮތޯރިޓީން 
ފަރަތާ   އެ  މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރުމަށް 

57-F/IQ/MIS/2021/1213 
 2021އޮކްޓޫބަރު  27
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3.  
ބައެއް   ފެންނަ  ެގންނަށް  ޤާނޫނަށް  އިދާރީ  ނެުގމާބެހޭ  ޓެކްސް 

  -އިޞްލާޙްތައް

 

އެޕީލް  2021އޮަގސްޓް  03 ޓެކްސް  ސާޖިދު،  އިސްމާއިލް 
 ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެްނބަރެއް. 

ހުށަހަޅުއްާވފައިަވނީ،   އިޞްލާޙު 
ަނންބަރު     2010/3ޤާނޫނު 

އިދާރީ   ނެގުމާބެހޭ  )ޓެކްސް 
ކަމަށްުވމާއެކު،   އަށް  ޤާނޫނު( 
އެފަދަ   ބިލުތަކާއި  ޓެކުހާގުޅޭ 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ޤާނޫނުތައް 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ 

ހުށަހަޅަނީ  
ތިޔަ   ސަރުކާރުންކަމަށްވުމާއެކު، 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ފަރާތުން 
އެޓަރީނ   އިޞްލާޙުތައް 
އޮފީހުެގ   ޖެނެރަލްެގ 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮުނވުމަށް 

57-F/IQ/MIS/2021/1123 
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  19

 

ނިމުމަކަށް    .4 އޮތުން  ޙިމާޔަތްކޮށްފައިއޮތް  މިޔަރު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
އަދި   ޮގާވލައި  ސަރުކާރަށް  ޯވޓުދެއްުވމަށް  ދެކޮޅަށް  ެގަނއުމާ 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިޔަރު ޙިމާޔަތްކޮށްފައިއޮތް  
ބަހުސްކުރެެވމުންދާތީ،   ުގޅޭޮގތުން  ެގނައުމާ  ނިމުމަކަށް  އޮތުން 

 ންބޮޑުުވން ފާޅުކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ އެކަ

ތާރީޚް:    14)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021އެޕްރީލް    )

ސިޓީ   މޭ    04ކޮމިޓީެގ 
2021) 

އޮތް   އެލީސް ރުތް މޯޝަރ  ހިމާޔަތްކޮށްފައި  މިޔަރު 
ެގަނއުމަށް   ނިމުމަކަށް  އޮތުން 

ނިންމާފައިާވނުާވކަމަށް 
އިދާރާއިްނ   ހުރި  ކަމާުގޅުން 

އަްނާގފައިާވކަން  
  ޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންެނުވމަށްމަ

57-F/IQ/MIS/2021/891 

 2021ޖުލައި  8

އާ ގުޅިެގން ސެލޫންތައް ބަްނދުކޮށްފައިާވ ނިންމުން އަލުްނ    19-ކޮިވޑް  .5
ޝަފާ  ފާޠިމަތު  ފެމިނާ  ސެލޫްނ  ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  މުރާޖަޢާ 

 )އިސްފަރާތް( ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

މޭ    10)އެންޓްރީ ތާރީޚް:   
ކޮމިޓީެގ 2021 )ޢާންމު   )
 (. 2021ޖޫން  01ސިޓީ 

އަދި  "  ކެފެޓީރިއާ  ހޮޓާ، 
ހިންާގ   ރެސްޓޯރަންޓް 
ކުރިމަތިަވމުންދާ   ފަރާތްތަކަށް 
ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް   ދަތިކަން 
ޮގާވލައްަވއި،   ސަރުކާރަށް 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ހޯރަފުށި  
އަޙްމަދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   ސަލީމް 

ކޮމިޓީްނ  "  މައްސަލަ އެ 
ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވޮގތުެގ  

 /F/IQ/MIS/2021 -87757ނަންބަރު: 

 2021ޖޫން  21
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ފާހަަގކުރެއްުވުނ   ރިޕޯޓުަގއި، 
މައްޗަށް   ކަންކަމުެގ 

ސަރުކާރުެގ    ، ބިނާކުރައްވައި 
ފުރިހަމަކުރެއްުވމަށް   ފަރާތުން 

އިލްތިމާސްކުރައްަވއި  
ުވޒާރާތަކަށް   ކަމާުގޅުންހުރި 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ފަރާތުްނ  

ފޮނުާވފައި  ާވކަން،  ސިޓީ 
 ދެންެނުވމަށް 

ރުފިޔާއަށް   100ކޮިވޑް ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބިދޭސީންެގ ިވސާ މަހަކު    .6
ގ.ުގޑްލޭްނޑް  ތަޢުފީޤް  މުޙައްމަދު  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވންއެދި 
ފޮުނއްާވފައިާވ   އަށް  ޑިަވލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  

 ސިޓީެގ ކޮޕީ 

މޭ    17)އެންޓްރީ ތާރީޚް:   
ކޮމިޓީެގ 2021 )ޢާންމު   )
 (. 2021ޖޫން  01ސިޓީ 

ކޮމިޓީއާ   މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤް ގ.ުގޑްލޭްނޑ  ސިޓީއެއްވުމުން،  ކޮޕީ 
ސިޓީ ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ފައިލް 

 ކުރުމަށް ނިްނމަާވފައި. 

 

ސިިވލް ކޯޓުަގއި ދަރަީނެގ ތަންފީޒީ މައްސަލައެއް ހިނަގމުްނދަނިކޮށް،    .7
ޔޫ  ފޮރ  ކެއަރ  ޑިެވލޮޕްމަންޓުން  އިކޮޮނމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މޯލްޑިްވސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އުާވލުމާ ގުޅިެގން ދަރަިނެގ ފައިސާ 
ލިބުން ހުއްޓި، ަވރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެމުްނދާތީެވ، އެ ފައިސާ އެ 

ނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން ނުަވތަ ޒަކާތު ފަންޑުްނ މި
ޑިރެކްޓަރ  ކުންފުީނެގ  އެ  އެދި  ދެއްުވން  ހަމަޖައްސަާވ  ލިބޭނެޮގތް 

  މުޙައްމަދު ޝާމިން ފޮނުާވފައިާވ އީމެއިލް. 

މާރިޗު    8)އެންޓްރީ ތާރީޚް:  
ކޮމިޓީެގ 2021 )ޢާންމު   )
 ( 2021މާރިޗު  14ސިޓީ 

ޔޫ   ފޮރ  ޕްރައިެވޓް ކެއަރ  މޯލްޑިްވސް 
 ލިމިޓެޑް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާމިން 

އިކޮނޮމިކް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޑިެވލޮޕްމަންޓުން 

މަޢުލޫމާތުތައް   ހިއްސާކޮށްފައިާވ 
 ފޮނުވުމަށް 

 /F/IQ/MIS/2021 -87857: ނަންބަރު
 2021  ޖޫން   21

 

ެގ ލޮކްޑައުންތެރޭގައި ަވްނ އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށުގައި    19-ކޮިވޑް  .8
ގެއްލިފައިާވ   ަވޒީފާ  މުަވއްޒަފުން  ދިެވހި  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 
މައްސަލަ އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިާވކަމަށާއި، އެ  

އަށް   ިނއުއިޔަރ  ކްރިސްމަސް  ބިދޭސީްނ    200ރިސޯޓުން 
ށްފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްއެދި ރިކްރޫޓްކޮ

 17ލުތުދީ އާދަމް، ރަްނމުތީެގ/ގއ. ިވލިނިގލި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )
 ( 2021ޖަނަަވރީ 

ރަންމުތީެގ/ގއ.  2021ފެބްރުވަރީ  10 އާދަމް،  ލުތުދީ 
 ިވލިނިގލި 

އިދާރާތަކުްނ   ކަމާުގޅުންހުރި 
މަޢުލޫމާތު   ފޮނުާވފައިާވ 

 ރުމަށް ހިއްސާކު 

 /F/IQ/MIS/2021 -80457: ނަންބަރު

 2021ޖޫން  9

މައުންޓް    .9 ކޮށްފައިާވ  ސަބްލީސް  ެގ  ރިސޯޓު  އައިލެންޑް  ަވކަރުފަޅި 
ލެީވނިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްެގ ސަބްލީސް އެްގރީމަންޓް އަތަމާ  

ތާރީޚް:    14)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021  އެޕްރީލް  )

އެންޑް  ހޮޓެލްސް  ލެީވިނއާ  މައުންޓް 
 ރިސޯޓްސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 

އުފެދޭ   ުގޅޭޮގތުން  އެއްބަސްވުމާ 
މައްސަލަތައް  

 /F/IQ/MIS/2021 -80657: ނަންބަރު
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އެކަްނ   ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީ  ޓްރޭޑްއިްނ  އެންޑް  ޓްރަަވލްސް 
 ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ސިޓީ   މޭ    04ކޮމިޓީެގ 
2021) 

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  
ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ  
ކަނޑައަޅާފައިާވ   ޤާނޫނުތަކުގައި 
ޮގތުެގމަތިން ކުރިއަށްެގންދެުވމަށް  

 ދެންެނުވމަށް 

 2021ޖޫން  7

އަމަލުކުރުމަށް    .10 ދިނުމުގައި  ޗާޖް  ސަރިވސް  ރިސޯޓުތަކުގައި 
އެކަްނ   އެއްޮގތަށް އއ.ަގންެގހި ރިސޯޓުން  އުސޫލާ  އެކުލަާވލާފައިާވ 

ޓޫ  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  މައްސަލަ  އެ  ުނދާތީ  ރިޒަމްއަށް  ކުރަމުން 
ޖަާވބެއް   އެއްެވސް  މިިނސްޓްރީން  އެ  ނަމަެވސް،  ހުށަހެޅުނު 
އެދި   ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ޖަާވބެއް  މައްސަލައިަގއި  އެ  ދީފައިުނާވތީ، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ތާރީޚް:    31)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021މާރިޗު    )

ސިޓީ   މޭ    04ކޮމިޓީެގ 
2021) 

ޝަރީފް،   / އާދުލާ  މާކަރީލައިޓް 
 ސ.މަރަދޫފޭދޫ 

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  
ހިއްސާކޮށްފައިާވ   ކޮމިޓީއާ 
މައުލޫމާތައްޓަކައި   މަޢުލޫމާތު 

 ދެންެނުވމަށް. 

 /F/IQ/MIS/2021 -80557: ނަންބަރު

 2021ޖޫން  7

މުަވއްޒަފަކަށް    .11 އެއްެވސް  މަސައްކަތްކުރާ  ރިޒޯޓުަގއި  އަމާރީ  ގދ. 
ނުލިބޭޮގތަށް   ޗާޖް  ސަރިވސް  މުއްދަތުަގއި  ކަރަންޓީނުެގ 
ހަމަޖައްސާފައިާވތީ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިުނމަށް އެދި ޢަލީ ޖަވާދު.  

 ޖީޒާ/ ސ.ފޭދޫ ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

ތާރީޚް:    11)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021މާރިޗު    )

ސިޓީ  ކޮމި މާރިޗު    28ޓީެގ 
2021) 

ބައްލަަވއި   ޢަލީ ޖަވާދު. ޖީޒާ/ ސ.ފޭދޫ  ލޭބަރ  މައްސަލަ 
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޖަވާބު  
ދެއްާވފައިާވކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީްނ  
ދެއްާވފައިާވކަމަށް   މަޢުލޫމާތު 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންެނުވމަށް. 

 /F/IQ/MIS/2021 -57 592: ނަންބަރު

 2021މެއި  4

އެންޑް   .12 ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެްގރިކަލްޗަރއިން ހުޅުާވލި ބިޑަށް ޕަލްމީނޯ މޯލްޑިްވސްެގ ފަރާތުްނ  
ބިޑު ހުށަހަޅުމުން، އިބްތިދާޢީ މަރުހަލާަގއި ބިޑު ބާޠިލުކޮށްފައިުވމުން،  
ނުާވތީއާއި  ޤަބޫލުކުރެޭވކަމަށް  ހަމަތަކުން  އިންސާފުެގ  ޢަދުލު  އެއީ 

އެ ތަދާރުކު ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާވތީ،  ގެއްލުްނ  ނުކުރެޭވފަދަ 
ފިނޭންސްއަށް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ދެއްވުމަށް  ބައްލަަވއި  މައްސަލަ 
އެ   ޖަާވބެއް  އެއްެވސް  މައްސަލައިގައި  މި  ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް، 
ބައްލަަވއިދެއްުވންއެދި   މައްސަލަ  އެ  ދީފައިުނާވތީ  މިނިސްޓްރީން 

  ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިާވ

ތާރީޚް:    06)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021އެޕްރީލް    )

ސިޓީ   މޭ    04ކޮމިޓީެގ 
2021) 

ފިޝަރީޒް،    މިނިސްޓްރީ ޕަލްމީނޯ މޯލްޑިްވސް  އޮފް 
އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން 
އެްގރިކަލްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ  

ފިނޭންސްއަށް ސިޓީ   އޮފް 
މަޢުލޫމާތު   ފޮނުއްވައި 
އެ   ސާފުކުރައްަވއި، 
ކޮމިޓީން  މިނިސްޓްރީތަކަށް 

  ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީތަކުެގ ޖަވާބު 

   އެ ފަރާތާ ހިއްސާކުރުމަށް

 /F/IQ/MIS/2021 -80757 :ނަންބަރު

 2021 ޖޫން 7

ިވޔަފާރިތަކުެގ    19-ކޮިވޑް  .13 ފަންތީެގ  މެދު  ކުދި  ގުޅިެގން  ޕެންޑަމިކާ 
ރެސްޓޯރަންޓްތަކުެގ   އަދި  ކެފޭ  ހޮޓާ،  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  ތެރެއިން 
ހިސާބަށް   ނުކުރެޭވ  ސަލާމަތް  ފަރާތްތައް  ިވޔފާރިކުރަމުްނދާ 
އީޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ޙިއްސާކޮށް  އެކަްނބޮޑުުވން  ގޮއްސައިާވތީ 

ތާރީޚް:    15)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021މާރިޗު    )

ސިޓީ   މާރިޗު    28ކޮމިޓީެގ 
 ( )މައި ކޮމިޓީ(2021

ހޮޓާ  ޔޫނިއަންއާއި  އީޓަރީ  މޯލްޑިްވސް 
ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުެގ ބައެއް ެވރިންެގ 

 ފަރާތުން 

ުގޅޭގޮ  އެ  މައްސަލައާ  ތުން 
 ފަރާތްތަކާ ބައްދަކުކޮށްފައި.

M19/IQ/2021/3 

 2021އެޕްރީލް  28
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ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުެގ ބައެއް ެވރިްނެގ ފަރާތުްނ    ޔޫނިއަްނއާއި ހޮޓާ
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ  

ރިޕޯޓު އެކުލަާވލުމަށްފަހު ކޮމިޓީެގ  
މަޖިލީހަށް   ހުށަހެޅުންތަކާއެކު 

 ފޮނުިވފައި 

އަދި  ކެފެޓީރިއާ  )ހޮޓާ، 
ހިންާގ   ރެސްޓޯރަންޓް 
ކުރިމަތިަވމުންދާ   ފަރާތްތަކަށް 
ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް   ދަތިކަން 
ޮގާވލައްަވއި،   ސަރުކާރަށް 

މެްނބަރު  ހޯރަފުށި   ދާއިރާެގ 
ސަލީމް   އަޙްމަދު 
މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު(
ގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ެގނައުމަށް   2021ފެބްރުވަރީ    23  .14

ުނދައްކާތީ   ސިސްޓަމުން  އޮންލައިން  ފައިސާ  ޑިޕޮސިޓް  ބަހައްޓާ 
މައްސަލަ ބަލައިދެއްުވން އެދި މިސްރާބް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އިްނ އެ

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ތާރީޚް:    11)އެންޓްރީ 
(  2021ފެބުރުވަރީ  

ކޮމިޓީެގ   )ޚާރިޖީުގޅުންތަކުެގ 
 ( 2021މާރިޗު  29ސިޓީ 

އިކޮނޮމިކް   މިސްރާބް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ޑީެވލޮޕްމަންޓުން 
އެފަރާތާ   މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާކުރައްާވފައި.

 /F/IQ/MIS/2021 -71957 :ނަންބަރު

 2021 މޭ 20

ހިްނާގެނ    .15 ިވޔަފާރި  ދަތުރާއި  ބޭނުންކޮށްެގން  މަދުން  ޑޮލަރ 
 އިންޑައިރެކްޓް ޕޮލިސީއެއް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ތާރީޚް:    04)އެންޓްރީ 
)ޢާންމު 2021އެޕްރީލް    )

ސިޓީ   މޭ    04ކޮމިޓީެގ 
2021) 

ފާޅުކުރައްާވފައިާވ   މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، މ.ކެލަން / މާލެ ސިޓީަގއި 
ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޚިޔާ ލުފުޅުތަކަކީ 

ހަރުދަނާކުރުމަށް   އިޤްތިޞާދު 
ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްކަމަށް   މުހިންމު 
އެކަމަށްޓަކައި   ފާހަަގކުރައްވައި، 
ޝުކުރު ކޮމިޓީން   އެ 

އިތުރުން،   މީެގ  އަދާކުރައްވައި، 
އިޤްތިޞާދު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ކުރެވިދާެނ   ކުރިއެރުުވމަށްޓަކައި 

ކަންތައްތަކާ   ގުޅޭޮގތުްނ  އާ 
އިތުރަށް   ކޮމިޓީން 

 /F/IQ/MIS/2021 -72057 :ނަންބަރު

 2021 މޭ 20
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ދިރާސާކުރައްަވމުން  
ފަރާތުގައި   އެ  ެގްނދަާވނެކަމަށް 

 ދެންެނުވމަށް 
އދ. ފުށިދިއްަގރު އިތުރު ތިން ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާފައިާވކަމަށާއި،   .16

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާ  އެ ރަށުެގ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ސީދާ  
ތިންކުންފުންޏަށް   ރަށް  އެއް  އާއި  މުޢާމަލާތްތަކަކަށްާވތީ  ގުޅުންހުރި 
ވިއްކުމަކީ ޤާނޫުނން ތަންދޭކަމަކަށްުނާވތީެވ، ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތައް  
ހިސާބުކުރާ   ކޮސްޓް  އިކުއިޒިޝަން  ލީސް  ރަށުެގ  އެ  ހާޒިރުކޮށް 

ކޮބައިތޯބަލައި،   ކޮސްޓް މިންަގނޑަކީ  އިކުއިޒިޝަން  ލީސް 
ހަމަހަމަކަމާ  އަދުލުވެރި  މެދުގައި  ރައްޔިތުްނެގ  ކަނޑައަޅައިދެއްަވއި، 
އެޗް.އެމް.އެޗް.އައި  އެދި  ޤާއިމުކޮށްދެއްވުމަށް  އިންސާފުެވރިކަން 

 ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ. 

މާރިޗު    1)އެންޓްރީ ތާރީޚް:  
ކޮމިޓީެގ 2021 )ޢާންމު   )
 ( 2021މާރިޗު  15ޓީ ސި

ކޮމްޕެީނ    އެޗް.އެމް.އެޗް.އައި 
 ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި    އެ މައްސަލައަކީ
ހިނަގމުންދާ   ކޯޓުގައި 

މައްސަލައެއްކަމުގައި  
އަދި    ފާހަަގކުރެިވފައިާވތީ،

ޕްރެޒިޑެްނޝަލް ކޮމިޝަން އޮްނ  
އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން 

މައްސަލަ   ރިކަަވރީއިްނެވސް އެ 
އްލަވަމުްނެގްނދަާވތީ،  ބަ

މައްސަލައާއި   ތަޙްޤީޤްކުރަމުްނދާ 
މަރުޙަލާަގއިވާ    ޝަރުޢީ 

ބެއްލެވުމަކީ   މައްސަލަތައް 
އިޙްތިޞާޞްެގ   ކޮމިޓީެގ 
ކަމެއްކަމުގައި  ހިމެނޭ    ތެރޭަގއި 

އެ   މައްސަލަ  އެ  ނުާވތީ، 
 ކޮމިޓީއަށް ބެއްލެެވން ނެތްކަމަށް 
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އިކޮނޮމިކް    .17 އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސިސްޓަމްއާއި  އެކްސްޕެޓް 
އުސޫލުތަކަށް   ގުޅޭ  މަސައްކަތްތެރިންނާ  ބިދޭސީ  ޑިެވލޮޕްމަންޓްއިން 
ެގނެސްފައިާވ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ފޮނުާވފައިާވ 

( )ޢާންމު ކޮމިޓީެގ 2021މާރިޗު    9މައްސަލަ. )އެންޓްރީ ތާރީޚް:  
 ( 2021މާރިޗު  14ސިޓީ 

މާރިޗު    9)އެންޓްރީ ތާރީޚް:  
ކޮމިޓީެގ 2021 )ޢާންމު   )
 ( 2021މާރިޗު  14ސިޓީ 

އިކޮނޮމިކް   ބައެއް ކުންފުނިތަކުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޑިެވލޮޕްމަންޓާއި ކުންފުނިތަކާއެކު  

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

އިޤްތިޞާދީ   2021މާރިޗު    16 ބޭއްުވނު  ގައި 
ަވނަ   11އަހަރުެގ  ަވނަ    2021ކޮމިޓީެގ  
 ބައްދަލުުވން 

މެދު   .18 ކުދި  ފޯރުކޮށްދެމުްނދާ  ޚިދުމަތް  ޓީީވެގ  ކޭބަލް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ދިެވހިރާއްޖޭެގ   މިަވޤުތު  ހައިސިއްޔަތުން،  ިވޔަފާރިތަކެއްެގ  ފަންތީެގ 
ހުރި   ުގޅޭޮގތުން  ސިނާޢަތާއި  ދިނުމުެގ  ޚިދުމަތް  ޓީީވެގ  ކޭބަލް 

މިަވގު  ބަޔާންކޮށް  އެކި  ކަންބޮޑުުވންތައް  ރާއްޖޭެގ  މުޅި  ތު 
ކަންކޮޅުތަކުަގއި ކޭބަލް ޓީީވެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ުގޅިެގްނ 

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  2020ޑިސެންބަރު  17

ނަލަހިޔާ/  2020ޑިސެންބަރު  17 ފާއިޒު،  މުޙައްމަދު 
 ހއ.ހޯރަފުށި 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށާއި،  
މުޅި   ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް 
ދިނުމަށް   ޚިދުމަތް  ޤައުމަށް 
ދޫކުރުމުަގއި،   ލައިސަްނސް 
ބާޒާރެއް   ވާދަވެރި 
ސަރުކާރާ   ޤާއިމުކުރުމަށް، 
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ސިޔާސަތެއް   ޤައުމީ  ގުޅިެގން 
އެކުލަާވލުމަށް  

ފެނިަވޑައިަގންާނާވކަމަށް  
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ   މޯލްޑިްވސް 

އެ ކޮމިޓީްނ    ކޮމިޝަްނގައި 
ސިޔާސަތު   އެ  ދަންަނވައި 
ކޮމިޓީްނ   އެކުލަާވލެއްުވމުަގއި 
ފާހަަގ ކުރައްާވފައިާވ ކަންކަމަށް  
އެ   ރިޢާޔަތްކުރެއްުވމަށް 

ކޮމިޝަްނގައި  
އެދިަވޑައިެގންފައިާވކަން  

 ދެންެނުވމަށް 
 ދިނުމަށް އެދި ތްރީ ހދ.ާނަގކޮށި ތަރައްޤީކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އަލުން  .19

ކޭ އިންޓަރޭނޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުާވފައިާވ އީމެއިލް.  
 ( 2021މާރިޗު  14)ޢާންމު ކޮމިޓީެގ ސިޓީ 

މާރިޗު    2)އެންޓްރީ ތާރީޚް:  
2021)  
  14)ޢާންމު ކޮމިޓީެގ ސިޓީ  

 ( 2021މާރިޗު 

ޕްރައިެވޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭ  ތްރީ 
 ލިމިޓެޑް

ގުޅޭޮގތުްނ  މި   މައްސަލައާ 
އެ  ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 
ދިުނމަށާއި   ޖަާވބު  ފަރާތަށް 
ސަރުކާރުެގ   ކަމާުގޅުންހުރި 
ހުށަހަޅުއްވައިެގްނ   އިދާރާތަކަށް 

ކުރިއަށްެގްނދެުވމަށް  
 ދެންެނުވމަށް. 

No: 57-F/IQ/MIS/2021/594  

 2021މޭ  4

ތ.    .20 މަތިރަތްމާެގ  ޒާހިރު  އީސާ  ދައުލަތަށް އަލްމަރުޙޫމް  ިވލުފުށި 
އެދި   މަޢާފުކޮށްދިުނމަށް  ލޯުނ(  )މޯފާ  ދަރަނި  ދައްކަްނޖެހިފައިާވ 

  2021ފެބުރުވަރީ    18މުޙައްމަދު ޒާހިރު މަތިރަތްމާެގ / ތ.ިވލުފުށި  
 ގައި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

މަތިރަތްމާެގ/  2021މާރިޗު  04 ޒާހިރު  މުޙައްމަދު 
 ތ.ިވލުފުށި 

ދޫކުރައްާވފައިާވ    ސަރުކާރުން
މަޢާފުކޮށްދެއްވުމަކީ  ލޯ ނު 

މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ 
ކޮމިޓީެގ    އިޤްތިޞާދީ 

އިޚްތިޞާޞްެގ ތެރޭަގއި ހިމެޭނ  
  ކަމެއް ޫނންކަމަށާއި، ަނމަވެސް، 

ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ    އެްގރިކަލްޗަރއިން
ތަރައްޤީކޮށް   މަސްެވރިކަން 
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އަމިއްލަ ކުރިއެރުުވމުެގޮގތުން   ،
މުއްދަތުގައި    ފަރާތްތަކަށް ދިުގ 

އެއްބަސްެވ   އަދާކުރާޮގތަށް  އަުގ 
މަސްދޯނިފަހަރާއި    ދޫކޮށްފައިާވ 

އިންޖީނަށް   މަސްދޯނިފަހަރުެގ 
ފައިސާ،   ލިބެންޖެހޭ 
އެއްޮގތަށް   އެއްބަސްވުމާ 

ދަތިތަކާ    ދެއްކުމުަގއި
ފަރާތްތަކަށް   ކުރިމަތިެވފައިާވ 

  ހޯދައިދިނުމުެގޮގތުން، ޙައްލެއް  

ދިުގ   ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ 
މުއްދަތުަގއި އަުގ އަދާކުރާޮގތަށް  

މޯފާދޯިނ    އެއްބަސްެވ ދޫކޮށްފައިާވ
ލޯނުތަކަށް   އިންޖީނު  ލޯނަށާއި 
ފައިސާ   ލިބެންޖެހޭ  ދައުލަތަށް 

ަގވާއިދުތަކުެގ    ޤާނޫނުތަކާއި
މަޢާފުކޮށްދެއްެވްނ   ތެރެއިން 
ފައިސާ   އެ  އޮތްނަމަ، 

އެދި،    ށްދެއްުވންމަޢާފުކޮ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  

ކޮމިޓީްނ   އެ  އަރިހުަގއި 
ފަރާތުެގ    ދަންަނާވފައިާވކަން އެ 
 ދެންެނވުމަށް   މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

އިޤްތިޞާދީ    19-ކޮިވޑް  .21 ދިމާެވފައިާވ  ދުނިޔެއަށް  މުޅި  ގުޅިެގން  އާ 
ހީނަރުކަމުެގ ސަބަބުން މަހުެގ އަުގ ދަށްެވ މަސް ބޭރުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ  
ރައްޔިތުން  ބ.ކެންދޫ  މިހާރު  މައްސަލައަކީ  މަސްުނަގންނަ 
ތަހައްމަލްކުރަމުްނދާ ަވރަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެއްކަމަށާއި، ސަރުކާރުން 

އެކަްނ  އެކަމަ އިސްކަމެއްދެއްވައިެގން  ޚާއްޞަ  ަވރަށް  ށް 
ދެއްުވމަށް  އަޅުއްވައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  އަަވސް  ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށް 

ކެންދޫ  2021ފެބްރުވަރީ  10 ދެކުުނބުނީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ )ޢާންމު ކޮމިޓީ( 

ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން 
މަޢުލޫމާތު   އެްގރިކަލްޗަރއިން 
މިިނސްޓްރީްނ   އެ  ހޯދުމަށްފަހު، 
މަޢުލޫމާތު   ދެއްާވފައިާވ 

 ކައުންސިލަށް ފޮުނިވފައި 

 

 F/IQ/315/2021/2-57ނަންބަރު:

 2021  މާރިޗު  25
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އެރަށުެގ މަސްވެރިންނާއި ކައުްނސިލުްނ އެދިަވޑައިެގން ފޮުނާވފައިާވ  
 ( ސިޓީ. 2021ޖަނަވަރީ  24) 315/57/2021/1ނަންބަރު 

ކުއްޔަށް    .22 މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިެވޓް  ފަރމް  ސަނީ 
ލީސް   ެގ  ގދ.ކާށިހުޅުދޫެގ  އަދި  ގދ.ކެރަމިއްތާ  ދޫކޮށްފައިާވ 
އޮފް   މިިނސްޓްރީ  ދިުނމެއްނެތި  ނޯޓިސް  ކުރިއާލާ  އެްގރީމެންޓް 
އިްނ   އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް، 
ބާތިލުކުރުމާުގޅިެގން އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ދިުނމަށް އެދި ސަނީ 

ސެޕްޓެންބަރު   16ފަރމް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )
2020) 

އެއްބަސްވުމަކީ މިިނސްޓްރީ އޮފް   ސަނީ ފަރމް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021ފެބުރުވަރީ  02
ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް  

އެްގރިކަލްޗަރ އާއި ތިޔަ  އެންޑް  
ދެމެދުެވފައިާވ   ކުންފުންޏާ 
އެ   ީވހިނދު،  އެއްބަސްވުމަކަށް 
އުފެދޭ   ުގޅޭޮގތުން  އެއްބަސްވުމާ 

މައްސަލަތައް  
ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  

ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ  
ކަނޑައަޅާފައިާވ   ޤާނޫނުތަކުގައި 
ޮގތުެގމަތިން ކުރިއަށްެގންދެުވމަށް  

 ދެންެނުވމަށް  އެ ފަރާތުގައި

57-F/IQ/MIS/2021/ 397 

 2021މާރިޗު  14

މިފްކޯއިން މަސްެވރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެޭވނެ ޮގތްތައް   .23
  27ބަޔާންކޮށް މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް، މ.ކެލަން ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )

 ( 2020ޑިސެްނބަރު 

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   މ.ކެލަން މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް،  2021ފެބުރުވަރީ  02 ސިޓީަގއި 
ރައްޔިތުންެގ   ޚިޔާލުފުޅުތައް 
މަޖިލީހުެގ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ  
އެ   ދިރާސާކުރެއްުވމަށްފަހު، 
ދިެވހިރާއްޖޭެގ   ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ 
ދާއިރާ   މަސްވެރިކަމުެގ 
މުހިންމު   ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްކަމަށް  
އެކަމަށްޓަކައި    ފާހަަގކުރައްވައި 
ޝުކުރު ކޮމިޓީން   އެ 

މީެގ   އަދި  އަދާކުރައްވައި، 
ބާާނ   މަސްވެރިްނ  އިތުރުްނ، 
މިހާރު   ަގތުމުގައި  މަސް 
ދަތިތައް   ދިމާވަމުްނދާ 
މިފްކޯއިްނ   ޙައްލުކުރެއްުވމަށް 

57-F/IQ/MIS/2021/145 

 ( 2021ފެބްރުވަރީ  14)
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ކުރައްވަމުްނެގްނދަާވ 
ބެއްލެުވމުެގ   މަސައްކަތްތައް 
ކޮމިޓީން  އެ    މަސައްކަތް 

އެ   ކުރިއަށްެގްނދަާވކަމަށް 
މަ ޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ފަރާތުެގ 

 ދެންެނުވމަށް 
 ރިޕޯޓް / ސިޓީ ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ލިބުނު ތާރީޙް  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
ޑިެވލޮޕްމަންޓުން    .1 އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ފޮނުއްާވފައިާވ މިނިސްޓްރީ 

ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮފް އަްނއެމްޕްލޯއިމެންޓް އިންޝުއަރެްނސް ބެނިފިޓް  
 ޕްރޮްގރާމް ފޮރ ދި މޯލްޑިްވސް ސިޗުއޭޝަން އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް

އިކޮޮނމިކް  2021އޮކްޓޫބަރު  14 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ޑިެވލޮޕްމަންޓް

ހުށަހެޅުންތައް   ކޮމިޓީެގ 
އޮފް   އިކޮނޮމިކް  މިނިސްޓްރީ 

  26  ޑިެވލޮޕްމަންޓަށް ފޮނުުވމަށް
 52ގައި އޮތް    2021އޮކްޓޫބަރު  

 ަވނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިްނމަާވފައި 

 2021އޮކްޓޫބަރު  26

 F/IQ/101/2021/68-57:ރުނަންބަ 

 

ފޮނުއްާވފައިާވ   .2 ޑިެވލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އަްނއެމްޕްލޯއިމެންޓް އިންޝުއަރެްނސް ބެނިފިޓް  ޑިެވލޮޕްމަންޓް އޮފް  

ޕްރޮްގރާމް ފޮރ ދި މޯލްޑިްވސް އިްނސެޕްޝަން ރިޕޯޓާއި އެ ޕްރޮްގރާމާ  
 ގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްުވމަށް 

އިކޮޮނމިކް  2021ސެޕްޓެންބަރު  09 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ބޭރުެގ    ދިރާސާކުރައްާވ ޑިެވލޮޕްމަންޓް

ޕްރޮފެސަރ   ކޮންސަލްޓަންޓް 
މިލާން ޮވޑޮޕިެވކް އާއި މިިނސްޓްރީ  
ޑިެވލޮޕްމަންޓުެގ   އިކޮޮނމިކް  އޮފް 
ޔުނިޓުެގ   މެޭނޖްމަންޓް  ޕްރޮޖެކްޓް 

 2021އޮކްޓޫބަރު    05ބޭފުޅުްނނާ  
އޮތް   ަވނަ   50ގައި 

ބައްދަލުކުރައްަވ   ބައްދަލުުވމުަގއި 
 މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި. 

 

 2021ރު އޮކްޓޫބަ 05

)މާޔާ  .3 ޔޮޓް އޭޖެންޓްސް  އޮފް  (  2110-މޯލްޑިްވސް އެސޯސިއޭޝަން 
ހުރި   އިންޑަސްޓްރީއަށް  މެރިޓައިމް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އިން 
ބައްދަލުުވމެއް  އެކު  ކޮމިޓީއާއި  ގުޅޭޮގތުން  ޮގންޖެހުންތަކާއި 

 ބާއްވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

ތާރީޚް:    4)އެންޓްރީ 
)ބިއުރޯ  2021އެޕްރީލް    )

 ( 2021އެޕްރީލް  20މެމޯ 

ޔޮޓް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިްވސް 
 ( 2110-އޭޖެންޓްސް )މާޔާ

ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ  
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ 

ކޮމިޓީެގ   ހުށަހެޅުންތަކާއެކު، 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ  ރިޕޯޓު 

M19/IQ/2021/10 
 ( 2021ނޮެވންބަރު  08)
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ޮގތުެގމަތިްނ   ފެނިަވޑައިަގންަނާވ 
 ށް. ނިންމަވައިދެއްުވމަ

ރާއްޖޭެގ ފްރައިޓް ފޯރާވޑިްނގ ިވޔަފާރިތަކެއްަގއި ހިނަގމުން އަންަނ    .4
އެކަންކަްނ   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވތީ  ޝަކުާވ  ކަންކަމާގުޅޭ  ބައެއް 

 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި  

ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2020އޮަގސްޓް  4
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ 

ކޮމިޓީެގ   ހުށަހެޅުންތަކާއެކު، 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ  ރިޕޯޓު 
ޮގތުެގމަތިްނ   ފެނިަވޑައިަގންަނާވ 

 ނިންމަވައިދެއްުވމަށް. 

M19/IQ/2021/09 
 ( 2021އޮަގސްޓް  17)

ފޯރުކޮށްދޭ    .5 ޔުނިޓްތަކަށް  މަޝްރޫޢުެގ  ހައުސިްނގ  ސޯޝަލް 
އޮފް  ޚިދުމަތްތަކުން   މިނިސްޓްރީ  ޮގތުން  ނެގުމާުގޅޭ  ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ފިނޭންސް އަށް ފޮުނަވއި މަޖިލީހަށް ކޮޕީ ކުރައްާވފައިާވ ސިޓީ 

އޮފް  ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  2021ޖުލައި  08 މިނިސްޓްރީ  ސިޓީއަކީ  މި 
ފޮުނވައި   އަށް  ފިނޭންސް 
ކުރައްާވފައިާވ   ކޮޕީ  މަޖިލީހަށް 

ކޮމިޓީއާ  ސިޓީއެއް   ކަމުން 
ފައިލް  ހިއްސާކުރުމަށްފަހު 

 ކުރުމަށް ނިްނމަާވފައި 

- 

އިކޮނޮމިކް    .6 އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސިސްޓަމްއާއި  އެކްސްޕެޓް 
އުސޫލުތަކަށް   ގުޅޭ  މަސައްކަތްތެރިންނާ  ބިދޭސީ  ޑިެވލޮޕްމަންޓްއިން 
ދިމަާވ   ކުންފުނިތަކުން  ކަމާގުޅޭ  ގުޅިެގން  ބަދަލުތަކާ  ެގނެސްފައިާވ 

އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްއާއި ހިއްސާކުރައްާވފައިާވތީ،  ދަތިތައް ރަ 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ކަން ބައްލަަވއިދެއްުވން އެދި މަޖިލީހުެގ ރައީސް  އެ 

 މައްސަލަ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް )ބިއުރޯ  2021މާރިޗު  9
 މެމޯ( 

ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިެގްނ  
ހުށަހަޅާފައިާވ  

އެ   ހުށަހެޅުންތަކާއެކު، 
ސަރުކާރުެގ   ހުށަހެޅުންތައް 
ފުރިހަމަކުރެއްުވމަށް   ފަރާތުން 
ކޮމިޓީން އިލްތިމާސްކޮށް، ކޮމިޓީ 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ  ރިޕޯޓު 

 ހުށަހެޅުމަށް.

M19/IQ/2021/08 
 ( 2021ޖުލައި  05) 

ެގަނއުމަށާއި، ބިދޭސީ  މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިެވހިރާއްޖެ    ދިެވހިރާއްޖޭގައި  .7
ިވސާ   މަސައްކަތްތެރިން ފުރައިެގްނދިއުމަށާއި،  ދިެވހިރާއްޖެއިން 
ކުރިމަތިެވފައިާވކަމަށާއި، ކުރިން އެ މަސައްކަތްތައް   ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ

ސޮފްޓްެވއަރ އައި  ދަތިތަކާ  ކުރަމުން  ސަބަބުން    ބަދަލުކުރުމުެގ 

ބަޔާންކޮށް   މަސައްކަތްތެރިން ކުރިމަތިެވފައިާވކަމަށް    ބިދޭސީން 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

އިޤްތިޞާދީ   2021މާރިޗު    9 2021މާރިޗު  9 ބޭއްިވ 
ބައްދަލުވުމުގައި   08ކޮމިޓީެގ   ަވނަ 

ދެކުުނ  ހިތަދޫ  ތެރެއިން  އެހެނިހެްނެގ 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް 

ންނަށް ދިމާަވމުްނދާ ިވޔަފާރިއަށާއި ދިެވހި ޓެކްސީ ޑްރައިަވރު  ޓެކްސީ  .8
ދެެނަގެނ، ޮގތްތަކާމެދު    ދަތިތައް  ޙައްލުކުރެވިދާެނ  އެކަންކަން 

 މަޝްަވރާކުރުން އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ޑްރައިވަރުންެގ   ަވނަ ބައްދަލުުވން  14ކޮމިޓީެގ  2021މާރިޗު  24 ދިެވހި 
އެސޯސިއޭޝަންއިން 

ކަންކަމާ   ހިއްސާކުރެއްިވ 

 F/IQ/MIS/2021/898-57:ރުނަންބަ 
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އޮފް  ގުޅޭޮގތުްނ،   މިިނސްޓަރ 
އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް 

ސިިވލްއޭިވއޭޝަްނއާ  
ލިޔުމުްނ   އަދި  ބައްދަލުކޮށް 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އެ  

ދިެވހި  މައުލޫމާތުތައް  
އެސޯސިއޭޝަްނ   ޑްރައިަވރުންެގ 

 ޙިއްސާކުރުމަށް.އާއި 

 2021ޖުލައި  12

ލިބޭ   .9 ދަނޑުެވރިންނަށް  ސަބަބުން،  ކާރިސާތަކުެގ  ޤުދުރަތީ 
އިންޝުއަރެނސް   ލިބޭނެ  ބަދަލެއް  އެކަށީެގންާވ  ގެއްލުންތަކަށް 
ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުަގއިެވފައި، ރަނަގޅު ހަރުދަާނ  

އޮތް  ނިޒާމެއް   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  )ތިނެއް(    3އެކުލަާވލުމުެގ 
މެރިްނ   ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ތެރޭަގއި  މަސްދުަވހުެގ 
ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރއިން ފުރިހަމަކުރުމަށާއި އަދި މިކަްނ  
ކޮމިޓީއިން ބެއްލެުވމަށް "މޭ މަހުެގ ތެރޭގައި ަގދަ ަވޔާއެކު ރާއްޖެއަށް 

ިވއްސާރައިގަ  ެގއްލުންތައް ކުރި  ލިބުނު  ރަށްތަކަށް  އި 
ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  އެންޑް  އެްނަވޔަރަްނމަންޓް 
ދަންަނވައި   އެކަން  ހުށަހަޅާފައިާވތީ  ރިޕޯޓު"ގައި  ނިންމިޮގތުެގ 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

ފިޝަރީޒް،   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2020ޖުލައި  1 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެންޑް  ން  މެރި ރިސޯސަސް 

  އެްގރިކަލްޗަރއިން

ލިބޭ   ދަނޑުވެރިންނަށް 
ގެއްލުންތަކަށް އެކަށީެގންާވ މާލީ 

 އެހީތެރިކަން

ކްރޮޕް   ފޯރުކޮށްދެއްުވމަށްޓަކައި 
ސްކީމެއް   އިންޝުއަރެންސް 

މަސައްކަތް    ތަޢާރަފްކުރުއްުވމުގެ 
ކުރިއަށް   މިިނސްޓްރީން  އެ 
ދެންނެުވމަށް،   ެގްނދެުވމަށް 
މިިނސްޓްރީ   ން އަދި، 

މަޢުލޫމާތު   ފޮނުއްާވފައިާވ 
ރައީސަށް   މަޖިލީހުެގ 

 ހިއްސާކުރުމަށް. 

 F/IQ/PMC/2021/203-57ރު:ނަންބަ 

 ( 2021ޖުލައި  8)

ޖޫރިމަާނ    2020އަދި    2019  .10 ސަރުކާރުްނ  އަހަރު  ަވނަ 
ދިރާސާއެއް   ދެެނަގތުމަށް  ސަބަބުތައް  ފަރާތްތަކާއި  މާފުކޮށްދީފައިާވ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެދިަވޑައިެގން ފޮނުއްާވފައިާވ  ހެދުމަށް  
 މައްސަލަ.

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް )ބިއުރޯ  2021ފެބްރުވަރީ  28
އަހަރާއި    2019 މެމޯ(    2020ަވނަ 

ަވނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ޖޫރިމަާނ  
ފަރާތްތަކާއި   މަޢާފުކޮށްދީފައިާވ 

ދެނެަގތުމަށް ކޮމިޓީްނ  ސަބަބުތައް  
ދިރާސާއިްނ   ކޮށްފައިާވ 

 F/IQ/PMC/2021/187-57ރު:ނަންބަ 

   2021   ޖޫން  15
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މޯލްޑިްވސް   ސަރުކާރުންާނއި 
އޮތޯރިޓީްނ   ރެެވނިއު  އިންލަންޑް 
މަޢާފުކޮށްދެއްަވމުްނ   ޖޫރިމަނާ 
އުސޫލުަގއި   އިދާރީ  ެގްނދަަވނީ 
ހަމަތަކުެގ   ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ކޮމިޓީެގ   މަތިންކަމަށް 
ފެްނނާތީ،   މެންބަރުންނަށް 

ކޮ މަސައްކަތް  މިޓީްނ  ދިރާސާެގ 
ރިޕޯޓެއް   ކޮމިޓީން  ނިންމައި، 
ރައީސް   މަޖިލީހުެގ  އެކުލަާވލައި 

 އަށް ފޮނުއްވުމަށް.

 M19/IQ/2021/04ނަންބަރު: 
 2021މޭ  31

 

ރަށްތަކުެގ    .11 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  ޓޫރިޒަމުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މަޖިލީހުެގ   މައްސަލައިަގއި،  ދޫނުކުރެއްިވ  އެއްބަސްުވންތައް 
އިހްތިސާސްެގ ތެރެއިން ކުރެއްެވން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްަވއި  

 ދެއްުވމަށް އެދި  

ނަ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީސް  2021މާރިޗު  15   2014/1ންބަރު  ޤާނޫނު 
ލިބިަގތުމުެގ    )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 

އަށް   ޤާނޫނު(  ޙައްޤުެގ 
ބޮޑަށް   މިހާރަށްވުރެ 

ކޮމިޝަނަރު    އިންފޮމޭޝަން
އަހުލުެވރިެވަވޑައިެގންެނުވމަށާއި،  
ކޮމިޝަަނރުގެ    އިންފޮމޭޝަން 

ނިންމުމަކާމެދު  
އެ   އަދި  އިސްތިއުނާފުނުކޮށް، 
ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ    ނިންމުމަކަށް 

ޤާނޫުނގައި  ޢަމަލުކުރާ އެ  ެނޮގތް 
ސާފުކޮށް 

އެ  ބަޔާންކޮށްފައިާވކަމަށާއި، 
މަޤްޞަދުތައް    ޤާނުުނެގ

ޤާޫނނުެގ   އެ  ހާސިލުކުރުމަށް 

57-F/IQ/460/2021/5 
 2021މާރޗު  30
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ހުރި   ކުރެެވން  ތެރެއިން 
ކުރެއްުވމަށް    މަސައްކަތްތައް
 ދެންެނުވމަށް 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު(    14/2019ޤާނޫނު ަނންބަރު    .12
އިން މަސްެވރިންނަށް ހޯދައިދެުވނު ލުއިތަކާއި، މަސްެވރިންަނށް ހުރި  
ފަރާތްތަކަށް   އިންެވސްޓްކުރާ  މަސްެވރިކަމަށް  ފުރުޞަތުތަކާއި، 
ކުރިއަށް  މަސްވެރިކަމުަގއި  އަދި  ފުރުޞަތުތައް  ހުރި  ޤާނޫީނޮގތުން 

ގުޅޭޮގތުންނާއި، ހިންުގމަ ސިޔާސަތުތަކާ  ނިންމަާވފައިާވ  ށް 
މަސްވެރި   ބޭރުެގ  އުޅަނދުފަހަރުތަކުން،  ދިެވހި  މަސްެވރިކަންކުރާ 
ގުޅޭޮގތުްނ   ވިއްކުމާ  މަސް  ޤައުމުތަކަށް  ބޭރު  އުނޅަދުތަކަށާއި 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް،  

 އެގްރިކަލްޗަރއާ ބައްދަލުކުރެއްުވމަށް.  މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

  10،  2021މާރިޗު    15)
 ަވނަ ބައްދަލުުވން( 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 
ފިޝަރީޒް،   އޮފް  މިނިސްޓަރ 
އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން 

މާރިޗު    23އެްގރިކަލްޗަރއާ  
ކޮމިޓީެގ    2021 އޮތް   14ގައި 

ބައްދަލުުވމުަގއި   ަވނަ 
މަ  އުލޫމާތު  ބައްދަލުކުރައްވ 

 ސާފުކުރައްާވފައި. 

 

- 

ކޮިވޑް  .13 ޢާންމު   19-ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ކޮންޓްރޯލްކޮށް،  ފެތުރުން 
ނަްނބަރު   ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި،  ޞިއްޙަތާއި  ރައްޔިތުްނެގ 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުްނ    2012/7
ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދީފައިާވ ބާރުެގ ދަށުްނ  

ފަންތީެގ  އަޅު  މެދު  އަދި  ކުދި  ސަބަބުްނ  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އްާވފައިާވ 
ކެފޭތަކާއި،  ހިންާގ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ިވޔަފާރިތަކަށާއި، 
ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނަށާއި  
ކުރިމަތިެވފައިާވކަމަށް   ދަތިތަކާ  ފަރާތްތަކަށް  ިވޔަފާރިކުރާ  އަމިއްލަ 

ކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލައަކާ ުގޅިެގން ޑިރެކްޓަރ  ބަޔާން
ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތާއި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެްނސީެގ 

 ކަމާުގޅޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް. 

  10،  2021މާރިޗު    15
 ަވނަ ބައްދަލުުވން 

މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު 
ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ޕްރޮޓެކްޝަްނ   ހެލްތު  ހެލްތާއި، 
ބޭފުޅުންާނ   ކަމާގުޅޭ  އެޖެްނސީެގ 

  13ގައި އޮތް    2021މާރިޗު    22
ބައްދަލުުވމުަގއި  ަވނަ  

މައުލޫމާތު   ބައްދަލުކުރައްަވ 
 ސާފުކުރައްާވފައި. 

 

- 

ޓުއަރ    .14 އޮޕަރޭޓަރުންާނއި  ޤާނޫެނއް ޓުއަރ  ޚާއްޞަ  އެޖެްނސީތަކަށް 
އޮޕަރޭޓަރުންާނއި   ޓުއަރ  މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި  އެކުލަާވލުމުެގ 
ޓުއަރ އެޖެންސީތަކާއި، އަދި ކަމާުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުެގ ޚިޔާލު ހޯދައި  
ކޮމިޓީްނ  އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  މަޝްަވރާކުރުމަށް 

މަށް އަްނާގފައިުނާވކަމަށާއި، އިތުރު  ބޭއްެވިވ ަވރކްޝޮޕްގައި ބައިެވރިުވ

2021ފެބުރުވަރީ  28  
 

ޓުއަރ    ޓުއަރ ޓްރެަވލް ބީޗް މޯލްޑިްވސް  އެޖެްނސީތަކަށާއި 
އިތުރު   އެފަދަ  އޮފަރޭޓަރުންނަށް 

ބޭއްުވމަށްވަރކް މި    ޝޮޕެއް 
ހަމަޖެހިފައިުނާވކަމަށާއި،   ަވުގތު 
ަވރކްޝޮޕެއް   އެހެން  އެފަދަ 

396 57- F/IQ/MIS/2021/ 

 2021މާރިޗު  14
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  28ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްަވއިދިނުމަށްއެދި ޓްރެަވލް ބީޗް މޯލްޑިްވސްއިން  
 ގައި ފޮނުާވފައިާވ އީމެއިލް.  2021ފެބުރުވަރީ 

ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ތިޔަ   ބޭއްުވމަށް
މަޢުލޫމާތު   އެކަމާުގޅޭ  ފަރާތާ 
އެ   ހިއްސާކުރައްާވނެކަން 

 ފަރާތަށް އެްނިގފައި 
ކިރުުވމަށްފަހު، މަސްވެރިްނނަށް ދޫކުރާ ތެލުެގ   މަސްވެރިްނ ބާާނ މަސް  .15

މަސްވެރިންަނށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަށް    އަުގ ބޮޑުވުމުެގ ސަބަބުން
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.  އެދިަވޑައިެގން  ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށް

އިޤްތިޞާދީ   2021މާރިޗު    9 2021މާރިޗު  9 ބޭއްިވ 
ބައްދަލުވުމުގައި   08ކޮމިޓީެގ   ަވނަ 

ތެރެއިން   އުތުރު އެހެނިހެްނެގ  ތިަނދޫ 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

ގައި ބޭއްުވުނ    2021ޖޫން    15-
ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި މިފްކޯ    10

 އާއި ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

ގައި ބޭއްުވުނ    2021ޖޫން    17
ބައްދަލުުވމުަގއި    12 ަވނަ 

އެސް.ޓީ.އޯ އަދި އެފް.އެސް.އެމް އާ  
 ާވފައި. ބައްދަލުކުރައް

އަދި   އެސް.ޓީ.އޯ  މިފްކޯ، 
އާ   އެފް.އެސް.އެމް 
މިފްކޯއިްނ   ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު، 
ތެލުެގ އަަގށް އިތުރުކުރާ މާޖިްނ  
މަޢުލޫމާތު   ދަށްކުރާނެކަމަށް 

 ދެއްާވފައި. 

- 

އަހަރު    ކުރިއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  2021ޖަނަވަރީ  10 ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރު ރިޕޯޓް.  2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ   .16 އޮތްތަނުަގއި 
ކީ  ހުށަހަޅުއްާވއިރު  ރިޕޯޓު 

  ޕަރފޯމަްނސް

އިންޑިކޭޓަރތަކުަގއި 
ކަންކަމަށް   ފާހަަގކޮށްފައިާވ 
އެ  ދެއްވައި،    ސަމާލުކަން 

އެ   ތެރޭަގއި  އަހަރެއްެގ 
ތެރެއިްނ   އިންޑިކޭޓަރުތަކުެގ 

  މިނިސްޓްރީއިން

ކަންކަމާ  އި،  ޙާޞިލުކޮށްފައިާވ 

25 57- F/IQ/88/2021/ 

 2021މޭ  04
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ހިމެނުއްުވމަށް   މިންަވރު 
  އެ   އިސްކަްނދެއްުވމަށް

 މިނިސްޓްރީަގއި ދެްނނެުވމަށް 
ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރު    2019މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްެގ    .17

 ރިޕޯޓު
އަހަރު    ކުރިއަށް މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް  2020އޮކްޓޫބަރު  27 އޮތްތަނުަގއި 

ހުށަހަޅުއްާވއިރު ކީ    ރިޕޯޓު 
  ޕަރފޯމަްނސް

 އިންޑިކޭޓަރތަކުަގއި

ކަންކަމަށް    ފާހަަގކޮށްފައިާވ 

އެ   ދެއްވައި،  ސަމާލުކަން 
ތެރޭގައި  އެ     އަހަރެއްެގ 

ތެރެއިން   އެ   އިންޑިކޭޓަރުތަކުެގ 
ޙާޞިލުކޮށްފައިާވ    ސަރިވސްއިން

މިްނވަރު   ކަންކަމާއި، 
ހިމެުނއްުވމަށް 

ސަރިވސް    އެ  ްނދެއްުވމަށްއިސްކަ
 ގައި ދެންެނުވމަށް. 

5 57- F/IQ/14/2021/ 

   2021     މޭ   04
 

އާ ގުޅިެގން ަވޒީފާ ެގއްލޭ އަދި ގެއްލިފައިާވ ފަރާތްތަކަށާއި   19-ކޮިވޑް  .18
ތިބި   ބިރުހީެވފައި  ކަމުެގ  ނުލިބިދާނެ  އާމްދަނީ  ރަށްރަށުަގއި 

 ހޯދައިދިުނމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުްނނަށް ތަސައްލީއެއް 

ހުސައިްނ  2020އޭޕްރީލް  08 މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑަެވލި 
 ފިރުޝާން 

ހުށަހެޅުންތަކާއެކު   ކޮމިޓީެގ 
މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީ 

 ހުށަހެޅުމަށް 

M19/IQ/2021/02 
 ( 2021މާރިޗު  1)
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 އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީ  5.7

 

 ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު    2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކުޅިަވރުެގ   2015/30ޤާނޫނު ަނންބަރު    .1
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

 

ހެްނޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަރުކާރުެގ   2020ޑިސެންބަރު  2
 ޙަސަން ލަޠީފު 
 

ބިލާ ގުޅޭޮގތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މިިނސްޓްރީ  2021ނޮެވންބަރު  30
ޔޫތު،   ކޮމިއުނިޓީ އޮފް  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް 

ކުޅިވަރު   އެހެނިހެން  އަދި  އެމްޕަވަރމަންޓް 
 އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި. 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު   2021އޯަގސްޓް  23 ޖަނަާވރުެގ ސިއްޙަތާއިބެހޭ ބިލު   .2
 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދު

 ބިލަށް ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ފޮނުިވފައި  - 2021ނޮެވންބަރު  30
 އަދި އާންމު އިޢުލާން ކުރެިވފައި  -
ބިލަށް   - އިދާރާތަކަށް  ހުރި  ގުޅުން 

ފޮުނވާދެއްުވްނއެދި   އިޞްލާޙެއްާވނަމަ 
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި.  

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު  .3
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  14

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
 ޔޫނުސް ޢަލީ

  2021ނޮެވންބަރު  30

އަޙްމަދު ސަރުކާރުެގ   2021ސެޕްޓެމްބަރު  14 ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމުެގ ބިލު   .4 މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަަނދޫ 
 ހާރޫން  

 ބިލުެގ ސުންަގޑި ކަނޑައެޅިފައި  - 2021ނޮެވންބަރު  30
 އަދި އާންމު އިޢުލާން ކުރެިވފައި  -
ބިލަށް   - އިދާރާތަކަށް  ހުރި  ގުޅުން 

ފޮނުވާދެއްުވްނއެދި   އިސްލާޙެއްާވަނމަ 
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ގުޅުންހުރި  ކަ  .1 ޞިއްޙަތާ  ޢާްނމު  ސްރަތަކީ 
ޚަރަދު   ޞިއްޙަތަށް  ޢާްނމު  މަސައްކަތެއްކަމުން، 
ޢުމުރުެގ   ދޮށީ  ޚާއްޞަކޮށް  މިްނވަރު،  ކުރަންޖެހޭ 
ކަސްރަތު  މިންަވރާއި  ކުރަންޖެހޭ  ޚަރަދު  މީހުންނަށް 

އޮތްކަމަށް  ހިންާގ   ބޮޑުގުޅުމެއް  މިްނވަރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް   - - މަޖިލިސް ތަޅުމުން  20.10.2020
ކޮމިއުނިޓީ  އެންޑް  ސްޕޯޓްސް  ޔޫތު، 
ދާއިރާަގއި  ކަސްރަތުެގ  އަދި  އެމްޕަވަރމަންޓް 
ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ  އުޅުއްާވ 

 މަޝްަވރާކުރެިވފައި. 
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ޤައުމިއްޔަތު   ހަމައެއާއެކު  ފެނިަވޑައިަގންަނާވތީއާއި، 
ބިނާކުރުމުަގއި ކާމިޔާބުުވމުަގއި ޤައުމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރި  
ބޮޑު  ކަސްރަތުެގ  ޤައުމުަގއި  އެފެއްދުމަށް  ޒުާވުނން 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ދެކިަވޑައިަގންަނާވތީ  ހިއްސާއެއްާވކަމަށް 

 މައްސަލަ.

އުޅުއްާވ    - ދާއިރާަގއި  ކަސްރަތުެގ 
ނެުގމަށްފަހު  ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  ފަރާތްތަކާއެކު 
ކޮމިޓީއަށް  ކަރުދާސް  ނިންމާ 

 ހުށަހެޅައިދެއްުވމަށް ނިްނމަާވފައި. 
 ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ފެށުން  -
 އެ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމަށް.  -

 
 

 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ހުރި    .1 އަދި  ޙާލަތާއި  ތެލެސީމިއާެގ  ރާއްޖޭެގ 
ކުރެިވދާނެކަމަށް   ރަަގޅު  އިތުރަށް  ކަންބޮޑުުވންތަކާއި 
މޯލްޑިިވއަްނ   އަދި  ޖަމިއްޔާތަކާ  ބައިނަލްއަޤްާވމީ 
އެކަމުެގ  އަދި  ދެކޭޮގތް  ސޮސައިޓީއިން  ތެލަސީމިއާ 

އެދި  މުހިންމުކަން   ޙިއްޞާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއަށް 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

 ( 2019އޮކްޓޫބަރު  20)
 
 
 

މޯލްޑިިވއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއިްނ ކުރިއަށްެގްނދާ 
ހުރި   ެގްނދިއުމުަގއި  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް 
ދެޭވ   ފަރާތްތަކަށް  ހުްނނަ  ތަލެސީމިއާ  ޮގންޖެހުންތަކާ، 

ހަރުދަނާކުރު  ޚިދުމަތްތައް  ކުރެިވދާެނ  ފަރުާވއާއި  މަށް 
މަޝްވަރާކުރުމަށް   ބޭފުޅުްނ   25ކަންކަމާުގޅޭޮގތުން 

"ސްޓޭކްހޯލްޑަރ"   ބައިވެރިެވަވޑައިަގްނނަާވ 
އެދި   ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވން  ބައްދަލުުވމެއް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓި. 

ތެލެސީމި  • - މޯލްޑިިވއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ 20.10.2019 ސޮސައިޓީެގ މޯލްޑިިވއަން  އާ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ ކަންތައްތައް  ފަރާތުން

އިދާރާތަކާ  ޙައްލުކުރެއްުވމަށް ސަރުކާރުެގ 
މަސައްކަތްކުރައްަވއި،  އިތުރަށް  ގުޅިެގން 
ހޯދުމުެގ  ޙައްލު  ކަންބޮޑުުވންތަކަށް  އެ 
ދަންަނާވފައިާވ  ތިރީަގއި  ޮގތުން 

ވގައި   2020ޖުލައި    6އިދާރާތަކަށް  
 ފައި. ބައްދަލުކުރައްާވ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  −
 އާސަްނދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  −
މެމޯރިއަލް   − އިންދިރާާގނދީ 

 ހޮސްޕިޓަލް
 އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް −
ބްލަޑް   − މޯލްޑިިވއަން 

 ސަރިވސަސް 
ސޯޝަލް   − ނޭޝަނަލް 

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ 
ހެލްތް   − ފޮރ  ސޮސައިޓީ 

 އެޑިޔުކޭޝަން 
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ތެލެސީމިއާ   − ( 2020އޮކްޓޫބަރު  1) މޯލްޑިިވއަން 
 ސޮސައިޓީ

ގުޅިެގްނ   ސޮސައިޓީއިޓީއާ  ތެލަސީމިއާ 
ކޮމިޓީއަށް   އަދި  ހިްނާގފައި  ވަރކްޝޮޕެއް 
އެސޮސައިޓީއަށް   ހުށަހެޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް 

 ދެންެނިވފައި. 
 

އާމިނަތު    2020އޮަގސްޓު    01  .2 ދުަވހު،  ހޮނިހިރު  ީވ 
ަވރުދީެގ، ނިޔާިވ މައްސަލައާއި،   ހުޝާމާ/ ސ.ހިތަދޫ، 

ދަރިފުޅު   އޭނާެގ  ސަޢީދާމެދު  އަދި  ސާރިމް  މުޙައްމަދު 
އޭޖެްނސީންާނއި، އިންދިރާާގްނދީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު 
ހޮސްޕިޓަލުން  އޭ.ޑީ.ކޭ  އަދި  ހޮސްޕިޓަލާއި،  މެމޯރިއަލް 
އިޙްމާލުެވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  

 މައްސަލަ.

މައްސަ - ޖަމްޝީދާ މުފީދު /ަވރުދީެގ ސ.ހިތަދޫ  16.8.2020 މަޢުލޫމާތު މި  ުގޅޭޮގތުން  ލައާ 
ހެލްތު،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް 
އަދި   ހޮސްޕިޓަލް  މެމޯރިއަލް  އިންދިރާާގންދީ 
ޖަާވބު  ފޮނުވައި  ހޮސްޕިޓަލަށް ސިޓީ  އޭ.ޑީ.ކޭ 

 ލިބިފައި. 
ނަްނބަރު   )ޞިއްޙީ    2015/13ޤާނޫނު 

މަސައްކަތްތެރިންެގ   ފަންނީ  ޚިދުމަތުެގ 
ެގ   މާއްދާެގ  33ޤާނޫނު(  ެގ   ަވނަ  )ވ( 

ޑެްނޓަލް   އަދި  މެޑިކަލް  ދަށުން 
ަވޒީފާ  އެމީހުންެގ  ޕްރެކްޓިޝަނަރުން 
ކަނޑައެޅިފައިާވ   ކުރުމުަގއި،  އަދާކުރާ 
މިްނަގނޑުތަކާ  ސުލޫކީ  އުސޫލުތަކާއި 
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމުެގ ސަބަބުން ދިމާާވ  
އެފަރާތްތަކާމެދު   ބަލައި،  މައްސަލަތައް 

އެޅުމުެގ   ފިޔަަވޅުތައް  ބާރު  އަޅަްނޖެހޭ 
ޑެންޓަލް   އެންޑް  މެޑިކަލް  މޯލްޑިްވސް 
ކައުންސިލަށް ލިބިެގްނާވއިރު، މި މައްސަލަ 
އެ ކައުްނސިލުން ބައްލަާވފައިާވނަމަ އެކަމުެގ  
މައްސަލަ  އަދި  ތަފްޞީލު 
ބައްލަާވފައިނުާވަނމަ، ީވ އެންމެ އަަވހަށް އެ 
ދެއްުވމަށްއެދި    ބައްލަވައި  މައްސަލަ 
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އެންޑް   މެޑިކަލް  ޑެންޓަލް  މޯލްޑިްވސް 
 ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި. 

ރޭޑިއޭޝަްނއަށް ފަރުާވތެރިވުމަކީ ހަމައެކަނި އެދާއިރާގައި    .3
ޒިންމާއެއް   ހަމައެކަނި  ބައެއްެގ  މަސައްކަތްކުރާ 
ުގޅުންހުރި  ރައްޔިތުްނނާއި  މުޅި  މިކަމަކީ  ނޫންކަމަށާއި 
ރޭޑިއޭޝަްނ   އޮތްތަުނަގއި  ކުރިއަށް  ކަމަކަށްާވތީއާއި 
އިންތިޒާމް  ފަރުވާދޭނެ  ކެންސަރަށް  ބޭނުންކޮށްެގން 
ކަންތައްތައް   ހަމަޖެއްސެުވމުެގ  ސަރުކާރުން 
ބެހޭ   ރޭޑިއޭޝަންއާ  ހަމަޖައްސަވަމުންެގންދަާވތީ، 
ރެިގއުލޭޝަެނއް އަދި މުަވއްސަސާއެއް އިންޓަނޭޝަނަލް  
ހުރުމަކީ   އެއްޮގތަށް  ސްޓޭންޑަރޑްއާއި 

އެކަމަށް   ފިޔަވަޅެއް  މުހިންމުކަމެއްކަމަށްާވތީ،  އަަވސް 
 އަޅުއްަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

14.10.2020 

 ރެޑްސޭފް މޯލްޑިްވސް 

- 

ކައުންސެލް   - މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ޖެނެރަލްެގ ޤާޫނނީ ލަފަޔަކަށް އެދިފައި.

ޖެނެރަލްެގ  - އޮފީހުެގ    އެޓަރނީ 
އިސްެނންެގވުމުެގ މަތިން ކަމާ ުގޅޭ ޤާނޫނަށް 

 އިޞްލާޙު ެގެނސްދެއްުވމަށް އެދިފައި. 
ޖެނެރަލްެގ ހެލްތް   އެޓަރނީ  އޮފީހަށް 

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްޓް އަށް އިޞްލާޙް އަށް 
 ކޮމެންޓް އަށް ފޮނުިވފައި. 

ދަތިތަކާ    .4 ދިމާާވ  ކުދިންނަށް  ބޭުނންާވ  ޚާއްޞައެހީއަށް 
ންތަކާ ުގޅޭޮގތުން ޙައްލު ހޯދުމުެގ ޮގތުްނ ދިމާާވ ޮގްނޖެހު

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 - ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭުނންާވ ކުދިްނެގ ބެލެނިވެރިން  2.11.2020

މަޢުލޫމާތު   - ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
ބޭނުންާވ   ޚާއްޞައެހީއަށް  ސާފުކުރުމަށް 

އިދާރާތަކާ ކުދިންެގ ބެލެިނވެރިްނނާއި ކަމާުގޅޭ  
 ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެިވފައި. 

އަދި އެ ބައްދަލުވުމުަގއި އެ އިދާރާތަކުން  -
މަސައްކަތްތަކާއި  ރާާވފައިާވ  ކުރައްަވން 
ކުރައްާވ މަސައްކަތްތައް ދައްކަާވފައިާވތީ، އެ 
ލިޔުމުްނ  ތަފްޞީލް  މަސައްކަތްތަކުެގ 

ދެންެނިވފައި ޖަވާބު     ފޮނުވުމަށް  އަދި 
 އި. ލިބިފަ

 ޝިރުމީނާ   އާމިނަތު  ރީހުއްސަބާހު  މަަނދޫ،.ނ  އަންހެުނން  .5
  ކުރި   ހޮސްޕިޓަލުގައި  އޭޑީކޭ   ގައި  2021  އޭޕްރިލް  6

 ކުރުމުަގއި   ރިވިއު  މައްސަލަ  ނިޔާިވ  އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު
 ފޮނުއްާވފައިވާ   އިޙުމާލުެވފައިާވތީ   މިނިސްޓްރީއިން  ހެލްތް
 ސިޓީ

8.04.2021 
- 2-7ޙުސައިން / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ޢަބްދުލް ޙަމީދު  

01 
- 

 މެޑިކަލް ކައުންސިލް އަށް ފޮުނުވމަށް. -
މިްނވަރު   ޮގސްފައިާވ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ 

 އެނުގމަށް 
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ކުޅުމުެގ 19-ކޮިވޑް  .6 ޮވލީ  ސިޓީަގއި  މާލެ  ުގޅިެގން  އާ 
ހުއްދަ ދީފައިުނާވތީ ޮވލީ ކުޅުމުެގ ހުއްދަ ހޯދައިދިނުމަށް  

ދަންަނަވއިދެއްުވމަށްއެދި  ކަމާުގޅޭ   އިދާރާތަކަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

4.05.2021 
 ޮވލީބޯލް ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަން 
 )ސަފްާވން އަޙްމަދު، ރައީސް( 

- 
އައިސްފަާވތީ  ބަދަލު  މިހާރު  ހާލަތައް 

 ގުޅައިެގން އޮޅުންފިލުުވމަށް. 

އޮފީހުން   .7 ރަށު  އައި.ޑީ.ކާޑު  އަނބިމީހާެގ  ފަރާތުެގ  އެ 
ހަދާދިންއިރު އުފަން ދުަވސް އޮޅުާވލާފައިވުމުެގ ސަބަބުްނ  

އަހަރު ވުމުން ސަރުކާރުން ދެއްާވ ޢިނާޔަތް ލިބޭޮގތް    65
ނުިވަނމަެވސް، ކޯޓުން ަވނީ އަންހެުންނެގ އުފަްނދުަވސް  
ކުރައްާވފައެެވ.  ޙުކުމެއް  އެކަމަށް  ބަދަލުކޮށްދެއްާވ 

އިްނ  ނަމަެވސް، އިސް ރަށްެވހިންނަށް ދޭ ފައިސާެގ ތެރެ 
އަލުްނ   ފައިސާ  ހުރި  ނުދެިވ  ތަނުަގއި  ޭވތުެވދިޔަ 
ޕެންޝަްނ  މޯލްޑިްވސް  ނުލިބޭނެކަމަށް 
އެފަރާތުެގ   އަންާގފައިުވމުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނއިން 

 ޙައްޤު ހޯއްދަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 - ނަޒީރު މުސާ،މަތިމަރަދޫ ކުރިކީލަ/ލ.ަގން  4.05.2021
އޮޅުންފިލުުވމަށް ކަން   ހިނާގފައިާވޮގތް 

 ޕެންޝަން އޮފީހަށް ސިޓީ އެއް ފޮުނވުމަށް.

ރެކްރޫޓްމެންޓް    .8 ޢަމަލުކުރާ  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އަށް   ހިޔުމަންޓްރެފިކިންގ  ސަބަބުން  އުޞޫލުެގ 

 ހިތްވަރުލިބޭކަމށް ވިދާޅުެވ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ
24.05.2021 

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ އެމްޕްލޮއިމެންޓް  މޯލްޑީްވސް  
 އެޖެްނސީ 

- 
މަޢުލޫމާތު  ުގޅޭޮގތުން  އާ  މައްސަލަ  މި 
ސާފުކުރުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަށް 

 ސިޓީ ފޮނުވުމަށް 
އެކު   .9 އާއި  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ސޮސައިޓި  ޑައިބެޓީސް 

މަޝްަވރާކުރެއްުވުނ   ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްުވނު 
ބެއްލެުވމަށް  ކަންތައްތައް   ހިސާބު  ޮގސްފައިާވ  މިހާރު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 - ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓި އޮފް މޯލްޑިްވސް  2021ޖޫން  6
އަލުން  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ 

 ބައްދަލުކުރުމަށް.

ކުރާއިރު    .10 ދަތުރު  ރަށްރަށަށް  ރައްޔިތުްނެގ  ނިކަމެތި 
މިިނސްޓްރީެގ ސްޓޭޓް ކަރަންޓީނު ާވްނޖެހޭ އިރު ހެލްތު  

އެޗް.ޕީ.އޭެގ  ަވޑައިެގްނ  އައްޑޫއަށް  މިނިސްޓަރ 
ގައިޑްލައިާނއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ  

 ސިޓީ

 2021އޯަގސްޓް  4
 އާމިނަތު ޙުސައިން 

Amynath725@gmail.com 
- 

ސިޓީ  އޮޅުންފިލުުވމަށް  ކަންހިާގފައިާވޮގތް 
 އެއް ފޮުނުވމަށް. 

ކ.ހިންމަފުށި ޖަލުން ޖާަގ ލިބެްނދެން މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި    .11
ފަރުވާއަށް   ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާ  ޖެހުނު  ދުަވސްަވރު 

 - ޙިޔާނަތު، މ.ކުދެހިގެ هللا ޢަބްދު 2021އޯަގސްޓް  4
ކަންހިާގފާާވ ޑްރަްގ   އިން  ރިހިބިލިޓޭޝަން 

 ޮގތް އޮޅުންފިލިާވ އެްނުގމަށް. 
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އެކަްނ   ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީއާއި  އަމުރު  ކުރި 
 ހައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

ރައްޔިތަކު    .12 ކުރުމަށް  ޞަދަޤާތެއް  ދެމިހުްނނަިނިވ 
ބޭނުްނވެއްޖެ ހިނދަކު، އެ ރައްޔިތަކަށް މިލްކުެވެގްނާވ  
ަގނެފައިާވ   ކުންފުންޏަކުން  ިވޔަފާރި  ުނަވތަ  ބިމަކުން 

އާމްދަީނއެ  އެހެްނެވސް  ުނަވތަ  ލިބޭ  ޙިއްސާއަކުން  އް 
ޤާޫނނަކުްނ  މަެގއް  ކުރެޭވނެ  އެކަން  އެއްޗަކުން 

 ތަނަަވސްކޮށްދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  02
 ނަޢުފަލް އިބްރާހީމް ސަޢީދު 
 މ.މޫސުމްބަހާރު/ ކ.މާލެ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ކޮިވޑް  .13 ސ.ހިތަދޫ/އަލިާވެގ،  ފަހްމީ،  ެގ    19-ނަޝްާވ 
ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ަވނިކޮށް،    2ކޮިވޑް ެވކްސިންެގ  

ޖެހިފައިާވ މީހަކާޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވުމުެގ    19-ކޮިވޑް
ކުރުމަށް    28ސަބަބުން   ފުރިހަމަ  ކަރަންޓީން  ދުަވހުެގ 

 އަްނާގފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  02
 މުޙައްމަދު ފަހުމީ  
 އަލިާވގެ/ސ.ހިތަދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ހޯއްދުމަށް    .14
ކޮށްދެއްވުމަށްއެދި  ޙައްލު  ދަތިތައް  ދިމާވަމުްނދާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  02

 މުޙައްމަދު ފަހުމީ  
 އަލިާވގެ/ސ.ހިތަދޫ 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  -

15.  ( ފައިސަލް  އެމީލިއާ  ފާޠިމަތު  ެގ    8ދަރިފުޅު  މަސް( 
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި  އާސަންދަ  ފަރުާވއަށް  ބޭސް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021ނޮެވންބަރު  02

 ފައިސަލް އިބްރާހީމް 
faisala017311@gmail.com 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ ކޮމިޓީން   #
1.  

ކުދިްނ   ެގްނދާ  ބަލަހައްޓަމުން  ދައުލަތުން 
ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި 
އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސްއިން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެކި 
އެ  މަރުކަޒުތަކާއި،  ޤާއިމްކޮށްފައިާވ  ސަރަޙައްދުަގއި 
ތަފްޞީލް   ަވޞީލަތްތަކުެގ  އަދި  ޖާަގ  ތަންތަނުެގ 

 ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 - އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 26.11.2019

މިިނސްޓްރީ  • ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
އެންޑް ސޯޝަލް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް 

ހޯދުމަށް ސަރިވސަސްއަށް   މަޢުލޫމާތު 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބިފައި. 

އެ ސިޓީެގ ޖަާވބުަގއިާވ ކަންކަން ކުރިއަށް  •
ކޮމިޓީން  ބެއްލެުވމަށްޓަކައި  ެގްނދަާވކަން 
ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  ތަންތަނަށް  އެ 

 ންމަާވފައި. ނި
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އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުެގ ހުއްދަ  
 (24.03.2021ލިބުމުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް 

2.  

ފެސިލިޓީއަށް  ކޮިވޑް  ގއ.ިވލިނިގލި  ގއ.ތިަނދޫއިން 
ނާރުަވއި   ރަށަށް  އެ  މީހަކު  ބަލި  ެގްނދެުވނު 
 ހިފަހެއްޓިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

 - ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 8.9.2020

ކޮިވޑް   ޤާއިމްކޮށްފައިާވ  ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި 
ބޭނުންކުރުމުގައި   ފެސިލިޓީެގ  އެމަރޖެްނސީ 
ެގންުގޅުއްާވ   ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އުޞޫލުތަކާއި، އެ އުޞޫލުތައް ެގންުގޅުއްާވ  
އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް  ސަބަބު 

 ހެލްތަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #

މިޔުޒިކް    .1 ފަސޭހަކަމާއެކު  ޒުާވނުންނަށް  މާލޭަގއި 
އެކުެވރީންނާ ބައްދަލުކޮށްލައި، ހާސްކަމުްނ  އަޑުއަހާލައި،  

ސަމާސާކޮށް   ހީ  މާހައުލެއްގައި  އުފާެވރި  ބޭރުގައި 
މަރުކަޒެއް  ފަދަ  ތިބެޭވނޭ  އެއްެވ  މަޖާކޮށްލައި، 
 ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. 

 

 ޙަސަން ލަޠީފްހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021ފެބްރުވަރީ  15
 

ޤަރާރާ ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  
ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  
އެމްޕަވަރމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އާޓްސް، ހެރިޓޭޖް އެންޑް ކަލްޗަރ  
ބޭފުޅުންާނ   ސިޓީެގ  މާލެ  އަދި 

 ބައްދަލުކުރެިވފައި. 

M19/IJ/2021/01 

އަމިއްލަ   # ނިންމާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ކޮމިޓީން 
 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައި   40ނުަވތަ    30ސަރުކާރުަގއި    .1
ރުފިޔާ ލިބޭއިރު،   5000އަހަރުވުމުން ހަމަ އެކަނި  65

އާއި   ލިބޭތީ  އިނާޔަތް  މި  ެވސް  ދިުގ  މުއްސަދިްނނަށް 
އިތުރު  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކޮށްފައިާވ  ަވޒީފާ  މުއްދަތަކަށް 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ުނދާތީ  ލިބެމުން  ޢިނާޔަތްތައް  އެއްެވސް 

 ސިޓީ.

 އަޙްމަދު ޝަހީމް  08.12.2020
 ޝަހީމީމަންޒިލް/ގއ.ިވލިިގލި 

ަނންބަރު     2019/1ޤާނޫނު 
ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2009/8)

އަށް ޤާނޫނު(    4  ޕެންޝަނާބެހޭ 
އިޞް ެގަނއުމުެގ  ަވނަ  ލާޙު 

މާއްދާއިން،   3  ޤާނޫުނެގ   ަވނަ 
ޕެންޝަާނބެހޭ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(   11ޤާނޫުނެގ  
ތިޔަ   އިޞްލާޙުކުރައްާވފައިާވތީ،  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   ފަރާތުން 
މޯލްޑިްވސް   މައްސަލައިގައި 

 : ނަންބަރު
57-F/IJ/MIS/2021/147     
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ   ޕެންޝަން 
ޢަމަލުކުރައްަވމުްނ   އޮފީހުން 

އެ ޤާނޫާނ  ެގްނދަަވނީ   
ސިޓީ   ބަޔާންކޮށް  އެއްޮގތަށްކަމަށް 

 ފޮނުިވފައި.  
އަށް    2008/2  .2 ޤާނޫނު(  ަވަނ    6)ަވޒީފާއާއިބެހޭ 

ތަންފީޒްކުރުމަށް  ޤާނޫނު  އިޞްލާޙްެގަނއުމުެގ 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ދެއްުވމަށްއެދި  މުއްދަތު  އެކަށީެގންާވ 

 ސިޓީ.

ޓޫރިޒަމް  31.12.2020 އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިްވސް 
 އިންޑަސްޓްރީސް )މަޓީ( 

ަނންބަރު     2008/2ޤާނޫނު 
ަވނަ   6)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް  

ޤާނޫނަށް   ަގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު 
އެކަށީެގްނާވ   ޢަމަލުކުރުމަށް 
އެ   ދެިވފައިާވކަމަށާއި،  މުއްދަތު 
އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ޤާނޫނު 
ނުފެންނަކަމަށް ިނންމަވައި، އެކަްނ  
ސިޓީ   އަންަގއި  ފަރާތަށް  އެ 

 ފޮނުިވފައި.  

 : ނަންބަރު
 57-F/IJ/MIS/2021/146 

ހަރަކާތްތައް   .3 ކުރިއަށްެގްނދާ  ޑައެބީޓީސް ސޮސައިޓީއިން 
ކުރިއަށް ެގްނދިއުމުގައި ހުރި ޮގްނޖެހުްނތަކާ ގުޅޭޮގތުްނ 
ބައްދަލުކުރެއްުވމަށްއެދި   ކޮމިޓީއާ  އިޖްތިމާޢީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އޮފް   ޑައެބީޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް  25.11.2020 ސޮސައިޓީ  ޑައެބީޓީސް 
މޯލްޑިްވސްެގ އެދިލެއްވުމުެގ މަތިްނ  
ބޭފުޅުންާނ   ސޮސައިޓީެގ  އެ 

 ބައްދަލުކުރެިވފައި. 

09.03.2021 

ބަޖެޓްަގއި   2021  .4 ދައުލަތުެގ  އަހަރުެގ  ަވނަ 
ހުކުރު   ކުރަންފަށާފައިާވ  ޢިމާރާތް  ތ.ދިޔަމިިގލީެގ 
ދެއްުވމަށްއެދި   ހިމަނުއްަވއި  ފައިސާ  މިސްކިތުެގ 

 އްާވފައިާވ މައްސަލަ. ފޮނު

މިސްކިތް   ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިިގލި ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  25.11.2020 ދިޔަމިިގލީ  ކޮޅުމަޑުލު 
މަސައްކަތް   ޢިމާރާތްކުރުމުެގ 
ކުރިއަށް   އެއްޮގތަށް  އެއްބަސްވުމާ 

ޕްރޮޖެކްޓް   އެ    2016ނުދާތީ 
ދުަވހު    14ޑިސެމްބަރު   ަވނަ 

ކަމަށާއި،   ބާޠިލްކުރައްާވފައިާވ 
ެނޯގސިއޭޝަްނެގ  ޑައިރެ ކްޓް 

މަސައްކަތް   އެ  ދަށުން 
ހުއްދައަށް   ޙަާވލުކުރުމުެގ 
އޮފް   މިިނސްޓްރީ  އެދިަވޑައިެގން 

ފިނޭންސްއަށް 

3-3-20210 
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 2021ފޮނުއްާވފައިާވކަމަށާއި،  
ަވނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ދައުލަތުެގ  
ހިމެނި،   މިޕްރޮޖެކްޓް  ބަޖެޓުަގއި 
ޑޮކިއުމަންޓް   ޓެންޑަރ  މިހާރު 

މަ ސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރެއްވުމުެގ 
ެގްނދަާވކަމަށް   ކުރިއަށް 

އިސްލާމިކް  މިނިސްޓް  އޮފް  ރީ 
އެ   ކޮމެޓީއަށް  އެފެއާޒްއިން 

ދެއްާވފައިާވތީ، އެ    މަޢުލޫމާތު 
 ާވހަކަ ސިޓީން ދެންނެިވފައި 

ދަރިފުޅުެގ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެޭވނެ މާލީ    .5
ފޮނުއްާވފައިާވ  އިންތިޒާމް   އެދި  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވން 

 ސިޓީ.

 ަވލީދާ ރަޝާދު  08.12.2020
 މއ.ހިްނނަަވރު ހުޅަނުގބައި/މާލެ 

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަްނ -
ފަރާތަށް  މި  އަށް  އެޖެްނސީ 
މަޢުލޫމާތު  އެހީެގ  ފޯރުކޮށްދީފައިާވ 
ފޮނުިވފައި.  ސިޓީ  ސާފުކުރުމަށް 

10.02.2021 
ޕްރޮޓެކްޝަްނ ނޭޝަނަލް   ސޯޝަލް 

ޖަާވބު  ސިޓީެގ  އިން  އެޖެްނސީ 
) ފަރުާވެގ   15.02.2021ލިބިފައި  

މުއްދަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މާލީ އެހީެގ 
ރުފިޔާ    10،023.00ޮގތުަގއި  

އެކައުންޓަށް  މަްނމަެގ  އެފަރާތުެގ 
 ޖަމާކޮށްފައިާވކަން. 

 ، އެހީބޭނުްނާވަނމަ  އިތުރަށް  އަދި 
ހުށަހެޅުއްވުމު  އެދި  ްނ އަކަމަށް 

އެހީ  ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު  ހާލަތަށް 
 ހަމަޖައްސަވަމުންދާކަމަށް. 

 

25.04.2021 
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ބަނޑަށް    .6 އަނބިމީހާެގ  އިހުމާލުން  ެގ  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 
ދަރިފުޅު މަރުެވފައިާވތީ އެކަމާ ގުޅިެގްނ ފޮނުއްާވފައިާވ  

 ސިޓީ.

 މުޙައްމަދު ޝާމީ  08.12.2020
 ހ.ލަްގޒަރީހޯމް/މާލެ 

ނަްނބަރު     2015/13ޤާނޫނު 
ފަްނީނ  ޚިދުމަތުެގ  )ޞިއްޙީ 

 33މަސައްކަތްތެރިންެގ ޤާނޫނު( ެގ  
ދަށުްނ  ެގ  )ވ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ޑެންޓަލް  އަދި  މެޑިކަލް 
ޕްރެކްޓިޝަނަރުން އެމީހުންެގ ަވޒީފާ 
އަދާކުރާ ކުރުމުަގއި، ކަނޑައެޅިފައިާވ 

މިްނަގނޑުތަކާ އުސޫލުތަކާއި ސުލޫކީ  
ސަބަބުްނ  ކަންކަމުެގ  ކުރާ  ޚިލާފަށް 
ބަލައި،  މައްސަލަތައް  ދިމާާވ 
އަޅަންޖެހޭ  އެފަރާތްތަކާމެދު 

އެޅު ބާރު ފިޔަވަޅުތައް  މުެގ 
މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް 
މި  ލިބިެގްނާވއިރު،  ކައުންސިލަށް 
ކައުްނސިލުްނ  އެ  މައްސަލަ 

ޞީލު ބައްލަާވފައިާވަނމަ އެކަމުެގ ތަފް
އަދި މައްސަލަ ބައްލަާވފައިުނާވނަމަ، 
މައްސަލަ  އެ  އަަވހަށް  އެންމެ  ީވ 
ބައްލަވައި ދެއްުވމަށްއެދި މޯލްޑިްވސް 
ޑެންޓަލް  އެްނޑް  މެޑިކަލް 

 ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި 
 3.03.2021ޖަާވބު ލިބިފައި.

އެދިަވދައިެގންފައިާވ  ސިޓީަގއި 
މައްސަލައިެގ ލިޔެކިޔުނަތައް ލިބުމުްނ 
މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެްނމެ އަަވސް 
މުއްދަތެއްަގއި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުާވެނ 

 ކަމަށް.
 

9-2-2021 
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ލިބުުނ    .7 ޚިދުމަތްކޮށްެގން  ދުަވހު  ިގނަ  ސަރުކާރަށް 
ރުފިޔާ ނުލިބެންީވ    3650.76ފައިސާއާއެކު ލިބެމުްނއައި  

އަދި   މީހުންަނށްދެޭވ    65ސަބަބާއި   5000އަހަރުާވ 
އި، ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ަވޒީފާެގ  ރުފިޔާ ނުދިން ސަބަބާ 

އަހަރުުވމުން ލިބޭ    65މުސާރައާއި، ނުކުޅެދޭ މުސާރައާއި  
ގައި ފާސްކުރި    2008ފައިސާ ދެމުްނދާ ސަބަބާއި އަދި  

ސަބަބު  ނުދިން  އެލަަވްނސް  އިންކުރިމެންޓް 
ލިބޭނެޮގތް  ފައިސާ  އެ  އޮޅުންފިލުވުމަށާއި 

 ޓީ.ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސި 

ހަސަން 13.12.2020  ޔޫސުފް 
 ކަޝްމީރު/ބ.އޭދަފުށި 

ޕެންޝަްނ  މޯލްޑިްވސް 
އޮފީހުްނ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
އެ  ެގންދަަވނީ  ޢަމަލުކުރައްަވމުން 
އެއްޮގތަށްކަމަށް  ޤާނޫނާ 
 ން ފެނިަވޑައިަގންަނާވކަމަށް އެ ކޮމިޓީ

ާވހަކަ  އެ  ނިންމަާވފައިާވތީ، 
 ދެންެނވީމެެވ. 

 

29-3-2021 
 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ   .8 ހެލްތުެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މަސައްކަތު   ބައެއް  މިިނސްޓްރީެގ  އެ  ޑިވިޜަންއިން 
ހަމަތަކުްނ   ޭނއްޤާނީ  ކަންތައްކުރާ  މުަވއްޒަފުްނނާމެދު 
ހޯދުމުެގ   ޙާލަތެއް  ޢާންމު  ސަލާމަތްކޮށް  އެފަރާތްތައް 

 ޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

މަ  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް  09.12.2020 ސަރިވސް މި  ސިިވލް  އްސަލަ 
ތެރެއިްނ  އުސޫލުެގ  ކޮމިޝަްނެގ 
ބެލުމަށްފަހު  ހުށަހަޅައިްނ  މައްސަލަ 
ހުށަހެޅުއްުވމަށް  ރިޕޯޓު  އަށް  ކޮމިޓީ 

 ނިންމަާވފަ. 

24.03.2021  

އޭޝިއަން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަްނެގ އެްގޒެކެޓިްވ ކޮމިޓީެގ    .9
ފަރާތުްނ   އެފް.އޭ.އެމްެގ  ކުރިމަތިލެއްިވ  އިންތިޚާބުގައި 

އިންތިޚާބުވުމަށް   މުޙައްމަދު  މަރިޔަމް  ކެނޑިޑޭޓް 
ހުރަސްއަޅާފައިާވކަމަށާއި، ެވރިން  އެ    އެފް.އޭ.އެމްެގ 

ގުޅޭޮގތުްނ   ކުރިއަށްދިޔަޮގތާ  ކަންތައްތައް  އިންތިޚާބުެގ 
ފާޅުކުރައްާވފައިާވތީ،   ކަްނބޮޑުުވން  އެކަްނ  އެފަރާތުން 
ބައްލަވައިދެއް  ޮގތެއް  އޮތް  ވުމަށް ހިނާގފައި 

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ލިޔުމުްނ  -  17.02.2020 ޮގތް  ހިނާގފައިާވ  ކަން 
މުޙައްމަދަށް  މަރިޔަމް  ފޮނުއްުވމަށް 
އަދި  ދެންެނިވފައި.  ސިޓީއަކުން 
ބައްދަލުކުރުމަށްެވސް  ކޮމިޓީއާ 
އެހެންނަމަެވސް  ދެންެނިވފައި 
ަވކީލުްނ  އެފަރާތުެގ 
ހަމަޖެއްސެވުމަށް ަވުގތު ބޭނުްނާވތީ 

 އްދަލުުވން ފަސްކުރެިވފައި. ބަ
 

މުއްދަތެއް   24.03.2021 ކިހާ 
ަވކީލަކާ އެކީ ކޮމިޓީ އަށް ޙާޒުރުާވްނ 
އެއް  ސިޓީ  ނަާގނެތޯސާފުކުރުމަށް 

 ފޮނުިވފައި. 
އިތުރަށް  މުޙައްމަދު  މަރިޔަމް 
މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގްނދަން ބޭުންނ 

27.10.2021 
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މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޓީއަށް  ނުާވކަމަށް  
 ދީފައި  

ދަށުްނ    .10 ކައުްނސިލްެގ  މަރުކަޒު  އިޖުތިމާޢީ  ށ.ފުނަދޫ 
ހިންާގ ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިެގން ކައުްނސިލްެގ  
ތިއްބެިވ ސަރުކާރާއި ޚިޔާލު ތަފާތު ބޭފުޅުްނެގ ފަރާތުްނ  
 އުނދަޫގ ކުރިމަތިވަމުން އަންނާތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ހަސަން ޒަރީރު  08.12.2020
 ދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ޔޫތު އެސޯސިއޭޓް/ށ.ފުނަ 

ބޭއްުވުނ   24.03.2021 ގައި 
އަދި  އެލް.ޖީ.އޭ  ބައްދަލުުވމުަގއި 
ޔޫތުެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ބައްދަލުކުރެއްުވމަށް  ބޭފުޅުްނނާއި 
ބައްދަލުުވމަށް  ނިންމެިވ. 

 ދެންނެިވފައި.  30.03.2021
ޔޫތް   9.11.2021 ބައްދަލުުވމަށް 

މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުން ހާޒިރުނުުވމުެގ 
 ބުން ފަސް ކުރެިވފައި ސަބަ 

ފެްނަނ  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަަގއި  މި 
ކަމާބެހޭ  ހުށަހެޅުންތައް  ޙިޔާލުތަކާއި 
ކޮމިޓީްނ  ފޮުނުވމަށް،  ުވޒާރާއަށް 

 ނިންމަާވފައި 

19.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވ ނ  މާއްދާގެ ދ ށުން އެުކލ ވާލެވޭ ޮކމިޓީ( 241ސ ލާމ ތީ ޚިދުމ ތްތ ާކބެހޭ ޮކމިޓީ )ޤާނޫނު އ ސާސީގެ   5.8

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

މިނިަވންކަމުެގ )ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުެގ  2013/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .1
ަވނަ އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ޤާނޫނު އުާވލުމުެގ ބިލު، ކޮމިޓީްނ    1ޤާނޫނު( އަށް  

ަވނަ މާއްދާެގ )ގ( ަގއިާވ    97ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  
 ޮގތުެގ މަތިން އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި. 

މެްނބަރު   2020ނޮެވންބަރު  25 ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ 
 ޖާބިރު هللا ޢަބްދު

ބޭއްުވނު   2021މާރިޗު    10 2021އޮކްޓޫބަރު  31 ގައި 
ކޮމިޓީެގ   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   7ސަލާމަތީ 

ސުންަގޑި  ބައްދަލުވުމުގައި  ަވނަ 
 ކަނޑައަޅުއްާވފައި.  

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
 ރިޟްވާން ގެއްލުނު މައްސަލަ: އަޙްމަދު   .1

 
މެްނބަރު   2019ޖޫން  24 ދާއިރާެގ  ތުޅާދޫ 

 ޙިސާން ޙުސައިން 
މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްަވން ފައްޓަާވފައި   - -

(02.07.2019.) 
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ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާަގއި،    19ގައި ބޭއްުވނު    2019ޖޫން    24
އި މި  ޞްެގންެނިވ  ފޮުނއްާވފައިާވ  އަނބުރާ  ކޮމިޓީއަށް  ލާޙާއެކު ފާސްކޮށް މި 

 ރިޕޯޓް.   M19/SKH/2019/1ކޮމިޓީެގ ނަްނބަރު 
 

އި ފާސްކުރެއްިވ  ސަރިވސްއިްނ    ލާޙް:ޞްމަޖިލީހުން  ޕޮލިސް  "މޯލްޑިްވސް 
އަޙްމަދު ރިޟްާވން ގެއްލުނު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އިޙްމާލުިވ މައްސަލަ 

 އެއީ މަޖިލީހުން ބަލަްނޖެހޭނެ މައްސަލައެއްކަން." 

ސަރިވސްެގ    - ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 
ހޯދިފައިޭވތީ އިޙްމާލެއް   އެއްެވސް 

ހޯދުމަށް   ކަމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތު  ލިޔުމުން  މުއައްސަސާތަކަށް 
ިނންމާފައި.  ކޮމިޓީން  ހޯދުމަށް 

(03.07.2019.) 
ހިއުމަްނރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އެޮގތުން،    -

ކޮމިޝަްނ،  އިންޓަރްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް 
 މަރުެގ ޢާއިލާ އަދި  هللاާވން ޢަބްދުރިލް

ފޮުނާވ ސިޓީ  އަށް   ފައި.ކޮމިޝަން 
  .ޖަވާބު ހޯދިފައި (.03.07.2019)

ސިއްރު   - ޖެެނރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
މުޤައްރިރަށް  ކޮމިޓީެގ  ސިޓީފުޅެއް 
ސިއްރު  ކޮމިޓީެގ  ފޮނުއްވުމުން 
ކޮމިޓީއާ  ސިޓީ  އެ  ބައްދަލުުވމެއްަގއި 

 )8.7.2019( .ހިއްސާކުރެިވފައި
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ ކަމާގުޅޭ    -

ބައްދަލުކުރައްަވއި  ބޭފުޅުްނނާ  އިސް 
ސާފުކުރެިވފައި  މަޢުލޫމާތު 

(09.07.2019.) 
ފޮުނއްިވ    - ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ސިއްރު ސިޓީއާ ގުޅިެގން އެ އޮފީހުން 
 އެނުކުތާ ހޯދުމަށް    16ފާހަަގކޮށްފައިާވ  

ޖަާވބު  ފޮުނވައިެގން  ސިޓީ  އޮފީހަށް 
  (10.7.2019( .ހޯދިފައި

ޢަބްދު  - ޢާއިލާއާއި  هللاރިޟުާވން  ެގ 
 (. 11.07.2019) ބައްދަލުކުރެިވފައި

ޖެނެރަލްއާ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  -
 (. 11.07.2019ބައްދަލުކުރެިވފައި )
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 ނެތްކަމަށް  އިހުމާލެއް  ފުލުހުންެގ -
 ނެރުމާ  ރިޕޯޓް  ސީ ެގ ތަޙްޤީޤު.އައި.އެން

 ބޭފުޅުްނނާ  ެގ  ސީ.އައި.އެން  ގުޅިެގްނ،
ކުރެިވފައި. ބައްދަލު  ކޮމިޓީން

(14.10.2019.) 
މިހާރު  - ތަޙްޤީޤް  މައްސަލައިެގ 

ސާފުކުރެއްވުމަށް  ހިސާބު  ޮގސްފައިާވ 
ސިޓީެގ  ފޮނުިވ  ކޮމިޝަްނއަށް  މަރު 

 ( 19.11.2020ޖަާވބު ލިބިފައި )
މިހާރު  - ތަޙްޤީޤް  މައްސަލައިެގ 

ހިސާ ސާފުކުރެއްވުމަށް ޮގސްފައިާވ  ބު 
ކޮމިޝަންއަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
މުއްދަތު  ދީފައިާވ  ސިޓީގައި  ފޮނުިވ 

  24.11.2020އިތުރުކޮށްދެއްުވން އެދި  
ގައި ސިޓީއެއް ލިބިފައި. ސިޓީެގ ޖަާވބު 

 25.11.2020ލިބިފައި 
 
 ރިޕޯޓް ނިންމުމުެގ މަރުޙަލާަގއި. -

 
 هللا:ރިޟުވާން ޢަބްދުއަޙްމަދު    – މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް    .2

 
ތަޙްޤީޤްކުރާ  މައްސަލަތައް  މީހުްނެގ  ގެއްލުާވލާފައިާވ  މީހުންާނއި  މަރާލާފައިާވ 

ޢަބް  ރިޟުާވން  އަޙްމަދު  ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިާވ  ގެއްލިފައިާވ هللا ދުކޮމިޝަން 
 މައްސަލައިެގ ރިޕޯޓާުގޅޭ މައްސަލަ. 

 
 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްާވފައިޭވ(  3މަޖިލިސް ތަޅުމުން (

މޯލްޑިްވސް  ކަނޑަނާޅާ  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2019ޓެމްބަރ ސެޕް 5 ޮގތުން  ުގޅޭ  މައްސަލައާ  މި 
ބައްދަލުކޮށް  ސާރިވސްއާއި  ޕޮލިސް 

މަޢުލޫމާތު   05.09.2019 ގައި 
 ސާފުކުރެިވފައި. 

ބައްދަލުކޮށް  ބޭފުޅުންނާ  ކޮމިޝަންެގ  މަރު 
މަޢުލޫމާތު   08.09.2019 ގައި 
 ސާފުކުރެިވފައި. 

މި މައްސަލައިެގ ރިޕޯޓުެގ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް  
 ނިމިފައި. 

 ރިޕޯޓް ނިންމުމުެގ މަރުޙަލާަގއި. -
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2020 : 

ރިޕޯޓް ހަފްތާއެއްެގ ތެރޭގައި ނިްނމުމަށް   -
 ގައި ނިންމާފައި.  10.02.2020

ކޮމިޓީެގ   - ޑްރާފްޓް  ފުރަތަމަ  ރިޕޯޓްެގ 
ެގެނިވފައި.   ބައްދަލުުވމަށް 

24.2.2020 
ފޮނުއްާވފައިާވ   - ފާސްކޮށް  ތަޅުމުން 

ޮގތެއް   އަދި  ކޮމިޓީން  ހުށަހެޅުންތަކަށް 
 ނުނިންމައި. 

މަރު   - ޮގތުން  ުގޅޭ  މައްސަލައާ  މި 
ބައްދަލުކުރުމަށް   ކޮމިޝަްނއާ 

ނިްނމަާވފައި.  26.2.2020   ގައި 
  11.03.2020އެދުަވހުެގ ބައްދަލުުވން  

ދިުނމަށް މަރުކޮމިޝަނުްނ  އަށް ފަސްކޮށް
ދުަވހުެގ   އެ  ނަމަެވސް  އެދިަވޑައިެގން 
 ބައްދަލުުވން ަވނީ ކެންސަލް ކުރެިވފައި. 

 
މެންބަރުންާނ    - ކޮމިޝަްނެގ  މަރު 

ގައި   18.03.2020ބައްދަލުކުރުން  
ބޭއްުވމަށް ނިްނމާފައި. އެހެންަނމަެވސް،  

ގުޅިެގްނ    19-ކޮިވޑް ލޮކްޑައުންއާ 
 ރެިވފައި. ބައްދަލުުވން ކެްނސަލް ކު

2021 
ގައި   31.08.2021މަރު ކޮމިޝަްނއާ   -

 ބައްދަލުކޮށްފައި 
 

މަރު   2019ސެޕްޓެންބަރު    1 - ގައި 
ފުރިހަމަ   ނެރެފައިާވ  ކޮމިޝަނުން 
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ފޮނުިވފައި   ސިޓީ  ރިޕޯޓުހޯދުމަށް 
16.09.2021 

 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ަވަނ   2012ފެބްރުއަރީ    07  )ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ލިބިފައިވާ ސިޓީ(   .1
ކަންބޮޑުާވ  ޮގތުން  ގުޅޭ  ޮގތާ  ދިޔަ  ބަދަލުެވެގްނ  ެވރިކަން  އޭރުެގ  ދުަވހު 
ތަޙްޤީޤްކޮށް  ބަލައި  އެކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށް،  ހުރިކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް 

 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 

 2019ސެޕްޓެންބަރު  8
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ 

 ހ.ދޫހިމެރިގެ 
- 

ދިރާސާކުރާކަން   - މައްސަލަ 
ދެްނނެިވފައި  ހުށަހެޅިފަރާތައް 

16.07.2020 
އަދި    - ހޯދުމަށް  ރިޕޯޓު  ކޯނީ 

 ދިރާސާކުރުމަށް.
ހިއްސާކުރާ    .2 ފުލުހުން  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައެއްގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ފުލުހަށް 

 މައްސަލަ: 
ސްޓޭޝަށްއަށް   ޕޮލިސް  މައްސަލައެއްެގ ގއ.  ބިރުދެއްކުމުެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ 

އެ   ޝުކޫރުއަށް  އިލްހާމް   / ރީލްމަްނޒިލް  ިވލިނިގލި  ގއ.  މަޢުލޫމާތު 
ހިއްސާކުރަމުްނ   ފަރާތުން  ފުލުހުންެގ  މަސައްކަތްކުރަމުްނދާ  ސްޓޭޝަްނގައި 
ެގްނދާކަމަށާއި، އެ ސްޓޭޝަްނއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުދާކަމަށް  

 ކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.ބަޔާން
 

 2020ނޮެވންބަރު  15
 އަޒީޒާ އިސްމާޢީލް

 މޫނިމާިވލާ / ގއ. ިވލިނިގލި
- 

މައްސަލައާ ުގޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   -
ސަރިވސްއަށް   ޕޮލިސް    05މޯލްޑިްވސް 

ފޮނުިވފައި   2021އެޕްރީލް   ސިޓީ  ގައި 
 ޖަާވބު ނުލިބޭ 

ޖަލުތަކަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުެގ  )ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ލިބިފައިވާ ސިޓީ(    .3
އަހަރުން   ތިްނ  އަހަރުން  ތިން  ކުރެޭވ މަސައްކަތަކީ  ބިޑުކޮށްެގން 

މަސައްކަތަކަށްީވނަމަެވސް، ކުރީެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކުެގ  
ކުންފުންޏަށް  ކިޔާ  ޕޮލްކޯ  މަސައްކަތް  އެ  ފެށިެގން  ދައުރުން 
އަންނަީނ   މަސައްކަތްކުރަމުން  އެ  ކުންފުިނން  އެ  ޙަާވލުކުރެިވފައިާވކަމަށާއި، 

ކަމަށްާވތީ އަެގއްަގއި  ބޮޑު  ކުރިއަށް    ަވރަށް  އެކަން  ބިޑުކުރުމަށްފަހު  އަލުން 
 ެގްނދެޭވނެ ޮގތެއް ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 

 2021ޖަނަވަރީ  14
 ޙަސަން ރަޝީދު 

 05-2-74ހުޅުމާލެ 
- 

މޯލްޑިްވސް  - ޮގތުން  މައްސަލައާގުޅޭ 
ފޮުނިވ  ސަރިވސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް 

 23.01.2021ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބިފައި 
ކަމާުގޅޭ  - ތަފްސީލުތަކާއި  މައްސަލައިެގ 

ސިޓީ   ލިޔުންތައް ޕޮލިސްއަށް  ހޯދުމަށް 
 5.4.2021ފޮނުިވފައި 

 28.04.2021ޖަވާބު ލިބިފައި  

ސިޓީ(    .4 ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީން  ގުޅުންތަކުގެ  ހިނގަމުްނދާ )ޚާރިޖީ  ޖަލުގައި 
ސަާގފަތު ހުއްޓުަވއި ޖަލުތަކަކީ  ކޮރަޕްޝަްނއާއި ޒިންމާދާރުކަށް ކުޑަ ކުރުމުެގ  

ދިެވހިރާއްޖެއިްނ   ޤާނޫނުތަކާއި،  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އުސޫލުތަކާއި،  ޑިމޮކްރެޓިކް 
ބައިނަލްއަ  އަންަނ  ޤު ބައިވެރިެވފައިާވ  ހިްނަގމުން  އެއްޮގތަށް  މުއާހަދާތަކާ  ވާމީ 

 2021ފެބުރުވަރީ  03
 ޙަސަން އިކުލީލް

 ހ.ބްރެޑްލީ  
- 

ހުށަހެޅި  - ދިރާސާކުރާކަން  މައްސަލަ 
 07.04.2021ފަރާތަށް ދެންެނިވފައި 

ހޯއްދެުވމަށް   ތަފްސީލު މައްސަލައިެގ -
ކަރެކަޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
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އަނިޔާތަކުެގ  ތަންތަންކަމަށް ކަށަވަރުކުރުން އަދި ލިބެމުންދާ ނަފްސާނީ ޖިސްމާނީ  
 ކަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. ތަތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާން ފުރުސަ

 

ގައި   2021މޭ    25ސަރިވސްއަށް  
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    3 -
OM/57/2021/29)-(167 

 
ސިޓީ(    .5 ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީން  ގުޅުންތަކުގެ  ސެކިއުރިޓީ )ޚާރިޖީ  އޭވިއޭޝަން 

އެއާރޕޯޓްަގއި   ކާޑެއްދޫ  މުަވއްޒަފުްނެގ  ކޮމާންޑްެގ  މަސައްކަތްކުރާ 
 ކަންބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

 2021ފެބުރުވަރީ  07
ސެކިއުރިޓީ  އޭިވއޭޝަން 
ކޮމާންޑްެގ ކާޑެއްދޫ އެއާރޕޯޓްެގ  

 މުަވއްޒަފުން 
- 

ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 
 5.4.2021ޑިފެންސްއަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި

 14.4.2021ޑެޑްލައިން 
 18.04.2021ޖަވާބު ލިބިފައި  

6.  

ސިޓީ(   ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީން  ގުޅުންތަކުގެ  ޖަލު  )ޚާރިޖީ  މޮޑެލްއަށް  މިހާރުެގ 
އްދުމަށްއެދި  ހޯބަދަލުކޮށް ީވހާެވސް މަދުން ޖަލަށް މީހުން ެގްނދެޭވނެ ިނޒާމެއް  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
 

 2021ފެބުރުވަރީ  10
 އަޙުމަދު ަނސީމް 

 ހަޒާރުމާެގ / ސި،ފޭދޫ 
- 

ހުށަހެޅި  - ދިރާސާކުރާކަން  މައްސަލަ 
 07.04.2021ފަރާތަށް ދެންެނިވފައި 

ހޯދުމަށް  - މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ކަރެކްޝަންސްއަށް 

7.4.2021 
ލިބިފައި   ޖަވާބު  ކަރެކްޝަންސްގެ 

20.04.2021 
ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރީެގ  )ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ލިބިފައިވާ ސިޓީ(    .7

މުރާޖަޢާ   އަލުން  މައްސަލަތައް  ޤައިދީްނެގ  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ  ދަށުން  ޤާނޫުނެގ 
ފަރާތްތައް   ބައްލަާވނެ  މައްސަލަ  އެ  ހަމަޖައްސަވައި  ކުރެޭވޮގތް 

މައް ޢަ އޭާނެގ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ހުށަހަޅުއްަވއިެގްނ  އްޔަނުކޮށްފައިާވތީ  ސަލަ 
 ބައްލަބައިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 

 2021ފެބުރުވަރީ  10
 އަޙްމަދު ޢަލީ 

 ސައިލުެގ / ޅ.ނައިފަރު 
- 

ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ކަރެކްޝަންސްއަށް 

7.4.2021 
 19.4.2021ޑެޑްލައިން 

ލިބިފައި   ޖަވާބު  ކަރެކްޝަންސްގެ 
0.04.20212 

 ޤައިދީއަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށް ނުދިނުމުގެ ޝަކުވާގެ ސިޓީ:   .8
ބޭުންނ   އަތުެގ  ސަބަބުން  ލަސްުވމުެގ  ފޯރުނުކޮށްދީ  ކަންކަން  ބޭސްފަރުާވެގ 
އިޙުމާލުެވފައިާވ  މިކަމުަގއި  އިޙުސާސްކުރެެވމުްނދާކަމުްނ،  ކެނޑެމުްނދާކަމުެގ 

ެގްނނަަވއި، ޤާނޫނު އަސާސީން އެފަރާތަށް  ފަރާތްތައް އިްނސާފުެގ ކުރިމައްޗަށް 
 ޙައްޤުާވ ބޭސްފަރުާވކުރުމުެގ ޙައްޤު ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 މުޙައްމަދު ޝަރީފް 

ގދ.ވާދޫ   އަސްރަފީެގ/ 
 މާލެ ޖަލު/ މާލެ 

- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ކަރެޝަްނސްއަށް 

7.4.2021 

 19.4.2021ޑެޑްލައިން  -
 25.04.2021 ޖަވާބު ލިބިފައި 
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9.  
 ގައިދީއަކަށް ބޭސްފަރުވާ ލަސްވަމުންދާތީ ޝަކުވާގެ ސިޓީ: 

ޤާނޫނު އަސާސީން އެފަރާތަށް ޙައްޤުާވ ބޭސްފަރުާވ ލިބިދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބުމަށް  
 އަަވސްކޮށްދެއްުވންއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. ލަސްަވމުންދާތީ އެކަން 

 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 އައިމަން އަހްމަދު 

 މާލެ ޖަލު 
- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ކަރެޝަްނސްއަށް 

7.4.2021 

 19.4.2021ޑެޑްލައިން  -
 25.04.2021 ޖަވާބު ލިބިފައި 

 ޑީޕޯޓްކޮށްދެއްވުން އެދި: އަދަބަށް ލުއެއް ހޯދުމަށް    .10
ފިރިމީހާ   އެފަރާތުެގ  މައްސަލާަގއި  ެގ  ޓްރެފިކިންގ  ޑްރަްގ 
ހައްޔަރުކުރެިވފައިވުމުން ޢާއިލާއަށް ލިބެމުންދާ ނިކަމެތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް  
އެފަރާތުެގ ފިރިމީހާެގ އަދަބަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްަވއި އިންޑިއާ އަށް ޑިޕޯޓް 

 ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިަވ ސިޓީ. 
 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 ބަދުޝާ ބީވީ 

ޓަމިލްނާޑޫ،  -ޕީ.ީވ ޕައްޓިނަމް
 އިންޑިއާ 

- 

ނޫންކަމަށާއި  - މެންޑޭޓެއް  ކޮމިޓީެގ 
މުއައްސަސާއަށް  ކަމާުގޅޭ 

 ހުށަހެޅުއްުވމަށް ޖަވާބުދެއްުވމަށް. 
 ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރެިވފައި.  

11.  

އެދި:  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް  ކައުންސިލިންގ  ގައިދީންނަށް    މަސްތުވާތަކެތީގެ 
އެޑި ވަބާަގއި  އެކަށީެގްނާވ  ޓްެވފައިާވ  ކްމަސްތުާވތަކެތީެގ  ޤައިދީންނަށް 

ފޮުނއްާވފައިާވ  ކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  އެކަން  ނުލިބޭތީ  ޚިދުމަތް  ކައުންސިލިްނގ 
 ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 އަސްފަލްهللا ޢަބްދު

 ނީލްިވލާ/ ސ.ފޭދޫ 
- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ކަރެކަޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

ގައި   2021މޭ    25ސަރިވސްއަށް  
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި.  

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    3 -
- OM/57/2021/29)-(167 

 
 

ޝަކުވާ    .12 މައްސަލައެއްގެ  ބިރުދައްކާ  ނުދައްކާ  ކުލި  އޮފިސަރަކު  ފުލުހުންގެ 
 ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައި ނުވާ މައްސަލަ: ފުލުހަށް  
ަވނަ ފްލޯގައި ދިރިއުޅެމުްނދާ ފ.ދަރަނބޫދޫ/   3މާރާތުެގ  ޢި  11236ފެހިތަރި  

ގެއްލުްނ   މުދަލަށް  ގެއަށާއި  އަދި  ުނދައްކާ  ކުލި  މަހުމޫދު  ޒައިދު  އަލިާވެގ، 
މަހުމޫދަކީ    2ދެމުްނދާތާ   ޒައިދު  ކައިރިެވފައިާވކަމާއި،  ާވން  ހުޅުމާލޭ  އަހަރު 

ޕޮލިހަށް  މައްސަލަ  ފަރާތެއްކަމުން،  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ޕޮލިސްޓޭޝަންަގއި 
ބިރު   ދަރިންނަށް  އަދި  ނުބެލޭކަމާއި  މައްސަލަ  އެ  ނަމަެވސް  ހުށަހެޅި 
 ދައްކަމުންދާތީ އެކުދިން ނަފްސާީނެވފައިާވކަން ބަޔާކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 ޢަބްދުލްޖަލީލް 

 / ހުޅުމާލ11236ެހިތަރި ފެ
- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ސިޓީ  ޕޮލިސްއަށް 

 5.04.2021ފޮނުިވފައި.
ޖަވާބު ލިބިފައި  ޕޮލިހަށް ފޮނުިވ ސިޓީެގ  

2021-04-15 
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ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ކުލި ނުދައްކާ ބިރުދައްކާ މައްސަލައެއްގެ ޝަކުވާ ޖެންޑާ  

 ހުށަހެޅުމުންވެސް ބަލާފައިނުވާ މައްސަލަ: އަށް  
ަވނަ ފްލޯގައި ދިރިއުޅެމުްނދާ ފ.ދަރަނބޫދޫ/   3އިމާރާތުެގ    11236ފެހިތަރި  

އަލިާވެގ، ޒައިދު މަހުމޫދު ދިރިއުޅެމުްނދަނީ ކުލި ނުދައްކާކަމާއި އަދި ޒައިދު  
ޕޮލިސްޓޭޝަްނގައި   ހުޅުމާލޭ  ފަރާތެއްކަމުން، މަހުމޫދަކީ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

އެ  އަދި  ނުބެލޭކަމާއި  މައްސަލަ  އެ  ނަމަެވސް  ހުށަހެޅި  ޕޮލިހަށް  މައްސަލަ 
އެ   15ފަރާތުެގ   އަނިޔާކޮށްފައިވުމުން  މަހުމޫދު  ޒައިދު  ދަރިފުޅަށް  އަހަރުެގ 

މައްސަލަ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ޓޭޝަްނއަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  
ޝަލް ސަރިވސްއަށް ހުށަހެޅުމުންެވސް މައްސަލަ ބަލައިފައިުނާވތީ،  އެންޑް ސޯ

ީވހާެވސް އަަވހަށް މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެއްވައި އެ މައްސަލައިަގއި ޝާމިލުާވ  
 ފަރާތްތަކަށް ފިޔަަވޅުއަޅުއްަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 

 - 2021ޖޫން  01

 ޕާކުކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއް ޓޯކޮށް ޖޫރީމާނާ ކުރި މައްސަލަ: ގަވާއިދައި އެއްގޮތަށް    .13
ކިނބިަގސްދޮށު މަުގަގއި ޕާކް ކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއް ޓޯްވ ކޮށްފައިާވކަމަށާއި، 
އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ޕިކަޕުތަކުން މުދާ ބާލައި އެރުުވމަށްޓަކައި އެ  

ދުރު ސައިކަލުތައް  ހުންނަ  ކޮށްފައި  ޕާކް  ތަންތާަގއި މަުގގައި  އެކި  ކޮށް 
ަގާވއިދާ  ކޮށްފައިހުރީ   ޕާކް  ސައިކަލު  ފަރާތުެގ  އެ  ބަހައްޓަމުންދާކަމަށާއި، 
ތަކުްނ   ސީސީޓީީވ  ހަރުކުރެިވފައިާވ  ސަރަޙައްދުގައި  އެ  އެއްޮގތަށްކަން 
އެއީ   ކުރެެވމުްނދާތީ،  ޖޫރިމަނާތައް  އެކިއެކި  މިފަދަ  އެނޭގނެކަމަށާއި، 

ަވރަށްބޮ ލިބޭ  ސަމާލުކަމަށް ރައްޔިތުްނނަށް  އެކަން  ެގއްލުމެއްކަމަށާއި  ޑު 
 ެގނެސްދިުނމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 

 2021އެޕްރީލް  08
މަޢުރޫފް   މުޙައްމަދު 

 ހ.ޕޫލް/ މާލެ
- 

މަޢުލޫމާތު  - ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ހޯއްދެވުމަށް ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް 

ފޮނުިވފައި   -57ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/75  (25   ޭމ

2021) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    02 -

(171-A(a)/57/2021/62) 

ގެއްލުން  މަ  .14 ފަރާތުން  މީހެއްގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  ލިބެމުންދާ  ސްތުވާތަކެތި 
 ޝަކުވާތައް ބަލާފައިނުވާ މައްސަލަ: 

( ނާޒިއު  މުޙައްމަދު  ކުރަމުްނދާ  ބޭުނން  އާއި A304661މަސްތުާވތަކެތި   )
ގުޅިެގން ޭވތުެވދިޔަ އަހަރުތަކުެގ ތެރޭގައި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށާއި،  
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ  
އޮފް ޖެންޑާއަށް ސިޓީ ހުށަހެޅިފައިީވަނމަެވސް މިއަދާ ހަމައަށްެވސް އެއްެވސް  

 2021އެޕްރީލް  08
އިބްރާޙީމް  ނާޒިޔާ   ފާތިމަތު 

 ގ.އާބީރަމްޒު/ މާލެ 
- 

މަޢުލޫމާތު  - ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ށް ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް ހޯއްދެވުމަ 

ފޮނުިވފައި   -57ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/75  (25   ޭމ

2021) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    02 -
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ލިބިފައިުނާވކަށާއި އެކި  ޖަާވބެއް  ކެނޑިނޭޅި  ފަރާތުން  ނާޒިއުެގ  މުޙައްމަދު   ،
ކަހަލަ ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ، އެކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދިުނމަށްއެދި  

 ހުށަހަޅާފައިާވ ސިޓީ.  
 

(171-A(a)/57/2021/62) 

ފުލުހުން    .15 ނުބެލޭނެކަމަށް  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅުމުން  މައްސަލައެއް  ޓެކުމުގެ 
   އަންގާފައިވަ މައްސަލަ: 

ލިލީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ެގ ޑިރެކްޓަރެއްކަމަށްާވ މައްލާ އަޙްމަދު 
ޓެކުމުެގ   މޫސާއަށް  ނަޖުމާ  މުވައްޒަފެއްކަމަށްާވ  ކުންފުީނެގ  އެ  ނާސިރުއާއި 
ތުހުމަތުކޮށް މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ އަކީ 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ނުކުރުމަށް    ބައުްނސް ޗެކުެގ މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނެ އެ
ނިންމާފައިާވކަން އަްނާގފައިާވތީ، އެކަްނ ބައްލަަވއި ދިުނމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ  

 ސިޓީ. 
 

 2021އެޕްރީލް  08
އަބްދުއްރަޙީމް   އާސިމް 

 މ.އެއްމުލިއާެގ/ މާލެ 
- 

މަޢުލޫމާތު  - ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ހޯއްދެވުމަށް ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް 

ފޮނުިވފައި   -57ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/75  (25   ޭމ

2021) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    02 -

(171-A(a)/57/2021/62) 

16.  

 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ: ޙާލަތަށް ބަލައި ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި   ބަލި 
ަނސްާވން   )ހުސައިން  ޭގ  A236378ދަރިފުޅު  ބަލައި  ބަލިހާލަތަށް  ެގ   )

 ބަންދަން ބަދަލުކޮށްދިުނމަށް އެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021މޭ  06

 އަޙްމަދު ނާފިޢު 
 ދެކުނުެގ/ ރ.ކަނދޮޅުދޫ 

- 

މަޢުލޫމާތު  - ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ހޯއްދެވުމަށް ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް 

ފޮނުިވފައި   -57ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/75  (25   ޭމ

2021) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    02 -

(171-A(a)/57/2021/62) 
17.  

 ސިޓީ: އިހުމާލުން ބަންދުކުރި މުއްދަތު އުނިކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހެޅި  
ތަންފީޛުކުރަްނޖެހުނު   އެފަރާތުން  އިހުމާލުން  ތަންފީޛުކުރުމުެގ   03ޤާނޫނު 

ދުަވސްތައް  ބަްނދުކުރި  ތަކުގައި  މަރުކަޒު  ފަރުާވދޭ  މުއްދަތުން  އަހަރުދުަވހުެގ 
 އުިނާވނެތޯ ބަލައިދިުނމަށްއެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021މޭ  06
 އަސްފަލް هللا ޢަބްދު

 ނީލްިވލާ/ ސ.ފޭދޫ  
- 

މަޢުލޫމާތު  - ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ހޯއްދެވުމަށް ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް 

ފޮނުިވފައި   -57ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/32  (25   ޭމ

2021) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    03 -

(171-A(a)/57/2021/29) 
އަނިޔާކޮށް،    .18 ޖަލުގައި  އެކަން  ދޫނިދޫ  މަނާކޮށްފައިވާތީ  ބޭސްފަރުވާކުރުން 

 ބަލާދިނުމަށް އެދި: 
 2021މޭ  06

 ދު އިހުސާން އަޙްމަ
 އަސްރަފީިވލާ/ ތ.ތިމަރަފުށި  

- 
މަޢުލޫމާތު  - ގުޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 

ހޯއްދެވުމަށް ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް 
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( އަށް ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާ A270484ކޮއްކޮ )އަހުސަން މުޙައްމަދު  
މައްސަލަ   އެ  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ  މަުގ  ބޭސްފަރުާވކުރުމުެގ  ދިނުމަށްފަހު، 

 ބަލައިދިނުމަށްއެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

ފޮނުިވފައި   -57ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/76  (25   ޭމ

2021) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    03 -

(171-A(a)/57/2021/63) 
19.  

 ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ: ކޮރަޕްޝަން  
MNDF    ެގ މުވައްޒަފުންނަށް ކައްކާ ކާންދިުނމަށް ބޭނުްނާވ ސާމާނު ަގްނނަީނ

 ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފައިާވ ޮގތަށްކަމަށްބުެނ ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021މޭ  06

 ޒުބައިރު هللا ޢަބްދު
 ސައިޝަރ/ ސ.ފޭދޫ 

- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
މޭ   25މިނިސްޓްރޯ އޮފް ޑިފެްނސްއަށް  

   ގައި ސިޓީ ފޮނުިވފައި 2021
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    7 -

1/2021/558)-AD-(28 
20.  

ދުވަސްވެފައިވަ   ގިނަ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ޖަލުގައި  ޙައްޤުތައް  ޤައިދީންގެ 
 ގައިދީންނަށް ލުއި ހޯދުމަށް އެދި: 

މިްނވަރު   ކަށަވަރުކުރަމުންދާ  ދަޢުލަތުން  ހައްޤުތައް  މީހުްނެގ  ޖަލުަގއިާވ 
ލުޔެއް  ދެޭވނެ  މީހުންނަށް  ދުަވސްެވފައިާވ  ިގނަ  ޖަލުަގއި  ބައްލަވައިދެއްަވއި، 

 އޮތްތޯ ބަލައި ދިުނމަށްއެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021މޭ  06
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

 ޝަބްަނމީެގ/ ގދ.ހޯޑެއްދޫ 
- 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މައްސަލައާ  -
ކަރެކަޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

ގައި   2021މޭ    25ސަރިވސްއަށް  
   ސިޓީ ފޮނުިވފައި

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    3 -
OM/57/2021/30)-(167 

21.  

މަސްތުާވތަކެތި މައްސަލައެއްަގއި ކޮށްފައިާވ ޙުކުމާއި ގުޅިެގން ހިންހަމަނުޖެހުްނ  
 ފާޅުކޮށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021މޭ  06
 މުޙައްމަދު ފިޒާން 

 ގ.މެރިންލައިޓް/ ކ.މާލެ 
- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ކަރެކަޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

ގައި   2021މޭ    25ސަރިވސްއަށް  
   ސިޓީ ފޮނުިވފައި

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    3 -
OM/57/2021/30)-(167 

22.  

ިނންމި   ޓީމުން  މެޑިކަލް  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  ެގއަށް  ހުރިޮގތުން  ބަލިޙާލަތު 
ނަމަެވސް އެކަމަށް މާފުށި ޖަލުެގ މެނޭޖްމަންޓުން ހުރަސް އަޅަމުންދާކަމަށްބުެނ 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ.  
 2021މޭ  06

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
 ދެކުލައަރާެގ/ ސ.ހިތަދޫ 

- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ކަރެކަޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

ގައި   2021މޭ    25ސަރިވސްއަށް  
   ސިޓީ ފޮނުިވފައި

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    3 -
OM/57/2021/30)-(167 
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23.  
 އޮޅުވާލައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ: ކުށުގެ ރެކޯޑްތައް 

ރެކޯޑުކުރެިވފައިާވ ިގނަ ކުށުެގ ރެކޯޑުތަކަކީ އޮޅުާވލައިެގން މަކަރާއި ހީލަތުްނ  
ރެކޯޑު  ކުށުެގ  ބައްލަަވއިދެއްވައި،  އެކަން  ކަމަށާއި،  ރެކޯޑްތަކެއް  ކޮށްފައިާވ 

 ހޯދައިދިުނމަށްއެދި  ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ.ސާފުކޮށް ޙައްޤާއި އިްނސާފު 

 2021މޭ  06
 އިބްރާހީމް އަޝީރު 

 ތިބްރޯޒުެގ/ ގދ.ގައްދޫ  
- 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  -
ކަރެކަޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

ގައި   2021މޭ    25ސަރިވސްއަށް  
   ސިޓީ ފޮނުިވފައި

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި    2021ޖޫން    3 -
OM/57/2021/30)-(167 

 ޖަލުން އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ   .24
ލަތު ޯގސް ަވމުްނދާތީ ޙާޖަލުން އެކަށީެގންާވ ބޭސްފަރުާވ ނުލިބޭތީއާއި ދަރިފުޅުެގ  
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ އަަވހަށް ފަރުާވ ހޯދުމަށް ެގޔަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށްއެދި 

 2021ޖޫން  01
 ޔޫސުފް ސަޢީދު 

ނަންބަރު   ލޮޓް  ހުޅުމާލެ 
10381 

- 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ފޮުނިވފައި  ސިޓީ  ސަރިވސްއަށް  

26.09.2021 
 ސިޓީ   2ޖަލުގެ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ    .25

ޖަލުެގ ބޭސް ފަރުާވެގ     އާއި  ޖަލުަގއި އެކަށީެގްނާވ ބޭސް ފަރުާވ ލިބެމުންުނދާތީ
 ނިޒާމަށް ހަރުދަނާ ކުރެިވދާނެ ޮގތްތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ޖޫން  01
 ދާޢޫދު ޖިމްރީޒް 

 ގ.ބިޔުޓީިވލާ / މާލެ
- 

ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ފ  ސަރިވސްއަށް 

26.09.2021 
ބ. ހިނބަޅިދޫގެ ފަޅުބޭރުން ފެނުނު ހަތިޔާރުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާ މައްސަލަ    .26

ސިފައިްނެގ އާމަރީގައި ހުރި ހަތިޔާރު އާމަރީއިން ބޭރުެވ، ބ އަތޮޅު ހިނބަޅިދޫެގ  
ބަޔާންކޮށް   ުނދާކަމަށް  ތަޙްޤީޤްކުރިއަށް  މައްސަލައިެގ  ފެނުުނ  ފަޅުބޭރުން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 2021ޖޫން  02
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 
 2Aމ.އައިލެކްސް 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -

 ގެ ހަމަނުޖެހުން 2012ފެބްރުއަރީ    7  .27
ގައި ހިނާގދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިސްކޮށް ތިއްބެިވ    2012ފެބުރުވަރީ    7

 ފަރާތްތަކުެގ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްުވްނ އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.
 2021ޖޫން  02

 އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލް ޙަމީދު 
 ގ.ަވޑިނޮޅިގެ 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  -

 އެހެން ގައިދީންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މައްސަލަ   .28
ޖަލުަގއި އުޅޭ އެހެން ަގއިދީްނެގ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުްނ 

އިސްފަރާތްތަކުެގ   ޖަލުެގ  އެކަން  ެގެނސްފައިީވ  ލިބެމުްނދާއިރު  ސަމާލުކަމަށް 
 ނަމަެވސް އެއްެވސް ޙައްލެއް ލިބިފައިުނާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

 2021އޮަގސްޓު  23
 މުޙައްމަދު ޝިޔާން 

ކަނީރުމާެގ/ގދ.ތިަނދޫ  )މާފުށި 
 ޖަލު(

- 
މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްެގ 
ެގަނއުމަށް  މައްސަލަ  ސަމާލުކަމަށް 

 ސިޓީ ޑްރާފްޓް ކުރެިވފައި 

 އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ   .29
 .ޖަލުން އެކަށީެގްނާވ ބޭސްފަރުާވ ލިބެމުްނނުދާތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 
 2021އޮަގސްޓު  23

ޝަރީފް،   މުޙައްމަދު 
 އަޝްރަފީެގ / ގދ.ާވދޫ 

- 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ސަރިވސްއަށް 

26.09.2021 
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 އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ   .30
ލަތު ހުރިޮގތުްނ  ޙާޖަލުން އެކަށީެގްނޭވ ބޭސްފަރުާވ ފޯރުކޮށް ނުދޭތީއާއި ބަލި  
 ލުއި ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

 2021އޮަގސްޓު  23
 ސުއައިދު ޔޫސުފް، 

 އުޑުިވލާެގ / ޅ.ަނއިފަރު 
- 

ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިްވސް  
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ސަރިވސްއަށް 

26.09.2021 

 ޖަލުން އަސާސީ ޙައްޤު ނުލިބޭ މައްސަލަ   .31
މަސް   10އިލީ ބައްދަލުުވން ހުއްޓާލަފައިާވތާ  ޢާއާ ގުޅިެގން ޖަލުން    19-ކޮިވޑް

ނުދާތީ  ލިބެމުން  ޙައްޤުތައް  އެތަކެއް  އަސާސީ  ޖަލުން  ެވފައިާވކަމަށާއި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮަގސްޓު  23
 ތަސްލީމް މުޙައްމަދު، 
 މ.އަސަރީހަނދާން  

- 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ފޮުނިވފައި  ސިޓީ  ސަރިވސްއަށް  

26.09.2021 

 އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ   .32
ބައްލަަވއި   މައްސަލަ  ލިބެމުންނުދާ  ބޭސްފަރުާވ  އެކަށީެގްނާވ  ދެއްުވްނ  ޖަލުން 

 އެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 
 2021އޮަގސްޓު  23

 އަޙްމަދު އަފްރާހް، 
 ދިލާސާެގ / މ. މުލި

- 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ފޮނުިވފައި  ސިޓީ  ސަރިވސްއަށް 

26.09.2021 
 ޕޮލިސް އިން ސްޓިކަރ ޖަހާފައިވާ މައްސަލަ   .33

ަވނިކޮށް   ޕާކްކޮށްފައި  ސައިކަލް  ތެރޭގައި  ޯގތި  ޕޮލިސް އޮފީސް  މޯލްޑިްވސް 
ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި   އެކަން  ޖަހާފައިާވތީ  ސްޓިކަރ  ސަރިވސްއިން 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  04
 މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް 
 މ. ކެލަން / މާލެ

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ    .34
ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަްނެގ ގޮޅީަގއި ކޮށްފައިާވ އަނިޔާތައް ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  22

 އަޙްމަދު ސަމާޙް 
 އިރަމާެގ / ހދ.ކުރުބީ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި    .35
އެކި   އެކި  ހިންާގ  ދަށުން  ބެލުމުެގ  ސަރިވސްެގ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
އަނިޔާތައް   ލިބިފައިާވ  ފަރާތުން  އޮފިސަރުންެގ  ބައެއް  ތިއްބަާވ  ޖަލުތަކުަގއި 
ރައްޔިތުްނެގ  އުނދަޫގކަމަކަށްާވތީ  ޙިއްޞާކުރުމަކީ  ޒަރިއްޔާއިން  ސިޓީެގ 

އް އެ ފަރާތާ ބައްދަލުކޮށްދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ  މަޖިލީހުެގ ކަމާުގޅޭ ކޮމިޓީއެ
 ސިޓީ.

 2021އޮކްޓޫބަރު  03
 އަޙްމަދު ދީދީ 
 ހުޅުމާލެ ޖަލު 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 ޢާންމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި ޖަލުން ނުލިބޭ މައްސަލަ   .36
އާންމުކޮށް ކެއުމަށް  ެގ ކެންޓީނުން އެްނމެ    3އަދި    1،2މާލެ ޖަލު ޔުނިޓް  

ހޯއްދަވައިދެއްުވްނއެދި  ހައްލެއް  އެކަމަށް  ނުހުންާނތި  ލިބެން  ތަކެތި  ބޭނުްނާވ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  27
 މުޙައްމަދު ނިޒާހް 
 3މާލެ ޖަލު ޔުނިޓް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  - އިބްރާހީމް އަޙްމަދު   2021ނޮެވންބަރު  16 އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ   .37
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  އި އަތުގައި އާ ހުޅުތަކުަގއި ރިއްސާތީ ކ.މާފުށި ޖަލުެގ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ފައިގަ 
ީވަނމަެވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއިްނ  ާގޑު ހޯދުމަށް ލިޔެދީފައި  އެޅުމަށް 

 މިހާތަނަށް އެ ާގޑްތައް ހޯދައިދީފައިުނާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޅ،ަނއިފަރު   / މިސްކިތްދޮށުެގ

 ފުލުހެއްގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އަނިޔާގެ މައްސަލަ   .38
ކުރީެގ ފިރިމީހާ )ރ.މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންެގ އެންމެ އިސްެވރިޔާ( ެގ ފަރާތުްނ 

އަދި   ނަފްސާނ  އާނިޔާއާއި،  ެގެވށި  ލިބެމުްނދާ  އަދި  ޖިސްމާީނ  ލިބިފައިާވ 
 އަނިޔާއާއި އިންޒާރުތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފާޠިމަތު ސުދުފާ  2021ނޮެވންބަރު  17
 ޅ.ހިްނނަަވރު  / ހުޅަުގެގ

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 ބޭސް ނުލިބޭ މައްސަލަ   .39
މާފުށި ޖަލުން ބޭސްތައް  ދުަވސް ެވފައިާވއިރު    4ބޭސް ހުސްެވފައި ހުންނަތާ  

 ފޯކޮށްދީފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ލުޠުފީ هللا ޢަބްދު 2021ނޮެވންބަރު  18
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  - މާލެ  / ހ.ހާޖަރާެގ

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ   .40
ތެރެއިން   މަޖިލީހުެގ  ސަރިވސް  ރައްޔިތުްނެގ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

 ޒިންމާދާރު ކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޙަސަން މޫސާ  2021ނޮެވންބަރު  28
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  - ރޯޝަްނިވލާ / ޏ.ފުަވއްމުލަކު 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
 )ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ލިބިފައިވާ މައްސަލަ(   .1

 2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ އަހަރު ރިޕޯޓް 
 

 ށާ.މަސައްކަތް އަދި ނުފަ  - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  2020ފެބްރުވަރީ  16

 ން ލަސްވާ މައްސަލަ: މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ    .2
ތަޙްޤީޤްކުރާ  މައްސަލަތައް  މީހުްނެގ  ގެއްލުާވލާފައިާވ  މީހުންާނއި  މަރާލާފައިާވ 
މައްސަލަ   މަރުެގ  އަނަސްެގ  މުޙައްމަދު  ފެންފިޔާޒުޭގ  މީދޫ  ރ.  ކޮމިޝަނުން 

ާވ  ސް ތަޙްޤީޤް ކުރުމުަގއި ލަސްތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެ މައްސަލަ ބެލުމުަގއި ލަ
 ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް. 

 

މެްނބަރު   2020މާރިޗް  09 ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 
 އާދަމް ޝަރީފު 

ޮގތުން  - -- ުގޅޭ  މައްސަލައާ 
)އެއްަވނަ(  މަރުކޮމިޝަނަށް 

 ސިޓީފޮނުިވފައި 
ލިބިފައި  - )އެއްަވނަ(  ޖަާވބު 

)ތަޙްޤީޤަށް   06.07.2020
ލިބިފައިހުރި ބައެއް ހެކީެގ ފޮރެްނސިކް 
ތަޙްޤީޤް  ނިމުމުން  އެނަލިސިސް 
ޖަާވބު  ކޮމިޝަނުން  ނިމޭނެކަމަށް 

 ދީފައި(. 
މިހާރު  - ތަޙްޤީޤް  މައްސަލައިެގ 

މައްސަލައިެގ  ހިސާބާއި  ޮގސްފައިާވ 
ލަފާކުރައްާވ  ނިމޭނެކަމަށް  ތަޙްޤީްގ 
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މަރު  ސާފުކުރުމަށް  މުއްދަތު 
ގައި   11.02.2021ކޮމިޝަްނއަށް  

 .)ދެަވނަ( ސިޓީ ފޮުނިވފައި
- ( ލިބިފައި ޖަާވބު  ދެަވނަ( 

18.02.2021 
ބައްދަލުކޮށް  ކޮމިޝަންއާ  މަރު 
ސާފުކުރެިވފައި  މަޢުލޫމާތު 

31.08.2021 
 )ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް(   .3

ަވނަ ދުަވހު ބެންކް އޮފް ސިލޯން ކުރިމަތީގައި ބަޔަކު   2020އޮކްޓޫބަރު    25
ކުށްތައް   ނުރައްކާތެރި  އެފަދަ  މައްސަލައާއި  އުޅުނު  ފޭރެން  ފައިސާތަކެއް 

 ހުއްޓުުވމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތައް ދިރާސާކުރުމުެގ މައްސަލަ

 2020އޮކްޓޫބަރު  26
 

މައްސަލައާގުޅޭ ޮގތުން މިިނސްޓްރީ އޮފް  - - ކޮމިޓީޚާރިޖީ ުގޅުންތަކުެގ 
އެފެއާޒް،   ހޯމް  ކައުންޓަރ ޑިފެންސް، 

ޕޮލިސްއާ  އަދި  ސެންޓަރ  ޓެރަރިޒަމް 
 02.11.2020ބައްދަލުކޮށްފައި 

މަޢުލޫމާތު  - އިތުރު  މައްސަލައާގުޅޭ 
އަދި  މިނިސްޓްރީ  ހޯމް  ސާފުކުރުމަށް 
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ސިޓީ 

 05.11.2020ފޮނުިވފައި 
 18.11.2020ޖަާވބު ލިބިފައި  -

 
 ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ އިން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު: ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ    .4

ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭެގ     ޓެރަރިޒަމްއާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅައިޮގސްފައިާވ އެކިއެކި
އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުުވމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ 

 ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުެގ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓު 

ކައުންޓަރ   2020ޑިސެންބަރު  15 ނޭޝަނަލް 
 ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު 

 ނުފައްޓަާވ. މަސައްކަތް އަދި  -

 )ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ލިބިފައިވާ މައްސަލަ(   .5
 2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ އަހަރު ރިޕޯޓް 

 ށާ.މަސައްކަތް އަދި ނުފަ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  2021ޖަނަވަރީ  20

ޠާލިބާނުންނާއެކު ޓްރެއިނިންގް ހެދިކަމަށް  ޢަލީ ނަޒީރު އަދި މިޞްބާޙް ޢައްބާސް    .6
 ބުނާ މައްސަލަ: 

މަރާލާފައިާވ މީހުންާނއި، ެގއްލުާވލާފައިާވ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ  
ކޮމިޝަްނެގ މެްނބަރު އަލްފާޟިލް މިޞްބާޙް ޢައްބާސްއާއި އަދި މިިނސްޓަރ 

ނަޒީރު، ޠާލިބާނުންނާއެކު  އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢަލީ  

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރަމުން ދަނީ.  - 2021އޭޕްރިލް  15 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021މާރިޗު  9
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޕޮލިސްއިން ހޯދުމަށް  -

ތުހުމަތުކުރެޭވ އަދި ސޯޝަލް މީޑީއާެގ   -
ހިމަަނއިެގން  މަޢުލޫމާތުތައް 
އެއްކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތުތައް 
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ސުާވލު  މެންބަރަކު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ހަދާފައިާވކަމަށް  ޓްރެއިނިްންގ 
އުފައްދާފައިާވތީ އެ މައްސަލައިަގއި، ޭނޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 

 އިން ފޮނުއްިވ ޖަވާބު ސިޓީ.

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވ ދިނުމަށް ފުލުހުންަނށް 
 ( 23.3.21ސިޓީ ފޮނުިވފައި. )

 
 ހިޔުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރާތުގެ ރިޕޯޓު:   .7

ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް   ޕޮލިސް  ދޫނިދޫ  ހިއުމަްނ  2020އޮކްޓޫބަރު    20ކ.  ގައި 
ޤައުމީ   ޒިޔާރާތުގައި  ކުރި  މޯލްޑިްވސްއިން  ދި  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް 

ފެނިފައިާވތީ ތަކެތި  ބަހައްޓާފައިާވ  ނުރައްކާާވޮގތަށް  އެކަމަށް  ސަލާމަތަށް   ،
 އަަވސް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ނިންމިފައި  2021ޖޫން  15 ބިއުރޯ  2021އޭޕްރީލް  1 ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ 
26.04.2021 

މުޙައްމަދަށް    .8 އަޙުސަން  އަސްރަފީވިލާ/ތ.ތިމަރަފުށި،  ބަންދުގައިހުރި  ދޫނިދޫ 
 އަނިޔާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ: 

ދޫނިދޫ ޖަލު ބަންދުގައިހުރި ތ.ތިމަރަފުށި އަސްރަފީިވލާ، އަޙުސަން މުޙައްމަދަށް  
 ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިާވކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

މެްނބަރު   2021އެޕްރީލް  18 ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި 
 ރިޔާޟް هللا ޢަބްދު

ކަނޑައެޅި  - 2021ޖޫން  30 ސުންަގޑި  މަސައްކަތުެގ 
 ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމާފައި 

މަޢުލޫމާތު  - ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ފުލުހުްނެގ  ދިެވހި  ސާފުކުރުމަށް 

ފޮނުިވފައި   ސިޓީ  -57ޚިދުމަތަށް 
F/SKH/171/2021/76  (25    ޭމ

2021.) 
-171)ޖަވާބު ލިބިފައި  03.06.2021

A(a)/57/2021/63) 
ބުނާ  ރޯޒީ    .9 އަނިޔާކުރިކަމަށް  ފުލުހުން  މުޙައްމަދަށް  އަމާނީ  ސައިޑް/ލ.ގަން 

 މައްސަލަ: 
)ބާ   2021އެޕްރީލް    16 ކޮމިޝަން  އިލްކެޝަން  ރޭ  ދުަވހުެގ  ަވނަ 

ެގންދިއުމުަގއި   ހައްޔަރުކޮށްެގން  ހައްޔަރުކުރުމުަގއާއި  ކައިރިން  ޖަމާލުއްދީން( 
 ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިާވ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. 

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 2021 އެޕްރީލް 20
 ޝަރީފް  އާދަމް

ރަސްމީކޮށް  - - ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް 
 ނުފައްޓަާވ، އެހެްނނަމަެވސް، 

މަޢުލޫމާތު  - ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ސިޓީއެއް  ފުލުހުންނަށް  ސާފުކުރުމަށް 

 ފޮނުިވފައި.  
- 57-F/SKH/171/2021/76 (25 

 (. 2021މޭ 
 ގައި ޖަާވބު ލިބިފައި  2021ޖޫން  3 -

(171-A(a)/57/2021/63) 
ނުބައްދަލު  ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިހުތިޖާޖެއްގައި ފުލުހުން ހާލަތާ    2021މޭ    01  .10

 ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ: 
ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021މޭ  01

 هللاއީާވ ޢަބްދު
ރަސްމީކޮށް  - - ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް 

 އެހެްނނަމަެވސް، ނުފައްޓަާވ، 
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ަވނަ ދުަވހުެގ ރޭަގނޑުެގ ަވުގތެއްގައި މާލޭގައި ކުރި އިހުތިޖާޖުެގ   2021މޭ    01
ތެރެއިން ބަޔަކަށް ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށް އަނިޔާކޮށްފައިާވތީ، އެކަްނ  

ޔަަވޅުތަކާއި، އެފަދަ ހިނާގފައިާވ ޮގތާއި، އެކަމާ ގުޅިެގން ފުލުހުން އަޅާފައިާވ ފި
ފިޔަަވޅުތައް   އެޅެންހުރި  ިވޔަުނދިނުމަށްޓަކައި  ތަކުރާރު  ޢަމަލުތައް 

 ދިރާސާކޮށްދިުނމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ. 

މަޢުލޫމާތު  - ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ސިޓީއެއް  ފުލުހުންނަށް  ސާފުކުރުމަށް 

 ފޮނުިވފައި. 
- 57-F/SKH/171/2021/56 (03 

  ( 2021މޭ 
 ގައި ޖަާވބު ލިބިފައި  2021މޭ  11  -

(171-A(a)/57/2021/48) 
އަށް    .11 އެޓް އާރމްސް  ބުނެ ސަރޖަންޓް  ދޭނެކަމަށް  ގެއްލުން    07މަޖިލީހަށް 

 ގައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްތަކާ ގުޅޭ:   2021ފެބްރުވަރީ  
  07  އަށް  އާރމްސް  އެޓް  ސަރޖަންޓް  ބުނެ  ދޭނެކަމަށް  ެގއްލުން  މަޖިލީހަށް
 ފޮނުިވ މައްސަލަ.  މެސެޖްތަކާ ގައި ނުދަްނނަ ނަްނބަރަކުން 2021 ފެބްރުވަރީ

ބަލައިަގނެ   - - ބިއުރޯ  2021މޭ  10 މައްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް 
 ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ

 ހަށިކޮޅަށް  ަނޝީދުެގ  މުޙައްމަދު  ރައީސް
 ދުަވހުެގ  ަވނަ  2021  މޭ  06  އަމާޒުކޮށް

 ހަމަލާއާުގޅޭ  ޓެރަރިސްޓް  ދީފައިާވ  ރޭ
ހިމެނުމަށް  ތެރޭަގއި  މައްސަލައިެގ 

 ނިންމާފައި. 
 ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް    .12

ޕޮލިސް ބޯޑުެގ މެްނބަރުންެގ މެދުަގއި ހުރި ކަންބޮޑުުވްނތަކެއް ހިއްސާކުރުމަށް  
އެދި   ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވން  ބައްދަލުުވމެއް  ކޮމިޓީއާއެކު  ބޭނުްނާވތީ، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ސްޓޭޓަސް ޗެކްކުރުމަށް  - ޕޮލިސް ބޯޑު  2021މެއި  19

 އޭޑީކޭއިން ފެނުނު ފިސްތޯލަ މައްސަލަ:   .13
އަަވހާރަކޮށްލުމަށް    ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ދުަވހުެގ    2021މޭ    06 ހަމަލާއާގުޅިެގްނ، ަވނަ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ދީފައިާވ   ރޭ 
ހޮސްޕިޓަލް  އެމަނިކުފާނަށް ދަނިކޮށް،  އޭ.ޑީ.ކޭ  ފަރުާވދެމުން  އެޑްމިޓްކޮށް  ަގއި 

އެ   ފިސްތޯލެއް  މީހެއްެގ  ތެރެއިްނ   ހޮސްޕިޓަލުެގސިފައިްނެގ  ފާޚާާނއެއްެގ 
 މައްސަލަ.  ފެނިފައިާވ

ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021މޭ  24
ޢަބްދު  )ކޮމިޓީ  هللاއީާވ 

އަނަގބަހުްނ   ބައްދަލުުވމުަގއި 
 ހުށަހެޅިފައި(

މަޢުލޫމާތު   - - ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް  ސާފުކުރުމަށް ދިެވހި

 ؛ ސިޓީ ފޮނުިވފައި 2021މޭ  24
ނަންބަރު   -57)ސިޓީ 

F/SKH/171/2021/72) 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި   2021މޭ  27 -

(171-A(a)/57/2021/57) 
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއަ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރެވުނު އަޙްމަދު ފާތިޙްގެ    .14

 މައްސަލަ: 
އަަވހާރަކޮށްލުމަށް   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

. ލ ދީފައިާވ ޓެރަރިޒަމްެގ ހަމަލާއާގުޅިެގްނ،ަވނަ ދުަވހުެގ ރޭ  2021މޭ  06

ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021މޭ  24
 هللاއީާވ ޢަބްދު

މައްސަލައާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   - -
ޚިދުމަތަށް   ފުލުހުްނެގ  މޭ   24ދިެވހި 

 ؛ ސިޓީ ފޮނުިވފައި 2021
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ގުޅިެގްނ    ފާތިޙު   އަޙްމަދު  ދުންފަނިއުފާ  ަގން، މައްސަލައާ  އެ  މީހަކު  ކިޔާ 
ހާމަކޮށްފައިވާ  ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންެގ  ދިެވހި  އެ ހައްޔަރުކޮށްފައިާވކަން  ތީ 

 މައްސަލަ.

ނަންބަރު   -57)ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/73)  

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި   2021މޭ  27 -

(171-A(a)/57/2021/56) 
 

 ދަންޖެހިގެން މަރުވި މީހެއްގެ ތަޙްޤީޤު މަޢުލޫމާތު ފުލުހުން ނުދިން މައްސަލަ:   .15
ފިރާޤް،    2021މެއި    08 އަޙްމަދު  މަރުެވފައިާވ  ދަްނޖެހިެގން  ދުަވހު  ަވނަ 

ަންނބަރު   )އައި.ޑީ.ކާޑް  ށ.ގޮއިދޫ  މަރާގުޅިެގްނ  A266375ޝާޙިލް،  ެގ   )
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެފަރާތުެގ ޢާއިލާއިން ސ. ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަްނގައި 

ުނާވކަ ޙިއްޞާކޮށްފައި  އެފަރާތާ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބުެނ މަށް  އެދުމުން 
 މަސައްލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

މެްނބަރު   2021މޭ  25 ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު 
 ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް  هللا ބްދުޢަ

މަޢުލޫމާތު  - - ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ފުލުހުްނެގ  ދިެވހި  ސާފުކުރުމަށް 
ކޮމިޓީެގ  ފޮުނުވމަށް  ސިޓީ  ޚިދުމަތަށް 

 މުޤައްރިރު އިރުޝާދު ދެއްާވފައި.
 

 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި  2021ޖުލައި    15 -
171-A(a)/57/2021/71 

 
 ސެކިއުރިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ޝާއިއުކުރި މައްސަލަ:  ކެނެރީގޭގައި   .16

 2021މޭ  6ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ، ަވނަ ދުަވހު ހިންާގފައިާވ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށް ފަހު

ޙިމާޔަތާއި   ެގކޮޅުެގ  ދިރިއުޅުއްާވ  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް، 
މަޢުލޫމާތު   ުގޅުންހުރި  ފޯރުކޮށްދިނުމާ  ަވަނ   2021މޭ    28ރައްކާތެރިކަން 

ދުަވހުެގ މިހާރު ނޫހުެގ ރިޕޯޓް ކޮލަމްަގއި "ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ"  
"ކެނެ   ސުރުޚީެގމި   ނުރައްކާ ދަށުން  ކަމާއި  ނުދެޭވނެ  ސެކިއުރިޓީ  ރީޭގަގއި 

 މައްސަލަ   އޮތްކަން ނަޝީދަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެންިގ" މިހެން ޝާއިޢުކޮށްފައި

ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021މޭ  29
 هللاއީާވ ޢަބްދު

މަޢުލޫމާތު  -  ޢާންމުކޮށްފައިވާ  މައްސަލައާގުޅޭ 
 ނެޝަނަލް މޯލްޑިްވސް ތަޙްޤީޤެއް ޮގތުެގ

 އެ ހިްނުގމަށާއި  ފޯސްއިން  ޑިފެންސް
 އެ މަޢުލޫމާތު  ެގްނދާޮގތުެގ ކުރިއަށް ތަޙްޤީޤް
އެދި   ކޮމިޓާއާ ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް 
ސިޓީ  އޮފް ޓްރީމިނިސް އަށް  ޑިފެންސް 

 (. 2021މޭ  29ފޮނުިވފައި )
 

ނަންބަރު   57-)ސިޓީ 
F/SKH/171/2021/47) 

ޖަވާބު  ގައި    2021ޖޫން    01 ސިޓީެގ 
 ލިބިފައި. 
 

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭ ތަޙްޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭކަމަށްބުނެ    .17
 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ )ކޮޕީ( ސިޓީ: 

ކޮމިޝަްނ   2021ޖުލައި  6 ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
 އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަާވ.  -
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ަވނަ ދުަވހު މާލޭގައި ދިްނ ނިރުބަެވރި ހަމަލާއާ ގުޅޭ މައްސަލައާ    2021މޭ    6
ގުޅިެގން ކުރިއަށް ެގންދާ ތަޙްޤީޤަށް، ބައެއް އިދާރާތަކުން ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  
ތަޙުޤީޤަށް   ކުރަމުްނދާ  މައްސަލާގައި  މި  ކޮމިޝަުނން  ސަބަބުން  ނުލިބުމުެގ 

އެކަން ސަމާލުކަމަ ފާހަަގކޮށް  ފޮުނއްާވފައިާވ  ދަތިާވކަން  ެގަނއުމަށް    )ކޮޕީ( ށް 
 ސިޓީ.

ބޯޑުން    .18 ފުލުހުންގެ  ވަކިކުރުމަށް  މަޤާމުން  އޮފިސަރުންތަކެއް  އިސް  ފުލުހުންގެ 
ޢަދުލުވެރި   ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި  ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ  ނިންމެވުމެއްތޯ 

 ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ 
ދިެވހި ފުލުހުންެގ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް މަޤާމުން ަވކިކުރަން ފުލުހުންެގ ބޯޑުްނ 
ޢަދުލުެވރިކަމާއެކު  ޮގތުެގ މަތިން  ޤާނޫާނއި އެއްޮގތްާވ  ނިންމެިވ ނިންމެވުމަކީ 

 މަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.ނިންމަާވފައިާވ ނިްނމުމެއްތޯ ކަށަަވރު ކުރު

މެްނބަރު   2021އޮަގސްޓު  15 ދާއިރާެގ  ދަނެގތި 
 މުޙައްމަދު ނާޠިމް 

މަޢުލޫމާތު   - - ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ޚިދުމަތަށް  ފުލުހުންެގ  ސާފުކުރުމަށް 

 ގައި ސިޓީ ފޮނުިވފައި  22.08.2021
 24.08.2021ޖަާވބު ލިބިފައި  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މައްސަލައާ ުގޅޭ   -
ޖަާވބު  ފޮނުވައި  ސިޓީ  ބޯޑަށް  ޕޮލިސް 

 30.08.2021ލިބިފައި 
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕޮލިސް 

ފޮނުިވ ސިޓީެގ   08.09.2021ބޯޑަށް  
 ލިބިފައި 12.09.2021ޖަާވބު 

 އޮފިސަރުން:   7ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ  
ިނންމަާވފައިާވ   ަވކިކުރުމަށް  ބޯޑުން  ަވކިކުރުމަށް   7ފުލުހުންެގ  އޮފިސަރުން 

 ނިންމެިވ ނިންމެުވން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މެްނބަރު   2021އޮަގސްޓު  16 ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 
 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ހަމަނުޖެހުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިނގަމުންދާ    .19
އަފްޣާނިސްތާނުަގއި ހިނގަމުންދާ ހަމަުނޖެހުންތަކުެގ ސަބަބުްނ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ  
ބެލުމަށްޓަކައި   އޮތްތޯ  ނުރަށްކަލެއް  އެއްެވސް  ރައްކާތެރިކަމަށް  ސަލާމަތާއި 
އެހީއަށް   ހެދުމަށާއި،  ުނަވތަ  ދެެނަގތުމަށް  އެސެސްމެންޓް  ރިސްކް  ހަދާފައިާވ 

އަފްޣާނި އިްނސާިނއްޔަތުެގ ބޭނުްނޖެހިފައިާވ  ރައްޔިތުްނނަށް  ސްތާނުެގ 
ކަންކަްނ   ކުރެވިދާންނެ  ރާއްޖެއަށް  ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން 

 ދެެނަގތުމަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021އޮަގސްޓު  17
 هللاއީާވ ޢަބްދު

މަޢުލޫމާތު   - - ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
އަދި  ސާފުކު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ރުމަށް 

ސިޓީ   22.08.2021ޕޮލިސްއަށް   ގައި 
 ފޮނުިވފައި. 
  29.08.2021ޑެޑްލައިން 

އިތުރު ަވުގތު ބޭނުްނާވކަމަށް ޑެޑްލައިން 
ޑިފެްނސް  ކޮށްދިުނމަށް  އެކްސްޓެންޑް 

 މިނިސްޓްރީއިން ސިޓީއެއް ލިބިފައި 
 މީޑިއާގައި އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް މީސް   .20

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ 
ަވޑައިެގންފިނަމަ، ބަދުރު ހަނގުރާމައިަގއި އަބޫޖަހުލަށް ހަދާލިޮގތް ހަދާލާނެކަމަށް  

 ބުނެ މީސް މީޑިއާަގއި އިްނޒާރުދީފައިާވ މައްސަލަ. 

ދާއިރާެގ  ހެންވޭ  2021އޮަގސްޓު  23 ހުޅަނުގ  ރު 
 މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

މައްސަލައާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   - -
ަވނަ  2021އޮަގސްޓު  25ފުލުހުންނާއެކު 

 ދުަވހު ބައްދަލުކުރެިވފައި.  
ހޯމް   - ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު 

ފޮނުިވފައި.  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީއަށް 
 ގައި ޖަވާބު ލިބިފައި.   08.09.2021
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ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިުނާވތީ އިތުރު   -
މިިނސްޓްރީއަށް  ހޯމް  ސިޓީއެއް 

 ގައި ފޮނުިވފައި  26.09.2021
ކްލެމެންސީ އަށް ފޮުނިވ ސިޓީެގ ޖަވާބު    -

 11.10.2021ލިބިފައި 
ސާފުކުރުމަށް   - މަޢުލޫމާތު 

ސިޓީ  އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 
 17.10.2021ފޮނުިވފައި 

ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕަކުން ޒުވާނަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް    .21
 ލަސްވާ މައްސަލަ 

ކޮމިޓީްނ   ޖެްނޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ޒުާވނަކު  ްގރޫޕަކުްނ  ތެރޭަގއި  ކޮޓަރިއެއްެގ  ެގްނދަާވ،  ދިރާސާކުރައްަވމުން 
މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައިެގ  ީވޑިއޯެގ  ފެްނނަ  މަންޒަރު  އަނިޔާކުރާ  ބަރަހަނާކޮށް 

އްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤް ލަސްކަްނ  ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ސާފުކޮށްފައިވާއިރު އެ މަ 
 ފާހަަގ ކުރައްަވއި އެކަން ބައްލަވައި ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

އެންޑް   2021ސެޕްޓެންބަރު  22 ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
 ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު   - - ޮގތުން  މައްސަލައާުގޅޭ 
ސާފުކުރުމަށް ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތައް 

ފޮނުިވ ޖަވާބު    29.09.2021ފައި.  ސިޓީ 
 06.10.2021ލިބިފައި 
ސާފުކުރުމަށް   - މަޢުލޫމާތު  އިތުރު 

ސިޓީ  ޚިދުމަތައް  ފުލުހުްނެގ  ދިެވހި 
ޖަވާބު   28.10.2021ފޮނުިވފައި.  

 04.11.2021ލިބިފައި 
 ދެ ގައިދީންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން   .22

މެދުގައި ހިނިގ ހަމަުނޖެހުމެއްގައި އެތަުންނ ކ. މާފުށީ ޖަލުަގއި ދެ ަގއިދީއެއްެގ  
ބޮޑަށް   ަވރަށް  ޖަހައި  ހޫނުފެން  ަގޔަށް  ަގއިދީެގ  އަެނއް  ގައިދީއަކު  އެއް 
އެ   ބެލުމަށާއި،  ޮގތް  ތަޙްޤީޤްކުރަމުްނދާ  މައްސަލަ  ފިއްސާލާފައިާވ 
ގައިދީއަށް އެކަށީެގންާވ ބޭސްފަރުާވ ލިބޭކަްނ   ހަމަނުޖެހުމުގައި އަނިޔާ ލިބުނު 

މިހާރުްނ ކަށަަވ ތަކުރާރުިވޔަނުދިނުމަށް  ހަމަުނޖެހުްނތައް  އެފަދަ  ކުރުމަށާއި  ރު 
މިހަރަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެަގނެ އެ ފިޔަަވޅުތައް ކަމާބެހޭ  

 ފަރާތްތަކަށް އެްނެގުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

މެްނބަރު   2021ސެޕްޓެންބަރު  23 ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީ 
 ޙްމަދު ސަލީމް އަ

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސަފުކުރުމަށް  -
ފޮުނިވފައި  ސިޓީ  ކަރެކްޝަްނއަށް 

ލިބިފައި   29.09.2021 ޖަވާބު 
10.10.2021 

 އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ   .23
ސިޓީެގ  އައްޑޫ ސިޓީަގއި ަވއްކަމާއި މާރާމާރީ އިތުރުަވމުްނދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ  

ކަށަަވރުކުރުމަށް   ރައްކާތެރިކަށް  ސަލާމަތާއި  ރައްޔިތުްނނަށް 
 މަސައްކަތްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މަޢުލޫމާތު   - - އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލް އިދާރާ  2021ސެޕްޓެންބަރު  27 ޮގތުން  މައްސަލައާގުޅޭ 
ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ސާފުކުރުމަށް 

ފޮނު  ސިޓީ  ިވފައި. ސަރިވސްއަށް 
ލިބިފައި   29.09.2021 ޖަވާބު 
05.10.2021 
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 އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވި މައްސަލަ   .24
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަަވހާރަކޮށްލުމަށް  

މަސް ހަމަުނަވނީސް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް    5ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދެުވނުތާ  
މިކަްނ   ބްރީޗްެވފައިާވތީ،  ސެކިއުރިޓީ  ފަނޑިއާރުެގ  އުއްތަމަ  ކޯޓުެގ 

 ފައިާވ މައްސަލަ ހިނާގފައިާވޮގތް ސާފުކުރެއްުވމަށް ފޮނުއްާވ

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މޫސާ   2021އޮކްޓޫބަރު  4
 ސިރާޖް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 ކޮމިޓީ މުޤައްރިރުގެ ގޭގައި ރޯކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލަ   .25
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުެގ އަނބިކަނބަލުްނެގ ެގ އަދި އެ  

ރޯކޮށްލުމަށް މަނިކުފާނު   ޭގަގއި  ދިރިއުޅުއްާވ  ަވޑައިެގްނ  އައްޑޫއަށް 
ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން  އެކަން  މަސައްކަތްކޮށްފައިާވތީ، 

 މައްސަލަ

މެްނބަރު   2021އޮކްޓޫބަރު  10 ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ 
 އިލްޔާސް ލަބީބު 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 ސްޓޭޝަންއަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގް ޒިޔާރާތާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް    .26
ަވނަ އަހަރުެގ އޮކްޓޫބަރު މަހުެގ    2021ދ. ކުޑަހުަވދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަްނއަށް  

ަވނަ ދުަވހު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ ނޭޝަނަލް ޕްރިެވންޓިްވ   4އަދި    3
ޒިޔާރާތުަގއި   މޮނިޓަރިްންގ  ކުރި  މުހިްނމު މެކޭނިޒަމްއިން  ފާހަަގކުރެިވފައިާވ 
 ބައެއް ކަންކަމާގުޅޭ ޮގތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ރިޕޯޓު 

ކޮމިޝަްނ   2021އޮކްޓޫބަރު  21 ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
 އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 މައްސަލަ "އިންޑިޔާ އައުޓް" ޙަރަކާތުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ    .27
ޔާމީްނ  هللا ދިެވހިރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޢަބްދު 

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުްނނަަވއިެގްނ ކުރިއަށް ެގްނދަާވ "އިންޑިއާ އައުޓް"  
ޙަރަކާތަކީ، އެކަމުެގ ސަބަބުން ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ުނރައްކާާވނެ ކަމެއްކަމުަގއި 

 އެކަން ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.  ދެކެަވޑައިަގންަނާވތީ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  - ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021ޑިސެންބަރު  22

 މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ރިޕޯޓު  
 ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ބިއުރޯގެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމާގުޅޭ:   .28

 
އެމެރިކާއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވ ސަފީރުއާއި އަދި އެމެރިކާެގ  
އެކު  ބޭފުޅުްނނާ  ބިއުރޯެގ  ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ  ސްޓޭޓް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ގައި ބޭއްެވިވ ބައްދަލުުވމުަގއި މަޝްަވރާ ކުރެުވުނ   2019ޖުލައި    11ކޮމިޓީން  
 ކަންތައްތަކާ ުގޅޭ މައްސަލަ. 

 

ހިތަދޫ   2019އި ޖުލަ 16 މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީެގ 
މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  އުތުރު 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

ކައުންޓަރ  ކަނޑަނާޅާ  "ނޭޝަނަލް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
އިސް  ެގ  ސެންޓަރ"  ޓެރަރިޒަމް 

ގައި    2019ޖުލައި    22ބޭފުޅުްނނާއި  
 ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެިވފައި. 

ލިބުނު ޓީއަށްކޮމި  ބައްދަލުުވމުަގއި  މި -  
ކައުންޓަރ  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުެގ 
މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓެއް  ޓެރަރިޒަމްއާގުޅޭ 
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ފުރަތަމަ  ރިޕޯޓުެގ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 
 ޑްރާފްޓް ނިމިފައި. 

ަގއި ހުރި  ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ސަލާމާތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ  18  .29
ތެރެއިން   ސަލާމަތީ    19މައްސަލަތަކުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ަވނަ 

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްުވމަށް ނިންމެިވ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިްނ  
 ކޮމިޓީން ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް. 

 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާގުޅޭ:  .1
 ޤަާވއިދު  .2
 ރުއްތަކާުގޅޭ: ފެންފޯއް  .3

 ނަދާލް ރަޝީދުެގ މަރުެގ ރިޕޯޓް: 

ނިްނމުމަށްފަހު،   7 ކަނޑަނާޅާ  ކޮމިޓީން 2019ޖޫން  18 ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ 
މައްސަލައާގުޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު  ކޮމިޓީެގ 

ގައި ޓެބަލް   2020ނޮެވންބަރު    29ރިޕޯޓް  
 އޮފީހާ ޙަާވލުކުރެިވފައި. 

ނަންބަރު:  ރިޕޯޓު 
M19/SKH/2020/06 

 

 މަހިބަދޫގައި ލޯންޗްތައް ގޮއްވާލި މައްސަލަ:   .30
ވަނަ ދުަވހުެގ ފަތިހުެގ ަވުގތެއްަގއި ފަސް    2020  އޭޕްރިލް  15އދ.މަހިބަދޫަގއި  

ހިނިގ އަލިފާނުެގ ހާދިސާއަކީ ަގސްދުަގއި ބަޔަކު    ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންީގއެއްަގއި
ޢަމަލުެގ ޒިްނމާ، ހަނގުރާމަވެރި ިނރުބުެވރި އެ    ކޮށްފައިާވ އަމަލެއް ކަމަށާއި އަދި

އިން އައިސިސް  އެކަްނ   ޖަމާޢަތް  ޖަމާޢަތުން  އެ  އުފުލައިފައިާވކަމަށާއި، 
ޚާއްސަކޮށްެގން ހަދާފައިާވ އާލާތެއް ބޭުނންކޮށްެގން ކަމަށް    ކޮށްފައިަވނީ އެކަމަށް
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. ފެތުރިފައިާވތީ، މީޑިއާަގއި މަޢުލޫމާތު

 

 

 
 

ދާއިރާެގ   2020އޭޕްރީލް  18 ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު 
 މެންބރު ޙަސަން ލަޠީފް

އަދި  - - ސަރިވސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 
ޑިފެންސްއިންއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ފޮނުިވފައި.  ސިޓީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

19.04.2020 
އިން  - ސަރިވސް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

 05.06.2020ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބިފަ. 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްއިން ސިޓީެގ  -

 24.04.2020ޖަާވބު ލިބިފައި 
މައްސަލައާގުޅޭ ޮގތުން މިިނސްޓްރީ އޮފް  -

ކައުންޓަރ  ޭނޝަނަލް  އަދި  ޑިފެންސް 
ބޭފުޅުްނނާ  ސެންޓަރުެގ  ޓެރަރިޒަމް 

ގައި ބައްދަލުކުރެިވފައި   23.11.2020
ގައި މޯލްޑިްވސް   24.11.2020އަދި  

 ލުކުރެިވފައި.ޕޮލިސް ސަރިވސްއާ ބައްދަ
ކުރިން  ނިންމުމުެގ  ރިޕޯޓު 
މައްސަލައާގުޅޭ އެްނމެ ފަހުެގ މަޢުލޫމާތު 

ފުލުހުންނަށް     16.09.2021ހޯދުމަށް 
ފޮުނިވފައި   ސިޓީ    29  –ގައި 



282 
 

ޖަވާބު    2021ސެޕްޓެންބަރު   ގައި 
 ލިބިފައި 

 ރިޕޯޓު ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައި 
 ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ މައްސަލަ )މަޢުލޫމާތު ސިޓީ(    .31

ބަްނދުކޮށްފައިާވ   އެތަނުަގއި  ޒިޔާރާތުަގއި  ކުރި  ޖަލަށް  ކަސްޓޯޑިއަލް  ދޫނިދޫ 
"ކޮލިފޯމް   ފެުނގައި  ބޭނުންކުރާ  ތާހިރުުވމަށް  ސާފު  ބުއިމަށާއި  ފަރާތްތައް 

ތަކުން ތަހްލީލު  ހުރިކަމަށް  މަޖިލީހުެގ   ބެކްޓީރިއާ"  އެކަން  ދައްކާފައިާވތީ 
 ސަމާލުކަމަށް ެގަނއުމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

ކޮމިޝަްނ   2020ނޮެވންބަރު  2 ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
 އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް 

ބަލައިަގނެ  - 2021މާރިޗު  31 މައްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް 
 ސުންަގޑި ކަނޑައަޅާފައި.

ތަފްސީލު  - އޭެގ  ފިޔަފަޅުތަކާއި  އެޅުނު 
އެކަންކަން  ސާފުކުރުމަށާއި 
ދަތިތަކާއި  ހުރި  ތަފީޛުކުރުމަށް 
ސާފުކުރުމަށް  ކޮބައިކަން  ހުރަސްތަކަކީ 
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނއަށް ސިޓީ 

ގައި ސިޓީ ފޮނުިވފައި   30.11.2020
 ( 7.12.2020)ޑެޑްލައިން 

ސިޓީއެއް  އިތުރު  މައްސަލައާގުޅޭ 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 

   25.11.2020ފައި  ސަރިވސްއިން ލިބި
 ރިޕޯޓު ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައި 

32.  

 ތިމަރަފުށީގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު މަރުގެ އިންޒާރު ދެމުންދާ މައްސަލަ 
އެ   އަދި  ކަމަށާއި  ދިރިއުޅެމުްނދާ  ބަޔަކު  ފިކުރުެގ  ހަރުކަށި  ތ.ތިމަރަފުށީގައި 

ކުރަމުްނދާ ކަމަށާއި، އެފަދަ  ފިކުރު އެރަށުަގއި ފެތުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް  
މީހުންނާ ޚިޔާލު ތަފާތުާވ ފަރާތްތަކަށް މަރުެގ އިންޒާރު ދެމުްނދާކަމުެގ މަޢުލޫމާތު  
އަޅުއްވައިދެއްުވްނއެދި  ފިޔަވަޅު  ބައްލަާވ  މައްސަލަ  އެ  ލިބެމުްނދާކަމަށާއި، 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 

މެްނބަރު   2020ނޮެވންބަރު  14 ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި 
 ރިޔާޟް هللا ޢަބްދު

ބަލައިަގނެ  - 2021މާރިޗު  31 މައްސަލަ  ކޮމިޓީއަށް 
 ސުންަގޑި ކަނޑައަޅާފައި.

އެޅިފައިާވ  - ޮގތުން  ުގޅޭ  މައްސަލައާ 
ފިޔަވަޅުތަކާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ޮގތުން 
ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތްތަށް ސާފުކުރުމަށް 

ސިޓީ   އަށް    30.11.2020ޕޮލިސް 
ލިބިފައި  ޖަާވބު  ފޮނުިވފައި 

9.12.2020 
މައްސަލައާގުޅޭ އެްނމެ ފަހުެގ މަޢުލޫމާތު  -

  11.02.2021ސާފުކުރުމަށް  
ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 
 16.02.2021ޖަާވބު ލިބިފައި 
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 :ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގެ ގޯތި ތެރެއަށް ލިޔުންތަކެއް އަޅާފައިވާ މައްސަލަ  .33
ޢިމާރާތެއްކަމަށްާވ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީެގ ޯގތި ތެރެއަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްެގ  

 ލިޔުންތަކެއް އަޅާފައިާވ މައްސަލަ. 
 

އޮފް  - - ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021ފެބުރުވަރީ  18 މިިނސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
  2021ފެބްރުަވރީ    25ޑިފެންސްއަށް  

 ގައި ސިޓީ ފޮުނިވފައި.  
 04.03.2021ޖަާވބު ލިބިފައި  -
- w .ިމަރުޙަލާަގއ ނިންމުމުެގ  ރިޕޯޓް 

(23.3.21) 
 ރިޕޯޓު ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައި 

 
 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ މައްސަލަ:   14  .34

އަހަރުެގ އަންހެން ކުއްޖަކު، މާރިޗު މަހުެގ   14ރަށެއްގައި  މާލެއިން އުތުރުެގ  
ެގސްޓް   ހުންނަ  ކައިރީަގއި  ސްކޫލް  ކިޔަާވ  އޭނާ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާ  ފުރަތަމަ 
ދައްކައި،   ބިރު  ކަމުެގ  މަރާލާނެ  ވައްދައި،  ބަޔަކު  ހައުސްއަކަށް 

ޕް ކުރި ރޭޕްކޮށްފައިާވކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހާދިސާ ކިޔައިދީފައިާވތީ، ރޭ
ކޮމިޓީްނ  ކަމާބެހޭ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަަވހަކަށް  އެންމެ  ީވ  މައްސަލަ 
ބައްލަވައި ދެއްުވމަށާއި، މި ހާދިސާއާ ގުޅިެގން އެ ރަށުެގ މަސްރަޙު އިތުރަށް 
ޮގތެއް  ރާއްަވާވފައިާވ  ސަރުކާއުން  ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  ޮގތަކަށް  ުނާވނެ  ޯގސް 

 ާވ މައްސަލަ.ސާފުކުރެއްުވމަށް ފޮނުއްާވފައި
 

މެްނބަރު   2021މާރިޗު  28 ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 
 އާދަމް ޝަރީފް 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  - 2021އެޕްރިލް  25
ސިޓީ  ޕޮލިސްއަށް  މޯލްޑިްވސް 

 11.04.2021ފޮނުިވފައި. 
ލިބިފައި  - ޖަާވބު  ޕޮލިހުެގ 

18.04.2021 . 
ކުރިއަށް   - މޭޒުން  ެގްނދެޭވނެ އިދާރީ 

ކަންކަން ދެެނަގނެ ރިޕޯޓް އެކުލަާވލުމުެގ 
ިނންމިފައި  ފެށުމަށް  މަސައްކަތް 

26.04.2021 
 ރިޕޯޓް ނިންމުމުެގ މަރުޙަލާަގއި. -
ކޮމިޝަްނ،  - ރައިޓްސް  ހިއުމަން 

ކޮމިޝަން  އިންޓަރްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް 
ގައި   16.09.2021އަދި ފުލުހުންނަށް  
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 
ކޮމިޝަން،  ހިއުމަން   ރައިޓްސް 

އިންޓަރގްރިޓީ   ނޭޝަނަލް 
 ކޮމިޝަންއިން ޖަވާބު ލިބިފައި 
 ރިޕޯޓު ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައި 

 ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންސްއާ ގުޅޭ   .35
ތަޙްޤީޤުކުރާ  މައްސަލަތައް  މީހުންެގ  ެގއްލިފައިާވ  މީހުންާނއި،  މަރާލާފައިާވ 
ކޮމިޝަނުން ފޮުނއްާވފައިާވ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީެގ މަރުެގ މައްސަލައިަގއި 

ދާއިރާެގ   2020ފެބުރުވަރީ  10 ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު 
 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ޕޯޓުަގއިާވ ރެކޮމެްނޑޭޝަންތަކާުގޅޭ ޮގތުން ރި ކަނޑަނާޅާ 
ސާފުކުރުމަށް  ފިޔަަވޅުތައް  އެޅިފައިާވ 
 ތިރީަގއިާވ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި.
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ކޮމިޓީން ނިްނމަާވފައިާވ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާމެދު އަޅުއްާވފައިާވ ފިޔަވަޅުތަކަކީ 
 ކޮބައިކަން ސާފުކުރެއްުވމަށް. 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް -
 މޯލްޑިްވސް އިމިގްރޭޝަން  -
އެންޑް   - ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 
ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް    -

 ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަަވރމަންޓް
 މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  -
 ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަން  -
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  -
 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް  -

  16ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ޖަވާބު ލިބިފައި. )
 ( 2020މާރިޗު 

  
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީ.   .36

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުެވރިންތަކަކާއި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީފައިާވ މައްސަލަ ކޮމިޓީްނ  
ދިރާސާކޮށް ނިްނމި ސިއްރު ރިޕޯޓާ ުގޅިެގން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުްނ  

 ފޮނުިވ ސިޓީ. 

ބަލައިަގތުމަށާއި،  - 2020ނޮެވންބަރު  23 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް  2020ނޮެވންބަރު  5 އުސޫލު 
އަމަލުކުރުމަށް  އުސޫލާއެއްޮގތަށް 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްއަށް އެްނުގމަށް 

   ސިޓީ ފޮނުިވފައި
37.  

   މޭ ހަމަލާއާ ގުޅޭ  6
މޭ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓުެގ ރެކަމެްނޑޭޝަންތަކަށް ޢަމަލު ކުރަމުްނދާ ޮގތާ    6

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުްނ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީގުޅިެގން 

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީސް  2021ސެޕްޓެންބަރު  6
އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

  ގައި ސިޓީ ފޮނުިވފައ16.09.2021ި
 ގައި ލިބިފައި.   21.09.2021ޖަާވބު 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

ެގނައުމުެގ  )ސިފައިންެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު    2008/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .1
 ބިލު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021ފެބުރުވަރީ  23
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ބިލު   ތަކާއެކު  އިޞްލާޙު 
 ފާސްކުރުމަށް 

M19/SKH/2021/01 

)މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ ޤާނޫނު(    12/2013ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .2
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު. 

މެްނބަރު   2020ޑިސެންބަރު  01 ދާއިރާެގ  ހިންނަަވރު 
 ޖީހާން މަޙްމޫދު 

ބިލު   ތަކާއެކު  އިޞްލާޙު 
 ފާސްކުރުމަށް 

M19/SKH/2021/04 



285 
 

 އަށް (  ޤާޫނނު  ފަނޑިޔާރުްނެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2010/13  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .3
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު

މެްނބަރު   2021ޖޫން  08 ދާއިރާެގ  މަތިެވރި 
 ޙަސަން ޒަރީރު 

ބިލު   ތަކާއެކު  އިޞްލާޙު 
 ފާސްކުރުމަށް 

M19/SKH/2021/07 

  ބާރުތަކުގެ   އިމްތިޔާޒުތަކާއި  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނގެ )  2013/5  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .4
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު

މެްނބަރު   2021ޖޫން  09 ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

ބިލު   ތަކާއެކު  އިޞްލާޙު 
 ފާސްކުރުމަށް 

M19/SKH/2021/08 

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު   32/2015ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .5
 ެގަނއުމުެގ ބިލު. 

މެްނބަރު   2021 ޖުލައި 6 ދާއިރާެގ  ކުރެންދޫ 
 ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް 

ބިލު   ތަކާއެކު  އިޞްލާޙު 
 ފާސްކުރުމަށް 

M19/SKH/2021/16 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   #
 ޕޮލިސް ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް   .1

 75)ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
ޕޮލިސް ބޯޑަށް ޢާްނމު ރައްޔިތުްނެގ  ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތިން  

ކަނޑައަޅާ   މަޖިލީހުން  މަޖިލީހުެގ    2ތެރެއިން  ހޮުވމަށްޓަކައި  މެންބަރުން 
އިދާރާއިން ކުރި ޢިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދެއްަވއި ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންތައް  

 ދިރާސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުމަށް ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ދިރާސާކޮށް   ޖިލީހުެގ ތަޅުމުން މަ 2021ފެބުރުވަރީ  23 މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/02 

 ޕޮލިސް ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް   .2
 75)ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2020/34ޤާނޫނު ނަްނބަރު  

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތިން ޕޮލިސް ބޯޑަށް ޢާްނމު ރައްޔިތުްނެގ  
ތެރެއިްނ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެްނބަރަކު ހޮުވމަށްޓަކައި މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިްނ  
ކުރި ޢިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދެއްަވއި ކުރިމަތިލެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް  

 ފައިާވ މައްސަލަ.ޮގތެއް ިނންމުމަށް ފޮނުއްާވ

ދިރާސާކޮށް   މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021މާރިޗު  29 މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/05 

 :މައްސަލަމަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނައިބުގެ ކޮޓަރިކޮޅު ބަގް ކުރަން އުޅުނު    .3
ކޮޓަރިއާއި    މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ ރައީސްެގ  ނައިބު  ކޮޓަރިއާއި،  ރައީސްެގ 

މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީކުރާ ކޮޓަރިތަކުގައި ސިއްރުން އަޑު ރެކޯޑުކުރެޭވފަދަ އާލާތެއް 
 . އިދާރާެގ ސްޓާފެއް ާގތު އެދުނު މައްސަލަ  ހަރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހަކު މަޖިލީހުެގ

ދިރާސާކޮށް   މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2020ނޮެވންބަރު  23 މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 
ރިޕޯޓެއްެގ   ސިއްރު  ރިޕޯޓް 
ރައީސްއަށް   މަޖިލީހުެގ  ޮގތުަގއި 
ޚިދުމަތަށް   ފުލުހުްނެގ  އަދި 

 ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/12 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
އަހަރު ަވންދެން ފްލެޓްަގއި އުޅެޭވެނ   18އިބްރާހީމް ޝައުކަތުެގ ދަރިފުޅަށް    .1

ބުނި   ފްލެޓްއިްނ ކަމަށް  ސިފައިްނެގ  ހުންނަ  ިވލިމާލޭަގއި  ނަމަެވސް 
 މުޙައްމަދު ަވޙީދު  2020އޮކްޓޫބަރު  27

 ސަބާނާ / ރ.އަލިފުށި 
އިބްރާހީމް   ޝަހީދު ސަރޖަންޓް 

)ސނ. ެގ ( 4208ޝައުކަތު 
57-F/SKH/MIS/2021/185 



286 
 

ނެރެލާފައިާވތީ، މާލެ ުނަވތަ ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވްނއެދި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ދިރިއުޅުމަށް   ޢާއިލާ 
ދޫކޮށްފައިާވ   އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން
ނަްނބަރު  2.2.06 ިވލިމާލެ 

ޙަާވލުކުރުމަށް   އަނބުރާ  ފްލެޓް 
އެ   އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން

އެ   އަްނާގފައިަވނީ،  ޢާއިލާއަށް 
އެއްބަސްުވމާ   ޢާއިލާއިން 
ފްލެޓުގައި  އެ   އެއްޮގތަށް 
އެ   ނުދާތީކަމަށް  ދިރިއުޅެމުން 

މަޢުލޫމާތުްނ  ކޮމި ހޯދުނު  ޓީއަށް 
އެ  އޮްނނާތީ   އެނެގން 

މައްސަލައިގައި  
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން  

ޝަހީދު   ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ 
އިބްރާހީމް   ސަރޖަންޓް

ެވުވުނ   ޢާއިލާއާއެކު  ޝައުކަތުެގ 
އެއްބަސްވުމާ އެއްޮގތަށް ކަމަށާއި،  

ސަރޖަންޓް   އަދި ޝަހީދު 
ނިޔާިވ   ޝައުކަތު  އިބްރާހީމް 

ޙާދިސާ ހިނާގދިޔަޮގތް  ހިތާމަެވރި  
ބެލިބެލުމުްނ   އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއިން

އެޙާދިސާއަކީ   އެނިގފައިަވނީ، 
ތެރޭަގއި   ޓްރެއިނިްނގއެއްެގ 

 ހިނާގދިޔަ
އެ   އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށާއި، 
ޝަހީދު   ޙާދިސާއަށްފަހު، 
އިބްރާހީމް   ސަރޖަންޓް 

ޢާއިލާއަށް   ޝައުކަތުެގ
ފަރާތުްނ   އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ 
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އެހީތެރިކަްނ  އެކިޮގތްޮގތުން  
 ފޯރުކޮށްދީފައިާވކަން ދެންެނިވފައި 

މަދަނީ މައްސަލަތަކަކީ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްެގ މެންޑޭޓްެގ ތެރޭަގއި    .2
މައްސަލައެއް  އެފަދަ  އޮތްނަމަެވސް  އެނެގން  ނޫންކަން  މައްސަލައެއް  ހިމެނޭ 
ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް   މައްސަލަ  ބަލައިަގނެ  ސަރިވސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

ހާޒިރުވުމަ ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  އަްނަގއިފައިާވތީ،  ނިންމައި  ށް 
އަދާކުރުމަށް  ާވޖިބު  އެފަރާތްތަކުެގ  މުއައްސަސާތަކުން  ދައުލަތުެގ 

 ޒިންމާދާރުކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 ޙަސަން هللا ޖާދު 2020ނޮެވންބަރު  10
 މ. ލޮނުދޫހިޔާ 

މައްސަލައަކީއެ ދެފަރާތުެގ    
މަދަީނ   ެވފައިާވ  ދެމެދުަގއި 

މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ  
ކޮމިޓީއަށް   ލައެއްކަމަށް އެމައްސަ

މައްސަލަ   އެ  ފާހަަގކުރެއްޭވތީ، 
ކަމާުގޅޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްަވއިެގްނ  

ެގްނދެުވމަށް   ކުރިއަށް
 ދެންެނިވފައި. 

57-F/SKH/MIS/2021/525 

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުްނޮގސް މި ވެރިކަމުަގއި ހުރިހާ ކުށަކަށް މަޢާފް ދެިވފައި    .3
ޖަލުން މިނިަވންެވފައި ީވަނމަެވސް ދުާވލު ދެ ފަހަރު ަގލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަްނ 
ކެމެރާތަކަށް   ސްޓޭޝަްނެގ  ޗެކްކުރާކަމަށާއި  ަނންނޯޓުކޮށް  ެގްނޮގސް  އަށް 

 ްނކޮށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. ނާރާޮގތަށް އަނިޔާކުރަމުްނދާކަމަށް ބަޔާ

 މުޙައްމަދު ޤިޔާސް  2020ޑިސެންބަރު  08
 ތަބިަވއްެގ / ސ. ހިތަދޫ 

ފުލުހުްނެގ   މައްސަލަ ދިެވހި 
ހުށަހަޅުއްަވއިެގްނ   ޚިދުމަތަށް 
އަދި  ެގންދެުވމަށާއި،   ކުރިއަށް 
ފަރާތުްނ   ފުލުހެއްެގ  ަވކި 
އެކަްނ   ހިނާގކަމެއްަނމަ 
އިންޓެގްރިޓީ   ނޭޝަނަލް 

ށަހަޅުއްަވއިެގްނ  ހު ކޮމިޝަނަށް
ެގންދެުވމަށް ، ކުރިއަށް 

 ދެންެނިވފައި 

57-F/SKH/MIS/2021/524 

ނެތްކަމަށް   .4 ބާރު  ސިޔާދަތީ  ކިްންގޑަމްެގ  ޔުނައިޓެޑް  މައްޗައް  ފޯޅަަވހީެގ 
ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވކަމަށް ޚަބަރު ތަކުން އިިވފައިާވތީ، ރާއްޖެއަށް ދައުވާރައްދުާވ  

މި   ކަމާއި، ޮގތަށް  މޮރިޝަސް  ޤައުމަކީ  އުފުލާފައިާވ  ދައުާވ  މައްސަލައިަގއި 
މިކަމުގައި ރާއްޖެއިން ކުރިން ދެކެމުްނއައި ޮގތް ބަދަލުެވއްޖެކަން ހަބަރުތަކުްނ  
ކަމަކަށްާވތީ  ުގޅުންހުރި  ސިޔާދަތާއި  ދަޢުލަތުެގ  ދިެވހި  މިއީ  އެނޭގކަމަށާއި، 

ެގްނޮގސް  ދެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ  މިކަމުެގ ބަހުސް މަޖިޅީހުގައި ކުރިއަށް 
 ސިޓީ

 ޢަލީ ސަޢީދު  2021ފެބުރުވަރީ  02
 ބޭބީ ހައުސް / ޅ.ަނއިފަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި 
މަސައްކަތްތަކެއް  ނުހިމެނޭ 
މައްސަލަ  މި  ކަމައްާވތީ، 
ޚާރިޖީ  ދިރާސާކުރެއްުވމަށް 
ފޮުނވުމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ގުޅުންތަކުެގ 
ސިޓީއަކުްނ  ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ 

 ދެންެނިވފައި 
 

 

57-F/SKH/PMC/2021/181 

  

ކޮިވޑް  .5 ޖަލުގައި  އިނާސް    19-ކ.މާފުށި  އިބްރާހީމް  ދަރިފުޅު  ފެތުރެމުންދާތީ 
 ޝަމީމް ެގޔަށް ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ކޮމިޓީެގ  އެ މަރްޔަމް މުފީދާ  2021ޖޫން  01 އެ  މައްސަލައަކީ 
ހިމެޭނ  ތެރޭަގއި  އިޚްތިޞާޞްެގ 

57-F/SKH/MIS/2021/1145 
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މައްސަލަ  ކަމެއްކަމުަގއި ނުާވތީ، އެ
އިދާރާއަށް  ހުރި  ކަމާުގޅުން 
ކުރިއަށް  ފޮނުއްވައިެގން 

 ެގްނދެުވމަށް ދެްނނެިވފައި 
 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ   149  .1
ގދ. ހުޅުވާރުލު ކިޔާ ފަޅުރަށެއްަގއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެތެރެކޮށް ފޮރުާވފައިާވ 

ކިލޯެގ މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައާ ގުޅިެގން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ    149
އޮފީހުން ދަޢުާވ ކުރިއިރު އެ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤް ފުރިހަމަެވފައި ނުާވތީއާއި،  
ހުށަހަޅާފައިާވތީ  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓަކަށް  ނެތް  އިޚްތިޞާޞް  މައްސަލައިެގ  އެ 

ދެކެަވޑައިެގން  އިހުމާލެއްާވކަމުގައި  ބޮޑު  ަވރަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    މިކަމުގައި 
 މައްސަލަ

ދާއިރާެގ   2021ޖަނަވަރީ  14 އުތުރު  މާފަންނު 
 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

ސަލާމަތީ   މައްސަލަ 
ކޮމިޓީއަށް   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 
ޖޮއިންޓް   ކޮމިޓީެގ  ޖުޑީޝިއަރީ 
ދިރާސާކުރުމަށް   ކޮމިޓީން 

ބޭއްުވުނ    9.02.2021 ގައި 
ަވނަ ބައްދަލުުވމުަގއި    1ކޮމިޓީެގ  

 ނިންމަާވފައި. 

57-F/SKH/PMC/2021/19 

 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ޓެރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި   .2
ކްރައިމް   އެންޑް  ޑްރަްގސް  އޮން  އޮފީސް  ނޭޝަްނސް  ޔުނައިޓެޑް 
)ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( އާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރއާ ުގޅިެގްނ 
ެގ  ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އޮންލައިން ޓެރެއިިނންްގ ސެޝަްނގައި ރައްޔިތުން 

ފަރާތުން   ފޮުނއްާވފައިާވ   2މަޖިލީހުެގ  އެދި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްުވްނ  ބޭފުޅަކު 
 މައްސަލަ.

ކައުންޓަރ   2021ޖަނަވަރީ  31 ނޭޝަނަލް 
 ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 

ބައިެވރިެވ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ 
ބޭފުޅުްނެގ  ދެ  ަވޑައިަގްނނަާވ 

 ނަންފޮނުަވއި ސިޓީ ފޮުނިވފައި 
 

57-F/SKH/28/2020/19 

 ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އެން.ސީ.ޓީ.ސީއިން ފޮނުވާފައިވާ މެއިލް   .3
ަވފުދު   ކޮމިޓީ އެްގޒެކެޓިްވ ޑައިރެކްޓްރޭޓްެގ  ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ  ެގ  އދ. 

މަހުެގ    2019 އޮކްޓޫބަރު  އަހަރުެގ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް    8އިން    6ަވނަ  އަށް 
 ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން އަޅަމުްނދާ  ދަތުރުކުރުމަށްފަހު، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ

ފަރާތުން އެކުލަާވލާފައިާވ ޕްރެލިމިަނރީ   ަވފްދުެގ  ފިޔަވަޅުތައް ބެލުމަށްފަހު އެ 
ރިޕޯޓަށް  ޑްރާފްޓް  އެކުލެޭވ  ރެކަމެންޑޭޝަްނތައް  އަދި  އެސެސްމަންޓް 

 .މެއިލް-ކޮމެންޓެއްާވނަމަ ޚިއްސާކޮއްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ އީ

ކައުންޓަރ   2021ޖަނަވަރީ  31 ނޭޝަނަލް 
 ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 

ހުށަހެޅުންތަކާއެކު  ކޮމިޓީެގ 
ޑިފެންސްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

 

57-F/SKH/28/2020/21 

 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީގެ ޓެރެއިނިންގ ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި   .4
އެންޑް   ޑްރަްގސް  އޮން  އޮފީސް  ނޭޝަްނސް  ކްރައިމް  ޔުނައިޓެޑް 

)ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ( އާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރއާ ުގޅިެގްނ 

ޖުެވ 2021ފެބުރުވަރީ  16 އޮފް  ަނއިލް ޑިޕާޓްމަންޓް 
 ޖަސްޓިސް 

ބައިވެރިެވ   ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ 
ބޭފުޅާެގ   ަވޑައިަގްނނަާވ 
 ނަންފޮނުަވއި ސިޓީ ފޮުނިވފައި. 

57-F/SKH/212/2020/1 
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ސެޝަްނަގއި ޓެރެއިނިްންގ  އޮންލައިްނ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ކަމާ    ބޭއްުވމަށް 
 ގުޅުންހުރި ބޭފުޅެއް ބައިެވރިކޮށްދެއްުވްނ އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ގިރިފުށި ނޫންތަނަކަށް އަސްކަރި ތަމްރީނު ބަދަލުކުރުމަށް އެދި:   .5
ަވނަ ދުަވހުެގ މެްނދުރުފަހުެގ ަވުގތެއްގައި ކ.ހިންމަފުށީެގ    2019ނޮެވްނބަރު    6

ހުޅަނުގ ފަރާތުަގއި އޮތް ސަފާރީ ބޯޓެއްގައި ހުރި ޖަރުމަންިވލާތަށް ނިސްބަތްާވ 
ފަތުރުެވރިއެއްެގ ކަރަށް ިގރިފުށިން ަވޒަނެއް އަރާފައިާވތީ، ކ. ހިންމަފުއްޓާއި  

ދުރުމި  ހުރި  ދެމެދު  ރަށުެގ ިގރިފުއްޓާއި  އެ  ޤަބޫލުކުރެޭވތީ،  ކައިރިކަމަށް  ން 
ރައްޔިތުްނެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގިރިފުށި ނޫން އެހެން ރަށަކަށް  
ފޮނުއްާވފައިާވ   އެދި  ބަދަލުކޮށްދިުނމަށް  ތަމްރީުނތައް  އަސްކަރީ  ސިފައިްނެގ 

 .މައްސަލަ

މެްނބަރު   2019ނޮެވންބަރު  14 ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ 
މް ަނސީމް އިބްރާހީ  

 

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/03 

 ށ.ފޭދޫގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވުން އެދި   .6
ކުށްކުރުން   ފޭދޫގައި  އުތުރުބުރީ  މިކަމުެގ މިލަދުްނމަޑުލު  އިތުރުވަމުްނދާތީއާއި 

ސަބަބުން މުޖުތަމައުެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަަވރުުނާވތީ، ށ.ފޭދޫަގއި  
ފަރާތުްނ  ފުލުހުންެގ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްުވްނއެދި ށ.ފޭދޫެގ ރައްޔިތުްނެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން. 

ފޭދޫ   2020ޑިސެންބަރު  14 އުތުރުބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު 
 ކައުންސިލް 

ޚިދުމަތް   މިއަހަރު ފުލުހުންެގ 
ޤާއިމްކުރުމަށް 

ރަށްތަކުެގ   ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވ 
ށ. ފޭދޫ   ތެރޭަގއި 

ހިމެނިފައިާވކަމަށާއި، 
 ދެންެނިވފައި. 

57-F/SKH/274/2021/02 

   2020ޖަނަވަރީ  21 2020އަދި    2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަހަރު ރިޕޯޓް    .7
 2019ޖަނަވަރީ  14

އިޞްލާޙު ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްފާހަަގ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް 
ބަޔާންކޮށް   ކަމަށް  ނުކުރެއްޭވ 
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ 

 ރައީސްއަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި.

57-F/SKH/PMC/2021/107 

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ   .8
ތަޙްޤީޤް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ   ޖިނާޢީ  ފަރާތްތަކުެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި 

ޮގސްފައިާވ ހިސާބު އޮޅުންފިލުަވއި، އެ ތަޙްޤީޤުތައް އެކަށީެގްނާވ ޮގތަށް ކުރިއަށް  
 ނުދާ ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުަވއި ދިނުމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ދާއިރާެގ   2021މާރިޗު  23 ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު 
 ލަޠީފުމެންބަރު ޙަސަން 

ދިރާސާކުރުމަށް   މައްސަލަ 
 ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވފައި 

57-F/SKH/PMC/2021/135 

  އެސެޓް   އެންޑް   ކޮރަޕްޝަން   އޮން   ކޮމިޝަން   ޕްރެޒިޑެންޝަލް   - އަހަރު ރިޕޯޓު    .9
 ރިކަވަރީ 

 2020ރިކަަވރީެގ    އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން  އޮން  ކޮމިޝަން  ޕްރެޒިޑެްނޝަލް
 އަހަރު ރިޕޯޓް ަވނަ އަހަރުެގ 

 ަވނަ އަހަރުެގ އަހަރު ރިޕޯޓް  2020

ޕްރެޒިޑެްނޝަލް ކޮމިޝަން އޮްނ   2021އެޕްރީލް  29
އެސެޓް  އެންޑް  ކޮރަޕްޝަން 

 ރިކަަވރީ 

 އޮން  ކޮމިޝަން ޕްރެޒިޑެްނޝަލް
 އެސެޓް  އެންޑް ކޮރަޕްޝަން
 މަސައްކަތްތަކަކީ  ރިކަަވރީެގ
 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ
 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޓީެގ

57-F/SKH/PMC/2021/180 
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 ނުހިމެނޭ  ތެރޭަގއި ދާއިރާެގ
މި    ،ކަމައްާވތީ މަސައްކަތްތަކެއް

 ދިރާސާކުރެއްުވމަށް  ރިޕޯޓް
 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުްނެގ
 ކޮމިޓީްނއަކަށް  ގުޅުންހުރި

ފޮނުއްުވމަށް މަޖިލީހުެގ ރައީސަށް  
 ސިޓީ

މުޙަ  .10 ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުގެ  ހަށިކޮޅަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނަޝީދުގެ  އްމަދު 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ    2021މޭ    06އަމާޒުކޮށް  
 އިންކުއަރީ: 
  ހަށިކޮޅަށް   ަނޝީދުެގ  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ
ހަމަލާއާުގޅޭ   ޓެރަރިސްޓް  ދީފައިާވ  ރޭ  ދުަވހުގެ   ަވނަ  2021  މޭ  06  އަމާޒުކޮށް
 މައްސަލަ.

 
 

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   2021މޭ  07 ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީ

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/09 

 އަޙްމަދު ސިރާޖްއަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ   .11
ަވނަ ދުަވހު ލ.ކަލައިދޫ މޫިނމާެގ އިން ަވއްކަން ކުރި    2020ސެޕްޓެންބަރު    6

ލ.ކަލައިދޫ(   / )ސްީވޓްހާޓް  ސިރާޖް  އަޙްމަދު  ތުހުމަތުަގއި  ކަމުެގ 
 ހައްޔަރުކޮށްފައި ަވނިކޮށް ފުލުހުން އަިނޔާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2020ސެޕްޓެންބަރު  20
 هللاޢަބްދުއީާވ 

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/10 

ޢަބްދު   .12 ރިޓަޔަهللا ޑރ.  ވަޒީފާއިން  ފުލުހުންގެ  ކުރައްވާފައިވާ  ފައިރޫޝް  ރ 
   މައްސަލަ 

ޚިދުމަތުެގ ޤާނޫނު( އެކުލަާވލައި  )ދިެވހި ފުލުހުންެގ    2020/34ނޫނު ނަންބަރު  ޤާ
ތަޞްދީޤުކޮށްފައިަވނިކޮށް، އަދި އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ނުފެށިފައިަވނިކޮށް  

هللا އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ މަޤާމުަގއި ހުންނެިވ ޑރ. ޢަބްދު
 މައްސަލަ  ފައިރޫޝް ފުލުހުްނެގ ަވޒީފާއިން ރިޓަޔާ ކުރައްާވފައިާވ

 

ދިރާސާކޮށް   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021ޖަނަވަރީ  10 މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ   ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ   ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SKH/2021/11 

ޕީ/ސީވީއީ    .13 ކެރެކްޓަރައިޒް  އެންޑް  އައިޑެންޑިފައި  ޓު  ސްޓަޑީ  މެޕިންގް 
 ޕްރޮގްރާމްސް އިން މޯލްޑިވްސް 

ޮގތުްނ   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިްވސް  2021އޮަގސްޓު  17 މައްސަލައާގުޅޭ 
މޯލްޑިްވސްެގ   ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

  2021އޮަގސްޓު    30ބޭފުޅުްނނާ  

- 
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ސްޓަޑީ ޓު އައިޑެންޑިފައި އެްނޑް ކެރެކްޓަރައިޒް ޕްރިެވންޓިްންގ އެްނޑް މެޕިންްގ  
ކައުންޓަރިްންގ ވައިލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް  ޕްރޮްގރާމްސް އިން މޯލްޑިްވސްަގއި 
އެދި  ބައިވެރިުވމަށް  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ގައި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު  
 ހިއްސާކުރެިވފައި. 

 ހިނގަމުންދާ ކުށްތަކާގުޅޭ )ކޮޕީ ސިޓީ(    ކެނދިކުޅުދޫގައި . ނ   .14
ފާޅުަގއި   ދާކަމަށާއި،  ކުރަމުން  ަވއްކަން  ސިލްސިލާކޮށް  ކެނދިކުޅުދޫަގއި  ނ. 
ިގންތީެގ   އެކި  މިނޫްނެވސް  އަދި  ކުރަމުްނދާކަމަށާއި  ިވޔފާރި  ހަށިިވއްކުމުެގ 
ރައްޔިތުްނެގ  ޢާންމު  ސަބަބުން  އެކަމުެގ  އިތުރުަވމުންދާތީެވ،  ކުށްތައްެވސް 

ކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ދަތިކަމަށް ެވފައިާވކަން ބަޔާންކޮށް މިލަދުންމަޑުލު ރައް
 ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ދެކުުނބުރީ   2020އޮކްޓޫބަރު  5 މިލަދުްނމަޑުލު 
 ކެނދިކުޅުދޫ ކައުްނސިލް އިދާރާ 

ކޮމިޓީެގ   މައްސަލައާގުޅިެގން 
ހިއްސާކުރައްަވއި   ހޯދުންތައް 

 ޖަާވބު ފޮނުިވފައި. 

57-FSKH/286/2021/1 

 ޓެޒަރ ގަންއާ ގުޅޭ:   .15
ބައްލަަވއި   އެކަން  ނިންމަާވފައިާވތީ  ބޭނުންކުރުމަށް  ަގން  ޓޭޒަރ  ފުލުހުން 

 ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

ދާއިރާެގ   2020އޭޕްރީލް  19 އުތުރު  މާފަންނު 
 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

ޤާޫނުނ  ކުރަމުްނދާ  ޢަމަލު  މިހާރު 
)ދިެވހި   34/ 2020ނަންބަރު  

ޤާނޫނު(  ޚިދުމަތުެގ  ފުލުހުންެގ 
އިން، ދެންެނިވފައިާވ މައްސަލައަށް 
ދާނެކަމަށް  ލިބިެގން  ޙައްލު 
ފަރާތައް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ދެންެނިވފައި. 

F/SKH/MJLS/2021/171-57 

 ފޯރުވާފައިވާ މައްސަލަ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު    .16
ރައީސް ޔާމީްނެގ ޝަރީޢަތަން ނުފޫޒު ފޯރުަވއި، ފަނޑިޔާރުންަނށް ރިޝްަވތުދީ،  

 ބިރުދައްކާފައިާވކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

ާނއިބު   2021ސެޕްޓެންބަރު  1 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ރައީސް 

މައްސަލައަކީ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
މަސްއޫލިއްޔަތު   ދާއިރާެގ ކޮމިޓީެގ 

ކަމުަގއި  މައްސަލައެއް  ތެރޭަގއި 
 ނުާވތީ އެކަން ދެންެނިވފައި 

F/SKH/PMC/2021/253-57 

 

ސެކިއުރިޓީ    .17 ފޮރ  ޔުނިވަރސިޓީ  އެރެބް  "ނާއިފް  އަރަބިއްޔާގެ  ސަޢޫދީ 
ވޯކްޝޮޕްގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ސައިންސް" 

 ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ 
ސައުދީ އަރަބިއްޔާެގ "ާނއިފް ޔުނިވަރސިޓީ ފޮރ ސެކިއުރިޓީ ސައިްނސް" އާއި 
ެގްނދާ   ކުރިއަށް  ުގޅިެގން  އާ  ސެންޓަރ  ޓެރަރިޒަމް  ކައުންޓަރ  ނޭޝަނަލް 
އެްނޑް  އެކްސްޓްރީމިޒަމް  ކޮމްބެޓިްނގ  ފޯރ  ޕްރޮްގރާމް  "އިންޓަރޭނޝަނަލް 

މެ ކޮމިޓީެގ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ބައިވެރިވުމަށް  ޓަރަރިޒަމްަގއި ސަލާމަތީ  ންބަރުން 
 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

ކައުންޓަރ   2021ސެޕެޓެންބަރު  16 ނޭޝަނަލް 
 ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 

ޯވކްޝޮޕްަގއި  ސިޓީަގއިާވ 
ަވޑައިަގންަނާވ  ބައިވެރިެވ 

އީ މަޢުލޫމާތު  މެއިލް -މެންބަރުްނެގ 
 މެދުވެރިކޮށް ފޮުނިވފައި. 

- 
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 ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ބެލުމަށް:ވ. އަންބަރާގައި ފުލުހުން    .18
ޒުާވުންނ    2021މެއި    11 ބައެއް  ިނސްބަތްާވ  ހެްނޭވރަށް  ދުަވހު  ަވނަ 

އެރަށުަގއި   މަޑުކޮށް  އަްނބާރާއަށް  ފެލިދެއަތޮޅު  މަސްދަތުރެއްގައި  އޯަވރަނއިޓް 
ހިނާގފައިަވީނ  އޮޕަރޭޝަން  ހިންިގ  ރަށަށްއަރައި  އެ  ފުލުހުން  ތިއްބައި 

ޤާނޫނުތަކާއި   އުސޫލުތަކާ  ޢަދިެވހިރާއްޖޭެގ  ަގާވއިދުތަކާއި  މަލުކުރަމުްނދާ 
 އެއްޮގތަށްތޯ ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

ހުޅަނުގ   2021މާރިޗު  21 ހެންޭވރު 
ދާއިރާެގމެްނބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

ދާއިރާެގ    / އުތުރު  ހެންޭވރު 
 މެންބަރު އިބްރާހިމް މުޢިއްޒު 

 

ދިރާސާކޮށް މަ އްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ  ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ  ނިންމުމާއިއެކު 
ރިޕޯޓް ސިއްރު ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތުަގއި 

އި ފުލުހުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށާ
މައްސަލަ  އަދި  ޚިދުމަތައް 
މެްނބަރުްނާނ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 

 ހިއްސާކުރުމަށް ިނންމަާވފައި 
 

 ރިޕޯޓު ނަންބަރު 
M19/SKH/2021/13 

 ސިޓީ ނަންބަރު: 
 57-F/SKH/PMC/2021/277 

 ސިއްރު ޔައުމިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދޫކުރުމަށް   .19
ޑިސެންބަރު    16ަވނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީން    18

ަވނަ ބައްދަލުުވމުެގ ސިއްރު ޔައުމިއްޔާ    24ގައި ބޭއްިވ އެ ކޮމިޓީެގ    2014
ކްރިމިނަލް ކޯޓާ ހިއްސާކުރުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމަވައިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ  

 ސިޓީ

އަމީްނ   2021އޮކްޓޫބަރު  14 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ޢާންމު 

ޔައުމިއްޔާ އެ ކޯޓާ ހިއްސާކުރުމަށް 
ނިްނމަާވފައިާވތީ  ފެންނަކަމަށް 

 އެކަން ދެްނނެިވފައި 

57-F/MEMO/2021/430 

 އުތުރު ތިލަފަޅާގުޅޭ އެއްބަސްވުން ހޯދުމަށް   .20
އެއްބަސްުވމުަގއި   ސޮއިކޮށްފައިާވ  ސަރުކާރުން  އިންޑިޔާ  ސަރުކާރާއި  ދިެވހި 
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޤައުމުެގ މިނިަވންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާާވފަދަ ކަމެއް  
ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ   ތިލަފަޅު  އުތުރު  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ނެތްކަން 

އަދި ޑޯނިއޮރ މަތިންދާ  އެ އެއްބަސްުވމާއި  ހައިޑްރޮްގރަފީއާބެހޭ  އްބަސްވުމާއި، 
ބޯޓާބެހޭ އެއްބަސްުވމުެގ އަސްލު ހޯދައި ދިރާސާކުރައްަވއި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި  
ހުރިތޯ   ކަންކަން  ނުރައްކާާވފަދަ  ސިޔާދަތަށް  މިނިަވންކަމާއި  ޤައުމުެގ 

 ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މެްނބަރު   2021ސެޕްޓެންބަރު  23 ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 
 އާދަމް ޝަރީފް 

ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ  ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ  ނިންމުމާއިއެކު 

 ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި. 

M19/SKH/2021/14 

 އަށް ފައްސިވި ފަތުރުވެރިޔާގެ މައްސަލަ   19- ޅ. ކުރެއްދޫ އިން ކޮވިޑް   .21
ކޮިވޑްޅ.   ރިސޯޓުަގއި  އިޓަލީެގ    19-ކުރެއްދޫ  ކުރެުވނު  ޝައްކު  އަށް 

އިދާރާތަކަށް ހާމަކޮށްފައި ުނާވ    ފަތުރުެވރިޔާެގ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ
ތަޙްޤީޤެއް އެއްެވސް  ޕޮލިސް  މައްސަލައިެގ  ސަރިވސްއިްނ    މޯލްޑިްވސް 

 . ެގްނދަާވތޯ ސާފުކުރެއްުވމަށް  ކުރައްވަމުން

ދާއިރާެގ   2020މާރިޗް  09 ހުޅަނުގ  ހެންޭވރު 
 މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ  ނިންމުމަށްފަހު، 
މައްސަލައާުގޅޭ  ނިންމުމާއިއެކު 
ރިޕޯޓް ސިއްރު ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތުަގއި 
 މަޖިލީހުެގ ރައީސްއަށް ފޮނުިވފައި. 

 ރިޕޯޓު ނަންބަރު 
 M19/SKH/2021/15 

 ސިޓީ ނަންބަރު 
 57-F/SKH/PMC/2021/281 
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 މިނިވ ން މުއ އްސ ސާތ ުކގެ ޮކމިޓީ   5.9

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

  ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ށ.    .1
ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތުަގއި ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން އެ ކައުންސިލްެގ 
ލަފައާ ޚިލާފަށް އެ މަާގމަށް މީހަކު ޢަޔަންކުރުމަށް ނިންމައިފި ކަމަށް ބުނެ އެ  

 ކައުންސިލުން ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ  

އުތުރުބުރީ   27.12.2021 މިލަދުްނމަޑުލު 
އިދާރާ   ކައުްނސިލްެގ  އަތޮޅު 

 )ށ. ފުނަދޫ  ކައުންސިލް(

މަޢުލޫމާތު  - ުގޅޭޮގތުން  މިމައްސަލައާ 
ގައި   2022ޖަނަވަރީ    2ސާފުކުރުމަށް  

ސިޓީ   ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ސިިވލް 
ލިބިފައި  ޖަވާބު  ފޮނުަވއި 

(06.01.2022) 
 ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ ބ.ތުޅާދޫ    .2

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުެގ ަވޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުން މެޭނޖެރިއަލް ސަރިވސް  
ލެެވލް ތައުލީމީ ދާއިރާ ދިމާނުާވކަމަށް ބުނެ ޝަރުތުހަމަުނާވކަމަށް ނިންމާތީ  

 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ކުރެިވފައި( 

07.12.2021 
ނީސް،  މުޙައްމަދު އަީނސް/   
 ބ.ތުޅާދޫ 

- - 

ބިންގްޕްރޯގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ    .3
 ސިޓީ 

ރާއްޖޭެގ ރިސޯޓުތަކުަގއި ފަތުރުެވރިން މުނިފޫހިފިލުާވ، އެންޓެޓެއިން ކުރުމުެގ 
ދިރިއުޅޭ   މީހުން  ރިސޯޓުތަކާއި  ދިުނމާ،  ރީޚިދުމަތް  - ރަށްރަށުަގއި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ ޚިދުމަތާ ުގޅޭ ޮގތުންހުރި ކަންބޮޑުުވންތަކާ ުގޅިެގން 

27.11.2021 
މުޙައްމަދު   ބިންްގޕްރޯ/ 
 މުސްތާޤް މެޭނޖިން ޑިރެކްޓަރ 

- - 

 އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާގުޅޭ މައްސަލަ:    .4
ގުޅޭ   އަޙްމަދުއާ  ޚާލިދު  ެވރިޔާ  ޒިްނމާދާރު  ކައުްނސިލްެގ  ހަންޏާމީދޫ  އދ. 

 16.03.2021 މައްސަލަ.

ހަނީފް/  هللا ޢަބްދު
އދ.  އައިލެްނޑްިވލާ/ 

 ހަންޏާމީދޫ އަދި 
އިނާ،   ތަލްހަތު/  ހުސައިން 

 އދ. ހަންޏާމީދޫ 

ކޮމިޝަަނސް  - ސަރިވސް  ސިިވލް 
ފޮުނިވ  އެފަރާތުން  ފޮނުުވމަށް  ސިޓީއެއް 
ިނންމިޮގތް  ގުޅޭޮގތުން  ސިޓީއާ 

 ( 29.11.2021ސަފުކުރުމަށް. )

 އިން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ:  ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ   .5
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮުނާވފައިާވ، ޕާމް ބީޗް އައިލެްނޑް އެްނޑް 
އިންޑިއާއިްނ   އޮފް  ބޭންކް  ސްޓޭޓް  ިވއްކާލުމުގައި  ނީލަމުަގއި  ސްޕާ 

28.02.2021 

 ކައުްނސިލުން  މީޑިއާ މޯލްޑިްވސް" -  ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިްނޑިއާ 
 ޮގތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ ބެލުމުަގއި ޝަކުާވ
 އެއްޮގތްވާ  އިޖުރާއަތުތަކާ ެގ" އުސޫލު

 11 އިން" އެސްބީއައި" ޮގތުެގމަތިން
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ޢަމަލުކޮށްފައިާވޮގތާ ުގޅޭޮގތުން މީޑިއާގައި ދޮުގ ާވހަކަތައް ދައުރުވަމުންދާކަމަށް  
 އިން ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ. ބަޔާންކޮށް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ 

 ދުަވހު  ަވނަ 2021 ޖެނުއަރީ
 މައްސަލަ  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ތިޔަ  ހުށަހަޅާފައިުނާވކަމަށް
 އެ ، ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ  ކައުންސިލުން

 މައްސަލަ  މި ކޮބައިކަން އިޖުރާޢަތްތަކަކީ
 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުްނެގ ދިރާސާކުރައްާވ

 ކޮމިޓީއިން  މުއައްސަސާތަކުެގ މިނިަވން
. އަދި  ބޭނުންފުޅުެވއެެވ ސާފުކުރެއްުވމަށް

މި   ފޮުނއްާވފައިާވ  އިން  "އެސްބީއައި" 
ތިޔަ   ގުޅިެގން  ސިޓީއާއި  ދެންެނިވ 

ުނަވތަ  ކައުންސިލު ނިްނމެިވޮގތް  ން 
އެއްޮގތްާވ   އިޖުރާއަތުތަކާއި  ދެންެނުވނު 
ޮގތުެގމަތިން އެ މައްސަލަ  ހުށަހަޅާފައި  
އެ   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭޮގތް  ނުވުމުން 

އަްނަގާވފައިޭވތޯ  ބޭންކަށް  
ޑިސެންބަރު    01  ސާފުކުރެއްުވމަށް

މީޑިއާ    2021 މޯލްޑިްވސް  ގައި  
 ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި  

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

 ދާއިރާތައް   އިްނތިޚާބީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  2009/1)  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .1
 ބިލު  ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާޫނނު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ

24.02.2021 
މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 

 އަޙްމަދު ސަލީމް 
02.11.2021 M19/MM/2021/10 

ަނންބަރު    .2 އަށް   2007/5ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް  )ދިެވހި 
 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

30.03.2021 
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު  

 ރޮޒައިނާ އާދަމް 
25.04.2021 M19/MM/2021/6 

 އަށް(  ޤާޫނނު  ކޮމިޝަުނެގ  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި)  13/2008  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .3
 ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  ބިލު މިިނަވން  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު

 ރިޕޯޓް  ނިންމިޮގތުެގ
13.10.2020 

މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ 
 މުޙައްމަދު ޝާހިދު 

04.04.2021 M19/MM/2021/4 
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  ޚާއްޞަ   އިންތިޚާބުެގ  ކައުންސިލްތަކުެގ  ލޯކަލް)  2020/3  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .4
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް( 2020 ޤާނޫނު

17.01.2021 
ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަލީ 

 ނިޔާޒް 
18.01.2021 M19/MM/2021/1 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ފަރާތް ހުށަހެޅި   ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #
ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ،  -އެންޓި  .1

ޝިއުނާ އަނޫލާ، މަރިޔަމް  ފާތިމަތު  ރައީސް  ަނއިބު   އަދި   ކޮމިޝަނުެގ 
ޢަބްދު  އާއިޝަތު  މެންބަރު  މެންބަރުކަމުްނ    هللاކޮމިޝަުނެގ  ކޮމިޝަުނެގ  އެ 

މައްސަލަ އޮތް    2021ޑިސެންބަރު    16  ަވކިކުރުމުެގ  ަވަނ    19ގައި 
ަވނަ އަހަރު ބޭއްިވ ދައުރުން ބޭރުެގ ޚާއްޞަ    2021ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  

( ކުރެއްުވމަށްޓަކައި  5ޖަލްސާގައި  ދިރާސާ  އެ މައްސަލަ  ަގއި،  މިިނަވްނ  ( 
 މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްުވމާ ގުޅިެގން،   

 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    16 2021ޑިސެންބަރު  16
ރައްޔިތުންެގ    19އޮތް   ަވނަ 

ަވނަ އަހަރު   2021މަޖިލީހުެގ 
ބޭއްިވ ދައުރުން ބޭރުެގ ޚާއްޞަ  

 (5ޖަލްސާގައި )

ކޮމިޝަނުެގ  -އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
މިޝަނުެގ  ކޮ  މެންބަރުްނެގ ތެރެއިން

ޝިއުނާ މަރިޔަމް  ، ރައީސް 
ރައީސް   ނައިބު  ކޮމިޝަުނެގ 

ކޮމިޝަނުެގ    އަދި    ފާތިމަތު އަނޫލާ
ޢަބްދު އާއިޝަތު   هللاމެންބަރު 

އަސާސީެގ   ަވަނ    207ޤާނޫނު 
މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވޮގތުެގ މަތިްނ  

ކޮމިޝަނުެގ  -އެންޓި ކޮރަޕްޝަން 
މެންބަރުކަމުެގ މަޤާމު އަދާކުރުމުެގ  

ނެތްކަ  ކޮމިޓީއަށް  ޤާބިލުކަން  މަށް 
  2021ޑިސެންބަރު    26ފެންނާތީ  

މިިނަވްނ   ބޭއްިވ  ދުަވހު  ަވނަ 
  2021މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީެގ  

އަހަރުެގ   ަވނަ   51ަވނަ 
ކޮމިޓީއަށް   ބައްދަލުުވމުަގއި، 
މެްނބަރުންެގ   ހާޟިރުިވ 

އަޣުލަބިއްޔަތުން  
 ފާސްކުރައްާވފައެެވ.  

 

ތަޅުމަށް  ފާސްކޮށް  ކޮމިޓީން  ރިޕޯޓު 
ެގ ކުރިން ކޮމިޝަންެގ މެްނބަރުްނ ފޮނުވުމު 

އިސްތިއުފާ ދީފައިާވތީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުްނ 
ަވނަ އަހަރުެގ މަސައްކަތް )ދައުރު   2022

 ފެށުމުން( ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ބޭއްިވފައި. 

 މައްޔިތުން އުފުލާ ދެ ދޯނީގެ މައްސަލަ:   .2
މައްޔިތުން އިން  މިިނސްޓްރީ    ދޯނި   ދެ  ބޭނުންކުރި  އުފުލުމަށް  އިސްލާމިކް 

  ލުކުރާނެޮގތެއް ޢަމަ  ދެން  ދޯިނތަކާމެދު  ހުއްޓާލާފައިާވތީ  ބޭނުންކުރުން
  ދެންެނުވމުން،   ކޮމިޝަނުަގއި  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  އަްނަގަވއިދެއްުވމަށް

  ނުކުރުމަށް   ނުަވތަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ަވކިޮގތަކަށް   މިިނސްޓްރީން  ދޯނިތަކާމެދު

ަވނަ   2ަވނަ އަހަރުެގ    2021 13.07.2021
 ަވނަ ޖަލްސާއިން   19ދައުރުެގ  

ސިޓީއެއް  އަށް  އޭ.ސީ.ސީ 
އެޓޭޗްކޮށް  ސިޓީ  އެ  ފޮނުާވ، 
ސިޓީއެއް  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު 

 ފޮނުވުމަށް.

- 
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 ކޮމިޝަުނން   އެ  ގައި  2020  ޖުލައި  14  އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށް
ކޮމިޝަނުން ަވކި ޮގތެއް   ކޮރަޕްޝަން-އަްނަގާވފައިާވ މައްސަލައިގައި، އެންޓި

އަްނަގންދެން ދައުލަތުެގ މުދާ ީވރާާނވުމަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އިހުމާލުކަމާއި، އަދި 
އެންޓި މައްސަލައިަގއި،  މިނިސްޓްރީން   ކޮރަޕްޝަން-މި    ކޮމިޝަނުން 

 14  އިޢުތިރާޟްނުކުރާކަމަށް  ނުކުރުމަށް  ުނަވތަ  މަށްޢަމަލުކުރު   ަވކިޮގތަކަށް 
ދިރާސާކުރެއްުވމަށް    2020  ޖުލައި ސަބަބު  ިނންމުމުެގ  ނިންމާފައިާވ  ގައި 

ކޮމިޓީން   އަހަރު  މާލިއްޔަތު  އެފެއާރޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ 
އޮޑިޓް  ޚާއްޞަ  ފަންޑުތަކުެގ  ޓްރަސްޓް  މިިނސްޓްރީެގ  އެ  އަދި  ރިޕޯޓުތައް 

މިކަްނ  ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވތީ  ރިޕޯޓުގައި  ޮގތުެގ  ނިްނމެިވ  ދިރާސާކޮށް   
 ދަންަނވައި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޢައްޔަންކުރުމަށް  މެންބަރަކު  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  .3
  ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިަވން  ދިރާސާކުރުމުެގ  ނަންތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ރިޕޯޓު  ނިްނމެިވޮގތުެގ ދިރާސާކުރައްަވއި
16.08.2021 

ަވނަ   3ަވނަ އަހަރުެގ    2021
 ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ދައުރުެގ 

ރިޕޯޓުފޮުނމަށް  މަޖިލީހަށް 
 M19/MM/2021/9 ނިންމަާވފައި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޢައްޔަންކުރުމަށް  މަޤާމަށް  ކޮމިޝަަނރުެގ  އިންފޮމޭޝަން  .4
  ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުެގ  މިިނަވން  ނަންތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ރިޕޯޓު  ނިްނމެިވޮގތުެގ ދިރާސާކުރައްަވއި
16.08.2021 

ަވނަ   3ަވނަ އަހަރުެގ    2021
 ދައުރުެގ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން 

ރިޕޯޓުފޮުނމަށް  މަޖިލީހަށް 
 M19/MM/2021/8 ނިންމަާވފައި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޢައްޔަންކުރުމަށް  މަޤާމަށް  ކޮމިޝަަނރުެގ  އިންފޮމޭޝަން  .5
  ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުެގ  މިިނަވން  ނަންތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ރިޕޯޓު  ނިްނމެިވޮގތުެގ ދިރާސާކުރައްަވއި
26.04.2021 

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ    2021
 ަވނަ ޖަލްސާއިން   34ދައުރުެގ  

ރިޕޯޓުފޮުނމަށް  މަޖިލީހަށް 
 M19/MM/2021/7 ނިންމަާވފައި 

 މީހަކު   މެްނބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުެގ  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ   މޯލްޑިްވސް  .6
  މައްސަލަ   ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޢައްޔަނުކުރެއްުވމަށްޓަކައި 

 ރިޕޯޓު  ނިްނމެިވޮގތުެގ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިަވން
31.03.2021 

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ    2021
 ަވނަ ޖަލްސާއިން   25ދައުރުެގ  

ރިޕޯޓުފޮުނމަށް  މަޖިލީހަށް 
 M19/MM/2021/5 ނިންމަާވފައި 

 މީހަކު   މެްނބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުެގ  ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ   މޯލްޑިްވސް  .7
  މައްސަލަ   ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޢައްޔަނުކުރެއްުވމަށްޓަކައި 

 ރިޕޯޓު  ނިްނމެިވޮގތުެގ  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިަވން
08.02.2021 

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ    2021
 ަވނަ ޖަލްސާއިން  2ދައުރުެގ 

ރިޕޯޓުފޮުނމަށް  މަޖިލީހަށް 
 M19/MM/2021/3 ނިންމަާވފައި 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޢައްޔަންކުރުމަށް  މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  .8
 މުއައްސަސާތަކުގެ   މިިނަވން  މައްސަލަ  ދިރާސާކުރުމުެގ  ނަންތައް  ފޮނުއްާވފައިާވ

 ރިޕޯޓު  ނިްނމެިވޮގތުެގ ދިރާސާކުރައްަވއި ކޮމިޓީން
08.02.2021 

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ    2021
 ަވނަ ޖަލްސާއިން  2ދައުރުެގ 

ރިޕޯޓުފޮުނމަށް  މަޖިލީހަށް 
 M19/MM/2021/2 ނިންމަާވފައި 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން   #
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1.  
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރުމަތީން ދޫކުރެިވފައިާވ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކުެގ މުއްދަތު  

ޚިލާފަށް   އެގްރިމެންޓާ  ފިހާރަތަކުެގ    2ހަމަުވމަށްފަހު،  މަތިން  ފަހަރެއްެގ 
އަދި މުއްދަތު   އޭސީސީ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި  އިތުރުކޮށްދީފައިާވތީ، 

އެލްޖީއޭއަށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީއަށް ޖަާވބު ލިބިފައިުނާވތީ އެ ސިޓީެގ ޖަވާބު  
 އަަވސް ކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ

21.10.2021 
ސުހައިލް ރަޝީދު މާޒީ/ މާޒީ،  

 ހއ. ދިއްދޫ 

މައްސަލައަކީ   ލާމަރުކަޒީ  މި 
މަސްއޫލިއްޔަތުެގ   ކޮމިޓީެގ 
ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް   ދާއިރާަގއި 
ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ މި މައްސަލަ  
ނިްނމަާވ   ފޮނުުވމަށް  އެކޮމިޓީއަށް 

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި 

28357-F/MM/PMC/2021/ 
 ( 2021އޮކްޓޫބަރު  25)

ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުްނ  ލ. މާަވށު "އާފަރު" ކިޔާ ގެއިންާނއި ކޭބަލް ޓީީވެގ    .2
ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފައިާވތީ އެ މައްސަލަ ބަލާ ދިުނމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ  

 މައްސަލަ

މެްނބަރު   11.10.2021 ދާއިރާެގ  މާަވށު 
 އަޙްމަދު ސައީދު 

މި މައްސަލައަކީ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީެގ  
ދާއިރާގައި   މަސްއޫލިއްޔަތުެގ 
ކޮމިޓީއަށް   ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް 

މި މައްސަލަ އެކޮމިޓީއަށް    ފެންނާތީ
ސިޓީ  ނިންމަާވ  ފޮނުވުމަށް 

 ފޮނުިވފައި 
 

28457-F/MM/PMC/2021/ 
 ( 2021އޮކްޓޫބަރު  24)
 

ބާއްާވ    .3 ގުޅިެގން  ހުސްުވމާ  ޮގނޑިއެއް  ކައުްނސިލްެގ  މީޑިއާ  މޯލްޑިްވސް 
އިންތިހާބުަގއި ޯވޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީާވން ޖެހުމާ ުގޅިެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެފެއާޒްއަށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީެގ ކޮޕީހޯމް 

މާޖިދު،   04.10.2021 މުޙައްމަދު  ލަބީޤު 
 މ.މަަނދޫިވއު 

އުސޫލުެގ   ކުރާ  ޢަމަލު  ކޮމިޓީގައި 
ފައިލްކުރުމަށް   ކޮޕީ ސިޓީ  މަތިން 

 ނިންމަާވފައި 

- 

މިިނަވްނ   .4 ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް 
ބޭފުޅުންާނއެކު   ހުށަހެޅިފައިާވ  ނަން  އެކަމަށް  ކޮމިޓީއިން  މުއައްސަސާތަކުެގ 

 ބޭއްުވނު އިންޓަިވއުތަކާ ުގޅިެގން 

މަްނސޫރު،   04.10.2021 އަޙްމަދު 
 މއ.މަނަސް  

ކަންހިނާގފައިާވޮގތް އޮޅުފިލުަވއިދީ  
 އި ސިޓީ ފޮނުިވފަ

57-F/MM/MIS/2021/1197 
 ( 2021އޮކްޓޫބަރު  25)

ކޮމިޓީގައި ޢަމަލު ކުރާ އުސޫލުެގ  ގދ. ަގއްދޫ ކައުްނސިލް 26.09.2021 ގދ. ގައްދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ އަށް މުަވއްޒަފުން ނުލިބުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ   .5
މަތިން ކޮޕީ ސިޓީ ފައިލްކުރުމަށް 

 ނިންމަާވފައި 

 

މައްސަލަތަކަށް    .6 ދިމާާވ  ފަރާތްތަކަށް  ރީބްރޮޑްކާސްޓްކުރާ  ރިސޯޓުތަކުގައި 
 އަަވސް ހައްލެއް ހޯދައި ދެއްުވންއެދި 

މޯލްޑިްވސް   20.09.2021 ޕަވަރ  އެކްސް 
 ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 

މަޖިލީހަށް   ބިލު  މީޑިއާތަކުެގ 
ހުޅުާވލުމުްނ   ޚިޔާލަށް  ހުށަހެޅި 
ފޮނުުވމަށް   ޚިޔާލު  ބިލަށް 

 ދަންަނވައި ސިޓީ ފޮނުިވފައި 
 

57-F/MM/MIS/2021/1143 
 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު  29)

ހޯދައިެގން   .7 ފީޑު  ޗެނަލްތަކުެގ  ޞައްޙަޫނންޮގތަށް  ރިޒޯޓުތަކުން  ބައެއް 
 ޕައިރޭޓްކޮށްެގން ދައްކަމުްނދާތީ އެކަން ހުއްޓުަވއި ދެއްުވން އެދި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާއި  މީޑިއާނެޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  24.08.2021
ކަމާުގޅޭ  އެމިިނސްޓްރީެގ 

57-F/MM/MIS/2021/1198 
 ( 2021އޮކްޓޫބަރު  25)
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މޯލްޑިްވސް  އަދި  ބޭފުޅުްނނާއި 
ކޮމިޝަްނެގ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ބައްދަލުކޮށް   ބޭފުޅުްނނާއެކު
މައްސަލައަށް  ފާހަަގކޮށްފައިާވ 
ހޯއްދެުވމަށް  ޙައްލެއް 

މަސައްކަތްކުރައްަވމުން  
ސަރުކާރުެގ  ެގްނދާާވކަމަށާއި، 
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  ފަރާތުން 
އަދި  ޕްރިންޓް  ފަރާތްތަކާއި 
މީޑިއާެގ  އެނޫްނެވސް 
އެއް  ކަންކަްނ  ފަރާތްތަކާުގޅޭ 

މުއައްސަސާއަކުން 
ބިލެއް  ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި 
އެކުލަާވލައްަވމުން ެގންދަާވތީ އެ 
ކޮމިޓީއަށް  ލިބި  މަޖިލީހަށް  ބިލު 
ބިލުެގ  އެ  ފޮނުވުމާއެކު 
ކޮމިޓީއި  ން މަސައްކަތް 

ފެއްޓެުވމުެގ ކުރިން ރައްޔިތުްނެގ 
ަގވާއިދުަގއިާވ  މަޖިލީހުެގ 
ޮގތުެގމަތިން ޢާންމުްނެގ ޚިޔާލަށް 

ބިލަށް ށާއި  ހުޅުަވއިލެޭވނެކަމަ އެ 
ހުޅުާވލެޭވ  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު 

ބިލަށް   ފުރުޞަތުގައި އެ 
ބޭނުންފުޅުާވ  ެގންނަން 

ތައް  ޙުލާޞްއި
ސިޓީ   ހިއްސާކޮށްދެއްުވމުން

 ފޮނުިވފައި 
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 އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް    .8
   ސަބަބުން   ފަރާތްތަކުެގ  ދޭ  ޙިދުމަތް  ރީބްރޯޑްކާސްޓިްނެގ  ހިލާފަށް  ޤާނޫނާ
 ދެއްުވމަށްއެދި.  ހޯއްދަވައި ހައްލެއް ދަތިތަކަށް ދާއިމީ ދިމާާވ

 

  ދިރާުގން އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް  28.03.2021
  ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުން

  އެފަރާތަށް   ެގްނދަނީ
  ލައިސަންސްގެ   ދޫކޮށްފައިާވ

  ހުއްދަލިބިެގންކަން   ދަށުން
  އެ   އޮންނާތީއާއި،  އެނެގން
  ޤާނޫނު   ދޫކޮށްފައިަވނީ  ހުއްދަ

  2010/16  ނަންބަރު
(  ޤާނޫނު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ)
  ޮގތުެގމަތިންކަމަށް   އެއްޮގތްާވ  އާ
  ފާހަަގކުރެވޭ   ކޮމިޓީއަށް  އެ

 . ފޮނުިވފައި ސިޓީ ކަމަށް

57-F/MM/MIS/2021/1282 
 ( 2021ޑިސެންބަރު  01)

ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ  24.08.2021 މޯލްޑިްވސް 
ނަްނބަރު   -427ކޮމިޝަުނެގ 
LCM/57/2021/10 (31 

ސިޓީއާއެކު 2020އޮކްޓޯބަރ    )
އެއްކަރުދާސްކުރައްާވފައިާވ 
ނަންބަރު   -CACކޮމިޝަުނެގ 

އޮަގސްޓް   13)  28/2020
( "ޝަކުާވ ނިންމި ޮގތުެގ 2020

ަގއި  ބަޔާން" 
ޤާޫނނު  ބަޔާންކުރައްާވފައިާވ 

  2010/16ނަންބަރު  
ޤާނޫނު(  )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އާއި   30ެގ  
ގަ  ނަްނބަރު  އަދި  - 20ވާއިދު 

R/2012 
)ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުެގ  

ަވނަ މާއްދާއާ   19ަގާވއިދު( ެގ  

1/2021 /427/F/MM-57 

 ( 2021ޑިސެންބަރު  1)
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ަނންބަރު  ކޮމިޝަުނެގ  ތިޔަ 
(IUL)427-

LCM/PRIV/2013/06 
(  2013ފެބްރުއަރީ    21)

ތަޢާރުޟުެވ  އިޢުލާން 
އެ  ހުރިކަން  ފުށުއެރުްނތަކެއް 
ފާހަަގކުރެިވފައިާވތީ،  ކޮމިޓީއަށް 
އެ އިޢުލާްނ،   ދެންެނުވނު 
އެއްޮގތަށް  ަގާވއިދާއި  ޤާނޫާނއި 
ތިޔަ  އިޞްލާޙުކޮށްދެއްުވމަށް 
ދެންެނުވމަށް  ކޮމިޝަުނގައި 

 ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަުނެގ މެްނބަރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށް މިނިަވްނ   .9

ނިްނމީ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިެގ މައްސަލައަކާ މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން  
ގުޅިެގންކަން ުނަވތަ ނޫންކަން އެނޭގެނ ލިޔުމެއް ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖައްސަަވއި  

 ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަޙްމަދު އަކްރަމް/ ހ.ބެއިޖިން  06.06.2021
ނިންމާ   މައްސަލަ  ކޮމިޓީއިން 
ސިޓީ  ސޮއިކުރުމަށް  އަމީްނއާްނމް 

 . ފޮނުިވފައި

57-F/MM/MIS/2021/812 
 ( 2021ޖުލައި  07)

)އަމީން އާންމު މި ސިޓީގައި ސޮއި ކޮށްފައެއް  
 ނުެވއެެވ( 

10.  

ފަރާތަކަށް   ސާބިތުެވފައިާވ  މައްސަލައެއް  ބޭުނންކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތި 
ަވނަ އަހަރު ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލަށް ާވދަކުރުމުެގ ފުރުޞަތު   2017

ޮގތަކުންކަން ސާފުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  ލިބުނީ ކޮން  
 ދުަވސް ީވ އިރުެވސް ޖަާވބު ލިބިފައި ނުާވތީ ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 7

 ކަމަދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާ  10.02.2021

އެއްެވސް   އިލެކްޝަންސްއިން 
ބެލުމަށް   އަޅާފައިޭވތޯ  ފިޔަވަޅެއް 
ރައީސަށް   އިލެކްޝަްނެގ 

ދަން އަދި   މުޤައްރިރު  ަނާވފައި. 
ގައި   2020ޑިސެމްބަރ    30

ކައުންސިލަށް   ކަމަދޫ 
އިލެކްޝަނުން  

މަޢުލޫމާތު   ޖަާވބުދާރީެވފައިާވކަމަށް 
 ދީފައި. 

- 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން ބަލާ މައްސަލައެއް ލަސްަވމުންދާތީ ަވޒީފާއެއް -އެންޓި  .11
 ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ ލިބުން ދަތިާވތީ އެކަން ހައްލުކޮށް ދިުނމަށް އެދި 

23.09.2020 

އިދްރީސް/   ޔާމިން 
 މަތަރެސްމާެގ، ދ.ކުޑަހުަވދޫ 

ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި 
ތިން  ކޮމިޝަ ތަފާތު  ާނއެކު 

މިކަމާ  މަރުހަލާއެއްގައި 
ގުޅޭޮގތުން  

57-F/MM/MIS/2021/1281 
 ( 2021ޑިސެންބަރު  1)
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މަޝްަވރާކުރައްާވފައިާވކަމަށާއި،  
  30ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  

ެގ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެްނބަރު 
އެ  ނިންމަާވނެކަމަށް  ބައްލަވައި 
ރައްޔިތުްނެގ  ކޮމިޝަނުން 
މިނިަވން  މަޖިލީހުެގ 
ކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާތަކުެގ 
އެކަން  އަްނަގާވފައިާވތީ، 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތުެގ 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންެނުވމަށް 

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއިން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްާވފައިާވ، ޒަލްދާން އޮއިލްސަޕްލައިޒް    .12
ކޮރަޕްޝަނަށް   ގުޅިެގން  މައްސަލާއި  ދޫކޮށްފައިާވ  ބިމެއް  ކުއްޔަށް  އަށް 
މެްނބަރުން  ކައުންސިލް  މިހާރުެގ  މިްނަވރަކަށް  އެއްެވސް  ކަމެއް  މަުގފަހިާވ 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. ހިންާގފައިޭވތޯ ބައްލަވައި ދެއްުވން އެދި  

6.10.2019 
އުތުރުބުރީ   ހުވަދުއަތޮޅު 

 ިވލިނިގލި ކައުންސިލް 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން 
ޮގތުެގމަތިން  އަްނާގފައިާވ 

ދަންަނާވ ޢަމަލުކުރެއްުވމަށް  
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި 

7-F/MM/MIS/2021/1225 
 (2021ނޮެވންބަރު  1)

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އެހެނިހެން މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #
1.  

ހޯދުމަށާއި   ޖެނެރަލްއެއް  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ނޭޝަނަލް 
ުގޅޭޮގތުްނ   ދަތިތަކާ  ދިމާެވފައިާވ  ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މީހަކު  އެމަޤާމަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
22.09.2021 

އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް 
 ކޮމިޝަން 

 ކޮމިޝަނުެގ ޕޭ ނޭޝަނަލް  -
 ރައްޔިތުންގެ  އެއްޮގތަށް ލަފައާ

 ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު މަޖިލީހުެގ
 ިނންމެުވމަށް  ނިންމަާވފައިާވ
 ނޭޝަނަލް  ރިޢާޔަތްކޮށް
 ކޮމިޝަނުގެ  އިންޓެްގރިޓީ
 މުސާރައާއި  މެންބަރުްނެގ
 އެއްެވސް  މިަވުގތަށް ޢިނާޔަތްތަކަށް

  ނުފެންނަކަމަށް  ެގންަނން ބަދަލެއް
އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް 
ޖަވާބު   އިްނ  ސީޓީ  ކޮމިޝަނަށް 

 ދެިވފައި. 

57-F/MM/462/2021/ 
 (2021ނޮެވންބަރު  4)

 ޑެޕިއުޓީ  އިްނޑިއާެގ ހުންަނާވ ކަނޑައަޅުއްާވފައި  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  .2
 ޖޫން 14 ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ޚިލާފު ޙަޤީަގތާ ގުޅޭޮގތުން ހައިކޮމިޝަނަރާ

ފޮރިްނ   07.07.2021 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 އެފެއަރޒް 

ުގޅިެގން މިމަ  އްސަލައާ 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މިނިަވން 

57-F/MM/462/2021/ 
 (2021ނޮެވންބަރު  1)
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، ުގޅިެގން ލިޔުމާ ކޮށްފައިާވ ޝާއިޢު ނޫހުގައި ދިޔަރެސް ދުަވހު ަވނަ 2021
 ޮގސްފައިާވކަމަށް  ދަރަޖައަށް ކަްނބޮޑުާވ ސެކިއުރިޓީއާމެދު އެމަނިކުފާނުެގ

 ސިޓީ ވިދާޅުެވ ފޮރިން މިިނސްޓްރީ އިން ފޮުނއްވފައިާވ 

ކޮމިޓީްނ،  މުއައްސަސާތަކުެގ 
ކައުްނސިލާ  މީޑިއާ  މޯލްޑިްވސް 
ކޮމިޓީެގ  އެ  ބައްދަލުކޮށް 
ޙިއްސާކޮށް،  ކަންބޮޑުުވންތައް 
މިފަދަ  އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް 

ދިުނމަށް އަޅަްނޖެހޭ ކަމެއް ިވޔަނު
އެ އެޅުމަށް   ފިޔަވަޅުތައް 

ކައުންސިލަށް  
މި   ާވކަމަށާއިއަްނާގފައި 

މޯލްޑިްވސް  މައްސަލައިގައި 
ކައުންސިލްެގ  މީޑިއާ 
އޮތްކަން  ކަންބޮޑުުވން 
ކަމެއް  މިފަދަ  ފާހަަގކުރައްވައި، 
ތަކުރާރުިވޔަ ނުދިުނމަށްޓަކައި އެ 
އުސޫލުތައްެވސް  ކައުންސިލްެގ 
ހަރުދަނާކުރުމުެގ  މީހާރަށްވުރެ 
ކުރައްާވނެކަމުެގ  މަސައްކަތް 
ކައުްނސިލުން  އެ  ޔަޤީންކަން 

ދެއްާވފައި ކޮމިޓީ ކަން އަށް  ާވ 
 އަްނާގ ސިޓީ ފޮނުުވމަށް 

 ޑެޕިއުޓީ  އިްނޑިއާެގ ހުންަނާވ ކަނޑައަޅުއްާވފައި  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  .3
 ޖޫން 14 ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ޚިލާފު ޙަޤީަގތާ ގުޅޭޮގތުން ހައިކޮމިޝަނަރާ

، ުގޅިެގން ލިޔުމާ ކޮށްފައިާވ ޝާއިޢު ނޫހުގައި ދިޔަރެސް ދުަވހު ަވނަ 2021
 ޮގސްފައިާވކަމަށް  ދަރަޖައަށް ކަްނބޮޑުާވ ސެކިއުރިޓީއާމެދު އެމަނިކުފާނުެގ

 މިިނަވން  މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ ކަްނބޮޑުުވން  އެމަނިކުފާނުެގ ވިދާޅުެވ
ހިއްސާކޮށްފައިާވތީ އެ   ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާ ނުރަސްމީކޮށް މުއައްސަސާތަކުގެ 

 މައްސަލައާ ުގޅިެގން މީޑިއާ ކައުްނސިލާ ބައްދަލުކުރުން 

ގުޅިެގން    06.06.2021 މައްސަލައާ   5މި 
 މޯލްޑިްވސްގައި    2021ޖުލައި  
 ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލާ މީޑިއާ
 ކަންބޮޑުުވންތައް ކޮމިޓީެގ އެ

 ކުރިއަށް، ޙިއްސާކޮށް
 ކަމެއް މިފަދަ އޮތްތަުނގައި

 އަޅަްނޖެހޭ ިވޔަުނދިނުމަށް
 އެ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅުތައް
 އެާވކ އަްނާގފައި ކައުންސިލަށް
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 އުސޫލުތައްެވސް ކައުންސިލްެގ
 ހަރުދަނާކުރުމުެގ މީހާރަށްވުރެ 
 ކުރައްާވނެކަމުެގ މަސައްކަތް
 ކައުްނސިލުން އެ ޔަޤީންކަން
 ވާ ދެއްާވފައި  ކޮމިޓީއަށް

އޮތޯރިޓީެގ ބައެއް މުަވއްޒަފުްނނަށް ޤާޫނނުން ލިބެްނޖެހޭ  މޯލްޑިްވސް ޓްރާންޕޯޓް    .4
ހައްޤުތަކާއި ހިމާޔަތް ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާްނކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް  
އެންޑް ސިިވލްއޭިވއޭިވއޭޝަން އަދި މިިނސްޓްރީެގ ސިިވލް ސަރިވސްެގ ބައެއް  

ހުށަހަޅާފަ ކޮމިޝަަނށް  ސަރިވސް  ސިިވލް  ގުޅޭޮގތުން  އިާވ  ވެރިްނނާ 
ޝަކުާވތައް ބަލަމުން ދިއުމާއި ުގޅިެގން ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނެގ ބައެއް   
މެސެޖް   އިްނޒާރުެގ  މުަވއްޒަފުންަނށް  ކަމާުގޅޭބައެއް  މެންބަރުންނަށާއި 

 ލިބެމުްނދާތީ އެކަން ބަޔާންކޮށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

 ކޮމިޝަނާ ސަރިވސް ސިިވލް ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  19.04.2021
 ޒިްނމާ ޤާނޫނީ ކޮށްފައިާވމަތި

 ތިޔަ ޮގތުން އަދާކުރުމުެގ
 ކުރައްވަމުން ކޮމިޝަނުން
 މަސައްކަތްތަކަށް ެގްނދަާވ

 ދައްކަން ބިރު ހުރަސްއަޅާ
 ޤާޫނނީ ކޮމިޝަންގެ  އުޅުމަކީ
 ހުރަސް އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު

ކޮމިޓީން  އެޅުންކަމުގައި ކަމަށް 
ދެކެަވޑައިަގންަނާވކަމަށާއި  

 ބިރު އިންޒާރުދީ ކޮމިޝަނަށް
 ކުރަމުން ބަޔަކު ދެއްކުމަށް
 ސީރިއަސް މަސައްކަތް އަންނަ
 މައްސަލައެއް އަަވސް އަދި

 ބައްލަވައިދެއްުވމަށް ޮގތުަގއި
 ފަރާތުން ކޮމިޓީެގ އެ އެދި

 ޕޮލިސް މޯލްޑިްވސް
 ސަރިވސްަގއި

 ދަންަނާވފައިާވކަން
ދަންނަަވން    މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
  ސިޓީ ފޮނުިވފައި

15/2021/188/F/ MM-57 

 ( 2021މެއި  24)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލްއޭިވއޭޝަން  އަދި މޯލްޑިްވސް   .5
ހިްނގަމުްނެގްނދާ  ދަށުން  މިިނސްޓރިެގ  އެ  އަދި  އޮތޯރިޓީ  ޓްރާންސްޕޯޓް 
އަެނއް  ސެކްޝަނުން  އެއް  މުަވއްޒަފެއް  އެއްެވސް  އިދާރާއެއްެގ  އެއްެވސް 

މިކަން ހިނާގފައިާވ ޮގތް ސިިވލް  ބިއުރޯއިން  20.04.2021
ކޮމިޝަުނން  ސަރިވސް 
އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކޮށް 

57-F/MM/472/2021/43 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު  01)



305 
 

ންދާ މަސައްކަތާއި  ސެކްޝަނަށް ބަދަލު ކުރުމާއި މުަވއްޒަފުން މިަވުގތުކުރަމު
ޢައްޔަންކުރު  މުަވއްޒަފުްނ  ބަދަލުކުރުމުގައި  އަދި  މާ ޒިންމާތައް  ަވކިކުރުން  އި 

ވިއުަގ ސޮފްޓްެވއަރއެއްެގ އެކްސެސް މުަވއްޒަފުްނނަށް ދިނުމާއި އެކްސެސް 
ހަާވލުކޮށްފައިާވ   މަސައްކަތްކުރުމަށް  ދާއިރާަގއި  މަސައްކަތުެގ  ކަނޑާލުމާއި 

ސޮފްޓްވެއަރއެ  ދިުނމާއި  އެއްެވސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކްސެސް  އްެގ 
ލިޔުމުްނ   ކަމެއް ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން  ކަނޑާލުންފަދަ އެއްެވސް 
މިސަބަބުތަކާހުރެ  އަންާގފައިާވތީ،  ނުކުރުމަށް  މެުނީވ  ހޯދައިެގން  ހުއްދަ 

އެާވހަކަ  ޓް ހުއްޓިފައިާވތީ  މަސައްކަތް  މިިނސްޓްރީެގ  ރާންސްޕޯޓް 
 ްނނެުވމަށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެ

ސިިވލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް 
 އޭިވއޭޝަަނށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި 

 

 
 
 
  

 މ ސްއޫލިއްޔ ތު އ ދާުކރާ މިންވ ރު ބ ލާ ޮކމިޓީ ސ ރުާކރުގެ  5.10

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

މަޑު  .1 ހިނާގ  ރ.  މަހުެގ  މާރޗް  މިއަހަރު  މައްސަލައެއްެގ އްވަރީަގއި  ދިޔަ 
ސެކްރެޓަރީ   ޕާމަަނންޓް  އެޑިއުކޭޝަންެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތުހުމަތުގައި، 
މެދުވެރިކޮށް އަދާކުރަމުްނދާ ަވޒީފާއިން ޤާނޫާނއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުސާރަ  

ޮގތަށް   އެކަހެރިކޮށް  03ނުލިބޭ  ަވޒީފާއިން  މަތިން   ފަހަރެއްެގ 
ޕާމަނަންޓް   މިނިސްޓްރީެގ  އެޑިއުކޭޝަން  ސަސްޕެްނޑުކޮށްފައިާވތީ، 

 ސެކެރެޓަރީ ޖަާވބު ދާރީކޮށްދިުނމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

ރ.   2021ނޮެވންބަރު  10 ސީޕިޔާެގ/  ހަސަްނ،  މުޢީން 
 މަޑުއްަވރީ 

މަޢުލޫމާތު  - އިދާރާތަކުން  ކަމާުގޅުންހުރި 
 ސާފުކުރުމަށް ފޮނުިވފައި. 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

މި   .1 ޢަމަލުކުރައްަވމުން  ހިންުގމަށް  ެވރިކަްނ  ެވރިކަމުގައި  ހިނގަމުންދާ  މި 
އުފައްދައި،  ކޯލިޝަެނއް  ބާރުލިބިފައިުނާވ  ޤާޫނނުއަސާސީއިން  ެގްނދަަވނީ 
ަވކި އިންސައްތައެއް   ޕާޓީތަކަށް  ުވޒާރާތައް އެކިއެކި  ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުެގ 

ޒާމެއްެގ ދަށުންކަމަށްާވތީ، މި ކަނޑައަޅުއްވައިެގން ސްލޮޓްތަކެއް ބަހާފައިާވ ނި
އެދި   ބައްލަަވއިދެއްުވން  އޮތްތޯ  އެްގރީމެްނޓެއް  ބާރުލިބިދެިނިވ  ކޯލިޝަނަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2020އޮަގސްޓު  12
ޢަބްދު މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  هللا ކާށިދޫ 

 ޖާބިރު 
 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުެގ މަރުޙަލާގައި  -
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2.  

އޮފް   ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ބަލަމުްނެގްނދާ ހިއުމަން  މޯލްޑިްވސްއިން  ދަ 
އެ   އޮތޯރިޓީއިން  ރިލޭޝަންސް  ލޭބަރ  މައްސަލަތަކެއްަގއި  ަވޒީފާއާބެހޭ 
އެއްބާރުލުްނނުދޭކަްނ   ޙިއްޞާކޮށްފައިުނާވތީއާއި  އެމަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަނަށް 

 ބަޔާންކޮށް އެކޮމިޝަނުން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 2021އޮަގސްޓް  08
އޮފް ދަ    ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 މޯލްޑިްވސް 
- 

ސަބް   ދިރާސާކުރެއްުވމަށް  މައްސަލަ 
 ކޮމިޓީއެއް  އެކުލަާވލުމަށް ނިްނމަާވފައި. 

ޖެންޑަރ  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
ކޮމިޓީން މި މައްސަލައިގައި މަސައްކަތް 
ދެ  ބައްލަަވއި،  ޮގތެއް  ެގްނދާ  ކުރިއަށް 
ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަ  ހިމެނިެގން  ކޮމިޓީ 

 އެކުލަާވލުމަށް މަޝްވަރާކުރެިވފައި. 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ރައްޔިތުންނަށް    .3

ޚިދުމަތް ދިނުމުަގއި ަވރަށް ިގނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާާވކަމުެގ ޝަކުާވ ކޮމިޓީެގ  
ޓްރާންސްޕޯޓު   ުގޅޭޮގތުން  އެކަންކަމާ  އައިސްފައިާވތީ،  ސަމާލުކަމަށް 

ކަމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްޭވނެ   މިނިސްޓަރ ހިމެޭނޮގތުން، އެ މިިނސްޓްރީެގ 
 ބޭފުޅުން އަދި ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުްނނާ ބައްދަލުކުރުން.

 2021އޮކްޓޫބަރު  20
 ކޮމިޓީެގ އިސްެނގުމުެގ މަތިން 

 
- 

ޓްރާންސްޕޯޓާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އޮތޯރިޓީއާއި  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ޓްރާްނސްޕޯޓް    ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު،
އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ސިޓީ 

 ފޮނުިވފައި 
ތެރޭގައި  -  .4 މަހުެގ  އޮކްޓޫބަރު  ހޮސްޕިޓަލްަގއި    މިއަހަރުެގ  ޏ.ފުވައްމުލަކު 

މިހާރު ޮގސްފައިާވ   ތަޙްޤީޤް  އަހަރުެގ ކުއްޖާެގ މަރުެގ  05ނިޔާިވކަމަށް ބެލެޭވ  
 ؛ސާފުކުރުމަށާއިހިސާބު 

އަންހެެނއްެގ ބަނޑުްނ    ޏ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ސިޒޭރިއަން ހެދި  -
މިހާރު ޮގސްފައިާވ    ދެމަސް ފަހުން ފޮތިަގނޑެއް ނެިގ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤް

 ؛ހިސާބު ސާފުކުރުމަށާއި
އެކަށީެގްނާވ ަވރަށް ޚިދުމަތްތައް    އިންދިރާ ާގްނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި  -
ކެޕޭސިޓީއާނު ޕޭޝަންޓް  މައްސަލައާއި،  ޚިދުމަތް    ދެޭވ  އެ  އެއްވަރަށް 

އަދިެވސް ނަރުހުްނނާއި  ޑޮކްޓަރުންނާއި،  އިންސާީނ    ފޯރުކޮށްދޭނެ  އެނޫން 
ސަބަބުން ނެތުމުެގ  އާލާތްތައް  ބޭުނންކުރާ  ދިމާަވމުންދާ    ަވޞީލަތްތަކާއި 

ކުރެިވފައިާވ މިހާތަަނށް  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި  އްކަތްތަކަކީ މަސަ   ދަތިތަށް 
 އަދި ؛ކޮބައިތޯ ސާފުކުރުމަށާއި

އާއި މޯލްޑިްވސް ފުޑް   މޯލްޑިްވސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް  -
އަދި އާއި  އޮތޯރިޓީ  ޑްރަްގ  އެންޑް     އެންޑް  ނާރސިްނގ  މޯލްޑިްވސް 

ދެމުްނދާ   މިޑްަވއިފަރީ ލައިސަންސްތަކާއި  އެކި  ދޫކުރަމުްނދާ  ކައުންސިލުން 
 ދިނުމުަގއި ލަސްަވމުްނދާ މައްސަލަ އާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް  ޚިދުމަތްތައް

 2021ނޮެވންބަރު  22
މެންބަރު   ދާއިރާެގ  މެދު  ފުވައްމުލަކު 
ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ އަދި މަހިބަދޫ  

 ޙްމަދު ޠާރިޤް ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 
- 

ހެލްތް  އަދި  ހެލްތް  އޮފް  މިނިސްޓަރ 
ބޭފުޅުންާނއި  ކަމާގުޅޭ  މިނިސްޓްރީެގ 

 ބައްދަލުކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 
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ކޮބައިތޯ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރެިވފައިާވ  މިހާތަނަށް  ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 
 ސާފުކުރުމަށް. 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   129ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ    .1
އެންޑް   ޗޭްނޖް  ކްލައިމެޓް  އެްނަވޔަރަްނމަންޓް،  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ދަށުން 

މަޤާމަށް   ޓްރައިސްޓަރ،  ޓެކްނޯލިޖީެގ  ސ.ހުޅުދޫ،  ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ، 
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައުނާ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ  

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ ޮގތުގެމަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުްނ    129
 ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 2021މޭ  18
 

 ޓޭބަލް އޮފީސް 
 

 ހުށަހެޅި ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް. 
 

M19/SM/2021/02 
 2021ޖޫން  09

 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   129ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ  
އެންޑް   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ދަށުން 

މަޤާމަށް   ހުޅުމާލެ،  އެްގރިކަލްޗަރެގ  ،  10095ޢައްޔަންކުރައްާވފައިާވ، 
ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޙަސަން  ރަޝީދު  ޙުސައިން  ޑޮކްޓަރ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން ރައްޔިތުްނެގ    129ޤާނޫުނއަސާސީެގ  
ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ 

 މައްސަލަ.
 

M19/SM/2021/03 
 2021ޖޫން  21

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   116ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ    .2
"މިނިސްޓްރީ  ދަށުން،  އިޚްތިޔާރުެގ  ލިބިދޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އިން 
ކޮމިއުނިކޭޝަން،   އޮފް  "މިނިސްޓްރީ  ަނން  ެގ  އެްނަވޔަރަންމަންޓް"  އޮފް 

އެްނޑް ޓެކްނޯލޮޖީ" އަށް ބަދަލުކުރައްވައި، އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސައިްނސް  
ދާއިރާއާއި   މަސައްކަރުެގ  ސަރިވސަސްެގ  ސޯޝަލް  އެންޑް  ޖެންޑަރ، 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުެގ މަސައްކަތުެގ ދާއިރާއަށް ެގނެިވފައިާވ ބަދަލުތައް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  މަޖިލީހުން  ޔާ  ރައްޔިތުްނެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 2021މޭ  18
 

 ޓޭބަލް އޮފީސް 
 

 ހުށަހެޅި ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް. 
 

M19/SM/2021/01 
 2021ޖޫން  01

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
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ހައުސިްނގ ޔުނިޓުެގ ތެރެއިން،    250ހއ. ދިއްދޫަގއި ޢިމާރާތްކޮށްފައިާވ    .1
ކުރީެގ   2015 އިޢުލާންކޮށް،  ކައުންސިލުން  ދިއްދޫ  ހއ.  އަހަރު  ަވނަ 

އިން   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިްނގ  އޮފް    2017މިނިސްޓްރީ 
ޔުނިޓް    140ަވނަ އަހަރު ދޫކުރި   ހައުސިްނގ  ހައުސިްނގ  ދޫކޮށްފައިަވނީ 

ދެިވފައިާވ   ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ފޯމު  އެދި  ޔުނިޓްތަކަށް 
ހުށަހެޅި   ޝަކުާވ  އެކަމުެގ  އަދި  ނެތިކަމަށާއި  ބެލުމެއް  ޕޮއިންޓްތަކަށް 
އެފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އެއްެވސް ޖަާވބެއް ދީފައިުނާވކަމާއި އަދި  ހއ. 

މަ އެ  ކައުންސިލުން  އަށް  ދިއްދޫ  އޭ.ސީ.ސީ  އްސަލަ 
ބައްލަފާވައި   މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ހުށަހަޅުއްާވފައިީވނަމަެވސް 

 ނުާވކަން. 
ހައުސިންގ ޔުނިޓާމެދު ރައްޔިތުްނެގ   110ަވނަ އަހަރު ބާކީ ހުރި    2019

ހއ.   މަތިން،  ލަފާެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ހައުސިްނގ  ހޯއްދެވުމަށްފަހު،  ޚިޔާލު 
ކައުްނސިލުން   ފަރާތްތަކުެގ  ަވ  2015ދިއްދޫ  ހުށަހެޅުއްިވ  ފޯމު  އަހަރު  ނަ 

ތެރެއިން ޙައްޤުާވ ފަރާތްތަކަށް ހައުސިްނގ ޔުނިޓް ދެއްާވފައިާވކަން. ނަމަެވސް 
މައްސަލަ  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  ޢަމަލުކުރެއްުވމުން  މިޮގތަށް 
  ހުށަހެޅުއްުވމުން، އޭ.ސީ.ސީއިން  ހއ. ދިއްދޫ ކައުްނސިލަށް އެ މަސައްކަތް 
މިޮގތަށް  އޭ.ސީ.ސީއިން  އަދި  ޢަމުރުކޮށްފައިާވކަމަށާއި  ހުއްޓާލުމަށް  ކުރުން 
ޢަމަލުކޮށްފައިާވތީ، އެކަން ކުށްެވރިކުރާކަމަށް ބުެނ، ކައުްނސިލުން ކޮށްފައިާވ  

 މަސައްކަތް ބަލައިަގތުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

 ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުެގ އިދާރާ  2019ޖުލައި  22

 މައްސަލާގައި ދަޢުާވކުރުމަށް މި
ފެބްރުަވރީ  17 ފޮނުާވފައިާވތީ،

ަވަނ   1ަގއި ބޭއްުވނު    2021
މައްސަލަ   މި  ބައްދަލުުވމުަގއި

 ފައިލްކުރުމަށް ިނންމެިވ. 

 2021ފެބުރުއަރީ  17

އިން    .2 ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދަށުން  އެހީެގ  ހިލޭ  ބޭންކްެގ  ޯވލްޑް 
މުަވއްޒަފުންތަކަކަށް   ކުރަމުްނދާ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ  ކުރިއަށްެގްނދާ 
އެކަމުެގ   ނިްނމާފައިާވތީ  ަވކިކުރުމަށް  ަވޒީފާއިން  ދިުނމަށްފަހު،  ނޯޓިސް 

  ސިޓީ.ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ
 ނަން ހާމަ ނުކޮށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި  2020އޮކްޓޫބަރު  4

އޮފް  - މިނިސްޓްރީ 
ކޮމިޓީއާ  ފިޝަރީޒްއިން 

ޙިއްޞާކޮށްފައިާވ 
ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތުތަކަށް 
ސިޓީަގއި  ހުށަހެޅިފައި 
މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
ކުރިއަށް  މިިނސްޓްރީން  އެ 

ެގްނޮގސްފައިަވނީ 
އެ  ރަނަގޅަށްކަމަށްާވތީ، 

  2021ަގއި ބޭއްުވނު  2021ފެބުރުއަރީ  17
މުގައި ފައިލް ަވނަ ބައްދަލުުވ  1ަވނަ އަހަރުެގ  

 ކުރުމަށް ނިްނމަާވފައި 
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ކުރުމަށް  ފައިލް  މައްސަލަ 
 ނިންމެިވ. 

ހުށަހެޅިފަރާތުެގ  މައްސަލަ 
ކޮމިޓީއަށް  ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 
މައްސަލަ  ލިބިފައިުނާވތީ 
ކޮމިޓީެގ  ހުށަހެޅިފަރާތާ 
ހިއްޞާ  ނިންމުން 

 ނުކުރެިވފައި. 

ގައި ހަމަޖައްސައި،    2011އޭޕްރީލް    5ޮގތުގައި  ޅ.މާފިލާފުށި ފަޅުރަށެއްެގ    .3
ޅ.މާފިލާފުށީަގއި ދިރިއުޅެމުްނދާ އާއިލާތައް، އެހެން ރަށަކަށް ުނަވތަ އެހެން 
އޮފީހުެގ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާެގ  ުގޅޭޮގތުން  ބަދަލުކުރުމާއި  ރަށްތަކަކަށް 

އޮފް   1-)އެސް( /ސީބީއ67/2013/138ޯނަންބަރު   މިިނސްޓްރީ  އިން 
އެ އުސޫލަށް ހައުސިންގ  ހިއްސާކޮށްފައިާވ  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރއަށް  ންޑް 

ސަރުކާރުން ބަދަލުެގެނސް އެ އުސޫލު ދެމެހެއްޓުމުެގ ސަބަބުްނ    2ޭވތުެވދިޔަ  
 ލިބިދޭްނޖެހޭ ހައްޤު ެގއްލިފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 2020ނޮެވންބަރު  9
 

 ރީދޫކޮކާގެ ޙަސަން ޒާހިރު/ ހ. 
 

މައްސަލައިަގއި  އެ 
ރަނަގޅު  ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ 
ދަށުންކަމަށް  އުޞޫލެއްެގ 
ޤަބޫލުކުރެޭވކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް 
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ދެިވފައި. 
 

57-F/SM/MIS/2021/225 
 ( 2021ފެބުރުއަރީ  18)

4.  
ކުރިއަށް   އިދާރާއިން  ދަށުން  ދައުލަތުެގ  ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ  ެގްނޮގސްފައިާވ 

މަސައްކަތްކުރައްަވމުން ދަނިކޮށް، އެކަމަށް އެކަށީެގްނާވ ތަޙްޤީޤެއް ހިންުގމަކާ 
އަހަރު ދުަވހުެގ މުއްދަތަށް ސަސްޕެްނޑް ކުރުމަށް ނިްނމާފައިާވތީ،    03ނުލައި  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި 
ިނންމެވުމުަގއި މި މައްސަލަ  އެ  ފިޭނންސްއިްނ  އޮފް  ނިސްޓްރީ 

ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ  އެދި  ބައްލަަވއިދެއްުވްނ  ޢަމަލުކޮށްފައިާވޮގތް 
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 2020އޮކްޓޫބަރު  15
 

 ހ.ކަހަފަތި / ޝަޒްލީން އަޙްމަދު 
 

އެ މައްސަލައިަގއި މައްސަލައާ 
މުއައްސަސާތަކުްނ  ގުޅުންހުރި 

ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ  
އުޞޫލުތަކާ  ކަނޑައެޅިފައިާވ 
މަތިންކަމަށް  އެއްޮގތްާވޮގތުެގ 
ފާހަަގކުރެޭވކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް 
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ދެިވފައި.  

57-F/SM/MIS/2021/226 
 ( 2021ފެބުރުއަރީ  18)

ތ.އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީން ދެމުްނެގންދާ ފެރީެގ ނިޒާމްގައި ފެރީެގ ޚިދުމަތަކީ    .5
ދުަވހު ދިުނމަށް  6އެއަތޮޅުެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހަފުތާއަކު  

ހަމަޖެހިފައިާވ ޚިދުމަތަކަށްެވފައި، އެ ޚިދުމަތް އިސްވެދެންެނިވފައިާވ އުސޫލުން 
ލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ  ެގްނޮގސްފައި ުނާވތީ، މި މައްސަ

 ސިޓީ.

ޑިސެންބަރު    01
2019 

 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

އިްނ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް 

ސިިވލްއޭވިއޭޝަްނއާ  އެންޑް 
މަޝްަވރާކުރެިވެގން  

ފެރީެގ  އެކުލަާވލެިވފައިާވ 

57-F/SM/239/2021/01 
 2021އެޕްރީލް  26
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 ޢާްނމު  ތަކެއްެގ މައްޗަށް ތާަވލް

ޚިދުމަތް  ފެރީެގ 
މައްސަލަ  ދެމުްނއަންާނތީެވ، 
ޖަާވބު  އިދާރާއަށް  ހުށަހެޅި 

 ފޮނުިވފައި 

6.  

ތަރައްޤީ   އޮޅުެވލީަގއި  ރިޒޯޓުެގ  ލ.  ލާމް  ސިކްސްސެންސް  ކޮށްފައިާވ 
ލިމިޓެޑަށް  ޕްރައިެވޓް  ފްރަންޓިއަރޒް  ލެޝަރ  ލީސްހޯލްޑްސްރައިޓް 

  2019ބަދަލުކުރުމުެގ މައްސަލާަގއި ކަންހިނާގފައިާވ ޮގތް ބެއްލެވުމަށްފަހު  
ަވނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުގައި މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އެޓަރނީ  

ެގ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީެގ ކޮޕީއެއް ޓޫރިޒަމް  ޖެނެރަލްެގ އޮފީހު
ހޯއްދަަވއި  ލިޔުން  އެ  ކޮށްފައިުނާވތީ  ޙިއްޞާ  ފަރާތާ  އެ  މިނިސްޓްރީން 

 ؛ދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 2021މާރިޗް  1
ދީދީ،  އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު 

 ގ.ޭވލާިވލާ 

އެދިފައިަވއިާވ  އެސިޓީން 
ކޯޓުަގއި  މަޢުލޫމާތަކީ 

ހިންަގމުންދާ  
އެއީ މައްސަލައަކަށްެވފައި އަދި  

ަވކީލުެގ  ޚަސްމާއި 
 މަޢުލޫމާތު   ، ސިއްރެއްކަމަށާއި 

ޙައްޤުެގ  ލިބިަގތުމުެގ  ހޯދައި 
މާއްދާަގއި   24  ޤާނޫުނެގ  ަވނަ 

ޤާޫނީނ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
އިމްތިޔާޒު 

ޒަމް ލިބިެގްނާވކަމެއްކަމަށް ޓޫރި
މިނިސްޓްރީއިން  

އެްނމެ  ނިންމާފައިާވޮގތަކީ 
ކޮމިޓީއަށް  ރަނަގޅުޮގތްކަމަށް 
މައްސަލަ  ފާހަަގކުރެޭވޓީެވ، 
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 
ޖަާވބު  ނިންމައި  ފޮނުވުމަށް 

 ނިމިފައި. 

57257-F/MIS/2021/ 

 2021އެޕްރީލް  26

ެގ   14/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު    .7 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާޫނނު( 
އެންޑް    ދަށުން   ރިސޯސަސް  މެރިން  ފިޝަރީޒް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ހެދުމަށް   މުއްދަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫުނގައި  އަށް   އެްގރިކަލްޗަރ 
ފައި ނުާވކަން މަތިކޮށްފައިާވ ަގވާއިދުތަކުެގ ތެރެއިން ބައެއް ަގާވއިދުތައް ހަދާ

 ؛ބަޔާންކުރައްވައި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 އަޙްމަދު ާނޝިދު، ލާން/ކ.ހުރާ  2021މާރިޗު  11

ިގަނ  އެދިފައިާވ  ސިޓީން  އެ 
ަގާވއިދުތައް  

ފިޝަރީޒް  އެކުލަާވލެިވފައިކާން 
މަޢުލޫމާތު   މިނިސްޓްރީން 

މައްސަލަ ދެއްާވފައިާވތީެވ،  
ޖަާވބު  ފަރާތްތަށް  ހުށަހެޅި 

57357-F/MIS/2021/ 

 2021އެޕްރީލް  26
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ޖަާވބު  ނިންމައި  ފޮނުވުމަށް 
 ދެިވފައި. 

އަަގށްުވރެ،    .8 ލިބެންހުރި  ަގެނ    4މާލެއިން  ސައިބޯނި  އަުގބޮޑުކޮށް  ުގނަ 
 ސަޕްލައިކޮށްފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ މައްސަލަ. 

ކެރިއަރ   މާރކެޓުން  ސާމްޕަލް  ަނމުަގއި،   ރުފިޔާއަށް    50ެގނައުމުެގ 
ފޮށި   ފުޅިމަދު  ރޭޓުން    1،100ލިބެންހުރި  ފޮށި   400ރުފިޔާެގ  ފުޅިމަދު 

ބަލައިަގނެފައިާވކަމަށް   ފާސްކޮށް  ކޮމިޓީން  ބިޑް  ހެލްތްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ބާޔާންކުރާ މައްސަލަ.

ހޯއްދެުވމުެގ ނަމުަގއި   އާ ުގޅިެގން ތަކެތި ރައްކާ ކުރުމަށް ގުދަނެއް  19-ކޮިވޑް
ުގދަެނއް   2020 ފަރާތެއްެގ  އަމިއްލަ  ތެރޭަގއި  މަހުެގ  އެޕްރީލް   / މާރިޗު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ކުއްޔަށް ަނާގފައިާވކަން ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ.
މައްސަލައިގައި    19-ކޮިވޑް ެވންޓިލޭޓަރުތަކުެގ  ހޯދާފައިާވ  ގުޅޭޮގތުން  އާ 

 މިނިސްޓްރީެގ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެ  ސަސްޕެްނޑްކޮށްފައިާވ ހެލްތު
 މަސައްކަތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން އަްނނަކަމަށް ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ. 

 2020ސެޕްޓެމްބަރު    1
 

ފަރާތްތައް  ިވސްލްބްލޯކުރާ 
ލިބިދޭ  ޤާނޫުނން  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ 
ދަށުްނ  ޙައްޤުެގ  ރައްކާތެރިކަމުެގ 
ނުހިމަަނއި ސިޓީ  އެޑްރެސް  ނަމާއި 

 ފޮނުާވފައި  
 

މި މައްސަލާަގއި އަކީ ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫުނެގ  
މޭ   25އިާވ މައްސަލައެއް ކަމުްނ،ދަށުން ނަމާއި އެޑްރެސް ހާމަނުކޮށް ފޮނުާވފަ 

ަވނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިމައްސަލަ   3ަވނަ އަހަރުެގ    2021ގައި ބޭއްުވނު    2021
 ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް ފަހު، ފައިލްކުރުމަށް ނިންމެިވ. 

 

ބޭރުެވ  .9 އާމަރީއިން  ހަތިޔާރު  ހުރި  އާމަރީގައި  އަތޮޅު     ސިފައިްނެގ  ބ. 
ކުރިއަށްުނދާ  ތަޙްޤީޤް  މައްސަލައިެގ  ފެުނނު  ފަޅުބޭރުން  ހިނބަޅިދޫެގ 

 ؛މައްސަލަ

 2020އޮކްޓޫބަރު  6
 

ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 2Aމ.އައިލެކްސް

ފޮނުުވމަށް   241 ކޮމިޓީއަށް 
ަވަނ   3ކޮމިޓީެގ  

 ބައްދަލުުވމުަގއި ނިްނމަާވފައި 
 

57-F/SM/PMC/2021/170 
 ( 2021ޖޫން  1)

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް   2002/1ނޫނު ނަންބަރު  ޤާ
މަޖީދިއްޔާެގ އަލިމަސް ޔޫބިލްެގ ސްޓީއަރިން ކޮމިޓީެގ ޗެއަރ މާލޭެގ ބައެއް  

 އަދި ؛ ބިންތައް ކުއްޔަށްދީ އެ އެއިން މަންފާހޯއްދަވަމުން ެގްނދަާވ މައްސަލަ
ރިއަށްެގންދާއިރު ޗައިާނެގ ނަސަްނދުރަ ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކު

ާވހަކަ   އެއްބަސްުވންތަކުެގ  އެއްބަސްެވފައިާވ  ދެމެދު  ދައުލަތާ  ކުންފުންޏާ 
ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން އެނެގން ނެތްކަމަށާއި އަދި އެއަރ މޯލްޑިްވސް ހިންިގ  
އެއްކޮށްލައިެގން  ބިމާ  ނަސަންދުރާެގ  ތަޅާލައި  ޢިމާރާތް  އޮފީސް 

  ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.މަސައްކަތްކުރިއަށްދާ ކަމަށްބުނެ

ގުޅުްނ  މައްސަލައާއި 
ލިބިފައިާވ  ހުރިއިދާރާތަކުން 

ލޫމާތަށް ބަލައި، މައްސަލަ ޢުމަ
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅުއްިވ 

 ފޮނުވުމަށް.

57-F/SM/MIS/2021/742 

 ( 2021ޖޫން  1)

ެގ ފަހުން ވެރިކަމާ ހަާވލުެވަވޑައިަގތް ކުރީެގ ރައީސް   2012ފެބްރުވަރީ    7  .10
 6ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަްނމަނިކު ެވރިކަމުގައި ހުރެޭވ މުއްދަތަށްވުރެ 

ސެޕްޓެމްބަރު    27
2019 

ގ.   ޙަމީދު/  ޢަބްދުލް  އިސްމާޢީލް 
 ަވޑިޮނޅުގެ 

މައްސަލައާއި  ސުޕްރިމްކޯޓުން 
މައްސަލަ  ހުރި  ގުޅުން 

57-F/SM/MIS/2021/ 741 

 ( 2021ޖޫން  1)
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ދުަވސް އިތުރަށް ވެރިކަމުަގއި ހުންެނވުމުން، އެ މައްސަލަ ބައްލަަވއި ދެއްުވްނ  
 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

ބަޔާންކޮށް  ޮގތް  ނިންމާފައިާވ 
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށް 

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނވުމަށް. 

ގައި ހިނާގދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުަގއި އިސްކޮށް ތިއްބެިވ    2012ފެބްރުަވރީ    7  .11
ފޮނުއްާވފައިާވ   އެދި  ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް  މައްސަލަ ބަލައި  ފަރާތްތަކުެގ 

 ސިޓީ
 

ސެޕްޓެމްބަރު    27
2019 

ގ.   ޙަމީދު/  ޢަބްދުލް  އިސްމާޢީލް 
 ަވޑިޮނޅުގެ 

 3ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވމަށް    241
ބައްދަލުުވގަ  އި ަވނަ 

 ނިންމަާވފައި 

57-F/SM/PMC/2021/170 
 ( 2021ޖޫން  1)

ކަންބޮޑުުވން ެވ  .12 ޮގތާމެދު  ދޫކޮށްފައިާވ  ފްލެޓް  ދަށުން  ޕްރޮްގރާމެެގ  ށިފަހި 
ފާޅުކުރައްަވއި، އެފަރާތުެގ ޙައްޤު ހިމާޔަތްކުރައްވައި ބޯހިޔާަވހިކަން ލިބޭެނޮގތް  

 އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. ހައްދަަވއިދެއްުވމުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްުވން 
 އަލީ، ދޯދިލް/ގދ.ތިނަދޫ هللا އަބްދު 2019އެޕްރީލް  22

ހައުސިްނ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އަރބަްނ  އެންޑް 
ސިޓީަގއި  ޑިެވލޮޕްމަންޓްއަށް 
ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
ފަރާތުަގއި  އެ  ހިމެނުމަށްފަހު 
ދެންެނުވމަށް  ސިޓީއަކުން 

 ކޮމިޓީން ނިންމެިވ. 

 /F/SM/MIS/2021-89457؛ނަންބަރު
 2021ޖުލައި   8

13.  

ރާއްޖޭަގއި ހިްނަގމުންދާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ މަސައްކަތުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ 
ސްރީލަންކާެގ ފަރާތަކީ އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީެގންާވ ފަރާތް ނޫން  
ޮގތާމެދު   ހޯއްދާފައިާވ  މަސައްކަތްތައް  އެ  ފަރާތުން  އެ  އަދި  ކަމަށާއި، 
 ކޮރަޕްޝަްނެގ ތުހުމަތުކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 2020އޮަގސްޓް  23
 އަމަލް ިވމަލަސެނާ  

 

ޢަމަލު  ކޮރަޕްޝަްނެގ 
ފާހަަގ  ސިޓީގައި  ހިމެނޭކަމަށް 
އެންޓި - ކޮށްފައިާވތީ، 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ 
މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްަވއިެގން 
އެ  ެގްނދިއުމަށް  ކުރިއަށް 
ސިޓީއަކުްނ  ފަރާތުަގއި 
ކޮމިޓީްނ  ދެންެނުވމަށް 

 ނިންމެިވ. 

57-F/SM/MIS/2021/ 896 
 2021ޖުލައި  8

މޯލްޑިްވސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުެގ ފަރާތުން ދަނޑުެވރިކަން ކުރުމަށް  ސީނު    .14
ވަރުވާއަށް ނަާގފައިާވ ށ.މެދުކުނބުރުދޫ ެގ ރަށު ކުއްޔަށް ހައްލެއް ެގަނއުމަށް  
ފިޝަރީސް މިިނސްޓްރީ އަދި ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީތަކުެގ ޖަވާބު  

 އިާވ ސިޓީ ނުލިބި ލަސްާވ މައްސަލަ ހިއްސާކޮށް ފޮނުއްާވފަ

 2021މޭ  04
ސީނު މޯލްޑިްވސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުެގ  

 އާދަމް هللا މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު

މިިނސްޓްރީ   ފިޝަރީސް 
އަދި   

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  
ފޮުނއްާވފައިާވ   އޮފީހުން 
ފަރާތުަގއި   އެ  ޖަާވބު 

 /F/SM/MIS/2021 -89757 ނަންބަރު:

 2021ޖުލައި  8
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ދެްނނެުވމަށް   ސިޓިއަކުން 
 ނިންމެވި 

15.  

ހިއްސާކޮށް   ކަންތައްތައް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ހުރި  ހިންުގމުގައި  ސަރުކާރު 
 2021މޭ  04 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ޝަހީމް،  އަޙްމަދު 
 ޝަހީމީިވލާ/ގއ.ިވލިނިގލި 

 

ުވޒާރާއެއްެގ  ަވކި  ސިޓީަގއި 
ނުކުރެއްޭވކަމަށް  މަސައްކަތް 
އަ   ދި ބަޔާންކޮށްފައިނުާވތި 

ބެލުމަށް  ަވކިކަމެއް 
އެއްެވސް  ހިމަނާފައިނުާވތީ، 
ހިންަގްނ  މުއައްސަސާއެއް 
ޮގތަށް  ހަމަޖެހިފައިާވ 
އެކަމެއް  ނުހިނާގނަމަ 

އެކަމެއް ކުރުމަށްފަހު،  ހަަގފާ
 ފޮނުއްުވމަށް ދެންެނިވފައި. 

 /F/SM/MIS/2021-89557؛ނަންބަރު

 2021ޖުލައި  8

16.  
57-F/SM/MIS/2021/742 (1  ްސިޓީއާއި ޙަާވލާދ2021ީޖޫނ )   

)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމުާވ، މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު(  2000/2ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 ަވނަ މާއްދާއަށް ޙަާވލާދީ،   13ެގ 

ނަސަްނދުރަ ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްެގންދާއިރު ޗައިާނެގ 
ދެމެދު   ދައުލަތާ  ާވހަކަ  ކުންފުންޏާ  އެއްބަސްުވންތަކުެގ  އެއްބަސްެވފައިާވ 

ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން އެނެގން ނެތްކަމަށާއި އަދި އެއަރ މޯލްޑިްވސް ހިންިގ  
އެއްކޮށްލައިެގން  ބިމާ  ނަސަންދުރާެގ  ތަޅާލައި  ޢިމާރާތް  އޮފީސް 

 މަސައްކަތްކުރިއަށްދާ ކަމަށްބުނެ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

 2021ޖުލައި  12
 

ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 2Aމ.އައިލެކްސް

 

އަހަރުެގ   2021  ަވނަ 
ނިޔަލަށް  މަހުެގ  އޮކްޓޫބަރު 
ނިންމޭނެކަްނ  މައްސަލަ 

ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި
ރައްޔިތުްނެގ  ކޮމިޝަނުން 
ކޮމިޓީއާ  މަޖިލީހުެގ 
މަޢުލޫމާތުްނ  ޙިއްޞާކޮށްފައިާވ 
ފާހަަގކޮށް  އޮތްކަން  އެނެގން 

 ޖަާވބު ދެިވފައި 

 

57-F/SM/MIS/2021/118 
 
 2021ސެޕްޓެމްބަރު  6

ސެކެރެޓަރީެގ    .17 ޕަރމަންޓް  އެފެއަރޒްެގ  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެ  ބަޔާންކޮށް  ޮގންޖެހުންތައް  ދިމާވަމުންދާ  އަދާކުރުމުަގއި  މަސްޢޫލިއްޔަތު 

 މިނިސްޓްރީެގ  ޕަރމަންޓް ސެކެރެޓަރީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 
 

 2021އޮަގސްޓް  23
  / އިސްމާޢީލް  ޢަބްދުލްޙަސީބު 

 7505ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ 
 F/SM/MIS/2021/1215-57ނަންބަރު: ޖަާވބު ދެިވފައި 

 2021އޮކްޓޫބަރު  31

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
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ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ދިމާެވފައިާވ ދަތިތަކާ    .1
  ގުޅޭ މައްސަލަ.

 2019އޮަގސްޓް  8
 

މެންބަރު   ދާއިރާެގ  މެދު  ފުވައްމުލަކު 
 ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ 

މައްސަލަ   އެ 
އެ   ހައްލުކުރެވެމުްނދާތީ 
ކުރިއަށް   އިތުރަށް  މައްސަލަ 

ެގްނދިއުމަށް 
މައްސަލަ   ބޭނުންުނާވކަމަށް 
ހުށަހެޅުއްިވ ފުަވއްމުލަކު މެދު  
ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިްނ  
މުޙައްމަދުދީދީ ދެންެނވުމުން،  
ފައިލްކުރުމަށް   މައްސަލަ  އެ 

 ނިންމި. 

 2021ފެބުރުވަރީ  17

ދާއިރާ   .2 މަސައްކަތުެގ  އޮތޯރިޓީެގ  ރިލޭޝަންސް  ހިމެނޭ    ެގލޭބަރ  ތެރޭގައި 
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެިވފައިާވޮގތާއި އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު 

 އަދާކުރުމާ ުގޅޭ ޮގތުން އެ އޮތޯރިޓީއާއި ބައްދަލުކުރުން.  

 2021ޖޫން  11
އަހްމަދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަނަދޫ 

 ހާރޫން 
ރ ރިލޭޝަންސް  ަވނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ލޭބަ  05ގައި ބޭއްުވނު    2021ޖޫން    17

 ލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި ޢުއޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންާނއި ބައްދަލުކުރައްަވއި މަ

ރ. މީދޫ އަދި ރ. މަޑުއްވަރީެގ ކުނި އުކާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިާވ ސަރަޙައްދު    .3
އެރަށުެގ   ިގަނދުަވސްެވފައިާވތީ،  ުނެގްނޮގސް  ކުނި  ބޭރަށް  ރަށުން  ފުރި، 

 ތިތަކާގުޅޭޮގތުން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.ރައްޔިތުްނނަށް ދިމާެވފައިާވ ދަ

 2019ޖުލައި  29
 

އާދަމް   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 
 ޝަރީފް 

 

އެކި  ގުޅިެގން  އާއި  މައްސަލަ 
ސާފުކޮށްފައިާވ  އިދާރާތަކުން 
ތައް  މަޢުލޫމާތު 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ފޮުނވުމަށް.

-57ނަންބަރު: 
F/SM/MIS/2021/1237  

      2021އޮކްޓޫބަރު      09
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 ޤ އުމީ ތ ރ އްޤީއާއި ތ ރިކ އިގެ ޮކމިޓީ 5.11 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

 އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލު   .1
 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާެގ   2021ސެޕްޓެންބަރު  14
 ަވޙީދު هللا މެންބަރު ޢަބްދު

   2021ނޮެވންބަރު  30
ނިޔަލަށް    15ބިލުެގ   - މާއްދާެގ  ަވނަ 

 ފާސްކޮށްފައި. 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން   #

ހައުސިްނގ ޔުނިޓުެގ މަޝްރޫޢާ ުގޅިެގްނ    298ގއ. އަތޮޅުެގ    .1
ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕވޓ ލމޓޑ އަށް 

ުނލިބި   ފައިސާ  ދައްކަްނޖެހޭ  ލަސްވަމުްނދިއުމާ  ސަރުކާރުން 
ބޮޑު   ފޫނުބެއްދޭވަރުެގ  ލިބެމުްނދާ  ކުންފުންޏަށް  އެ  ގުޅިެގން 

 ގެއްލުމާ ުގޅިެގން އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.
 

އެންޑް   2021ފެބްރުއަރީ  10 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ވިމްލާ 
 ޓްރޭޑް ޕވޓ ލމޓ

 މައްސަލަ ދިރާސާކުރަމުން ެގްނދަނީ.   - -

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.  ،މާލެ/ރަނިކަ.މ ،ޙަލީމް ޢާއިޝަތު  .2
 

ގައި މައްސަލަެގ    2021ފެބުރުަވރީ    11  - - ، މާލެ/ރަނިކަ.މ ،ޙަލީމް ޢާއިޝަތު 2021މާރިޗު  15
 ކޮޕީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުްނނާ ހިއްސާކޮށްފައި.

ފޮުނާވފައިާވ  - އަށް  މިިނސްޓްރީ  ހައުސިްނގ 
ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބުމުން މައްސަލައާމެދު ޮގތެއް  

 ނިންމުމަށް. 
 

މ.ޒޭަވރު/މާލެ،    .3 ރަޝީދު،  ފިޒާނާ  ހުށަހަޅާފައިާވ   މަރްޔަމް 
 މައްސަލަ.

ރަޝީދު،   2021މާރިޗު  28 ފިޒާނާ  މަރްޔަމް 
 މ.ޒޭަވރު/މާލެ 

މި    2021ޖޫން    15  - - މައްސަލަ ގައި 
ުގޅޭޮގތުްނ   އެކަމާ  އެޖެްނޑާކޮށް،  ކޮމިޓީގައި 
ރައީސް އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި. އަދި، އެ 
އިތުރަށް  ލިބިފައިާވތީ،  ޖަާވބު  ސިޓީެގ 
ހައުސިންގ   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި. 
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  ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިެވޓް ސަރިވސަސް މެރިން އާރކްސް  .4
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 ސަރިވސަސް  މެރިން އާރކްސް 2021އޮކްޓޫބަރު   04
 ލިމިޓެޑްއިން  ޕްރައިެވޓް

ގައި މައްސަލަެގ ކޮޕީ    2021އޮކްޓޫބަރު     04  -
 ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި. 

  ޓްރާންސްޕޯޓް   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު -
ޑިސެްނބަރު    07  މިނިސްޓްރީއަށް

 . ފޮނުިވފައި ގައި ސިޓީ 2021
ގައި   2021ޑިސެންބަރު    15 -

 މިނިސްޓްރީން ޖަވާބު ލިބިފައި. 
 

ހުށަހަޅާފައިާވ  ޕެއާޒް/ހދ.ހަިނމާދޫ،    ޙަސަން،  މުޙައްމަދު  .5
 މައްސަލަ.

  ޙަސަން،   މުޙައްމަދު 2021ނޮެވންބަރު  02
 ޕެއާޒް/ހދ.ހަިނމާދޫ 

މައްސަލަެގ ކޮޕީ  ގައި    2021ނޮެވންބަރު    09  -
 ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި. 

  އިސްލާމިކް   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު -
ޑިސެްނބަރު    07  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 . ފޮނުިވފައި ގައި ސިޓީ 2021
ގައި ޖަވާބު    2021ޑިސެންބަރު    14 -

 ލިބިފައި. 
 

 އޮފް ފެކަލްޓީ ޔުިނވަރސިޓީެގ ނޭޝަނަލް މޯލްޑިްވސް  .6
ހުށަހަޅާފައިާވ   ފަރާތުން ދަރިަވރުްނެގ އެޑިޔުކޭޝަްނެގ

 މައްސަލަ.

 ޔުިނަވރސިޓީގެ  ނޭޝަނަލް މޯލްޑިްވސް 2021ނޮެވންބަރު  02
 އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް ފެކަލްޓީ

 ދަރިވަރުން 

ގައި މައްސަލަެގ ކޮޕީ    2021ނޮެވންބަރު    09  -
 ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި. 

ސާފުކުރުމަށް   - މަޢުލޫމާތު 
ޑިސެްނބަރު    07އެމް.އެން.ޔޫއަށް  

 . ފޮނުިވފައި ގައި ސިޓީ 2021
 

މުޙައްމަދު،   ފާޠިމަތު  .7 ހާރިސް  ޝަފީޤް،  މުޙައްމަދު  މުމްތާޒް، 
އަދި މުޙައްމަދު  އާދަމް،  ނިއުމާ    ހުށަހަޅާފައިވާ    ޝައްމޫން 

 މައްސަލަ.

މުޙައްމަދު ޝަފީޤް،  މުމްތާޒް،    ފާޠިމަތު 2021އޮކްޓޫބަރު   04
ހާރިސް މުޙައްމަދު، ނިއުމާ މުޙައްމަދު  

 ޝައްމޫން އާދަމް  އަދި

  ކޮޕީ   މައްސަލަގެ   ގައި  2021   އޮކްޓޫބަރު  04 -
 . ހިއްސާކޮށްފައި މެްނބަރުންނާ ކޮމިޓީެގ

  ސާފުކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައިެގ -
 ގައި  2021  ޑިސެންބަރު  8

  ހަޔަރ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ
  ސިޓީގެ   ފޮުނާވފައިާވ  އެޑިއުކޭޝަނަށް
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 ގައި  2021  ޑިސެންބަރު  20ޖަާވބު  
 ލިބިފައި. 

 
ޚާން،    ޝަކީލް  .8 ގައި   2021ނޮެވންބަރު    25އަޙްމަދު 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
  ކޮޕީ   މައްސަލަގެ   ގައި  2021  ޑިސެންބަރު  07 - އަޙްމަދު ޚާން  ޝަކީލް 2021ޑިސެންބަރު  06

 . ހިއްސާކޮށްފައި މެްނބަރުންނާ ކޮމިޓީެގ
  ސާފުކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައިެގ -

 ގައި  2021  ޑިސެންބަރު  13
  މިނިސްޓްރީއަށް   އެޑިއުކޭޝަން
 20  ޖަާވބު  ސިޓީެގ  ފޮނުާވފައިާވ
 ލިބިފައި.  ގައި 2021 ޑިސެްނބަރު

 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

 2020އަހަރީ ރިޕޯޓު   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ އަރުޝީފުެގ  .1
 

ގައި ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ   2021ފެބުރުވަރީ    28 - - ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ އަރުޝީފު  2021ފެބުރުވަރީ  25
 ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި. 

އެންޑް  - އާރޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ހެރިޓޭޖްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު ލިބުމުން، އަހަރީ 

ޖޫން   24ރިޕޯޓާ ގުޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީން  
ދިުގނޫން   30ގައި،    2021 މިނެޓަށްވުރެ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް ކޮމިޓީަގއި ދިނުމަށް އެދި  
 ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމަާވފައި.  

 
ސޮފްޓް ކޮޕީ ލިބުމުން މެްނބަރުންނާ ހިއްސާ  - - ދިެވހި ބަހުެގ އެކަޑެމީ  2021މާރިޗު  09 2020އަހަރީ ރިޕޯޓު   ދިެވހި ބަހުެގ އެކަޑެމީ  .2

 ކުރުމަށް ނިްނމާފައި. 
އެްނޑް  އާރޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ހެރިޓޭޖްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު ލިބުމުން، އަހަރީ 

ޖޫން   24ރިޕޯޓާ ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީން  
މިނެޓަށްވުރެ ދިުގޫނން   30ގައި،    2021

ދިުނމަށް  ކޮމިޓީަގއި  ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް 
 އެދި ސިޓީ ފޮުނުވމަށް ިނންމަާވފައި.  
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ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމަށް ސަރުކާރުެގކަމާބެހޭ  ދާންދޫ އާއި ނިލަންދޫ    .3
 ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. 

ދާންދޫ   2021ނޮެވންބަރު  14 އުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ގައި މައްސަލަެގ   2021އޮކްޓޫބަރު     04 - -
 ކޮޕީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި.

 

 ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު    2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަތީ ތަޢުލީމުެގ ބިލު   .1
 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ެވލިދޫ ދާއިރާެގ   2020ޖޫން    08
 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ެގްނނެިވ   ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
އެކު   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާ 

އްާވފައި. ފާސްކުރަ   

M19/GT/2021/04 

 2021އެޕްރީލް  5

(  ޤާނޫނު  ދަތުރުފަތުރުެގ  އެއްަގމު)  2009/5  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .2
 ( 2020/22 ނަންބަރު  ބިލު) ބިލު ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް

ދާއިރާެގ   2020 އޮަގސްޓް 31 މެްނބަރު  ނޮޅިވަރަމް 
 هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

ެގްނނެިވ   ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
އެކު   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާ 

އްާވފައި. ފާސްކުރަ   

M19/GT/2021/05 

 2021އެޕްރީލް  19

ބިލު  ތަފާސްހިސާބުެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .3  
 

  ދާއިރާގެ   ދިއްަގރު  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 2020ޖުލައި  6
 ޙަސަން  އިކްރާމް މެންބަރު

ެގްނނެިވ   ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
އެކު   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާ 

އްާވފައި. ފާސްކުރަ   

M19/GT/2021/07 
 2021 ޖުލައި 01

 ބިލު  ދިުނމާބެހޭ ކުއްޔަށް ޯގތިެގދޮރު  .4
 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މުލަކު ދާއިރާެގ   2020މާރިޗު   04
 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީރު 

ެގްނނެިވ   ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
އެކު   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާ 

އްާވފައި. ފާސްކުރަ   

M19/GT/2021/08 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  13
 

(  ޤާނޫނު  ދަތުރުފަތުރުެގ  އެއްަގމު)  2009/5  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .5
(   22/ 2020  ނަންބަރު  ބިލު)  ބިލު  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  އަށް

 .ފޮނުާވފައި  ކޮމިޓީއަށް  އަނބުރާ  ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި  ކޮމިޓީން

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ނޮޅިވަރަމް 2021 އެޕްރީލް 29
 هللاޢަބްދު  ނަޝީދު މުޙައްމަދު

ެގްނނެިވ   ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
އެކު   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާ 

އްާވފައި. ފާސްކުރަ   

M19/GT/2021/10 
 2021ނޮެވންބަރު  08

 އެއްމެދު ޢިމާރާތުެގ ބިލު   .6
  

ދެކުުނ   2020މާރިޗު   18 ހިތަދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލު 

ެގްނނެިވ   ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
އެކު   ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާ 

އްާވފައި. ފާސްކުރަ   

19/GT/2021/12 
 2021 ނޮެވންބަރު 17

 ނަންބަރު ރިޕޯޓް   ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #
ރައްކާތެރިކަމަށް    .1 ސަލާމަތާއި  ކުރުމުެގ  ދަތުރު  ކަނޑު 

 ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިާވ ޤަރާރު 
 

 
 2019އޮކްޓޫބަރ  28

އާދަމް   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 
 ޝަރީފް 

ގައި   2021ފެބުރުވަރީ    10  -
ކޮމިޓީެގ   ަވނަ   4އޮތް 

ކޮމިޓީން ރިޕޯޓު   ބައްދަލުުވމުަގއި 

01/2021/M19/GT 

 2021ފެބުރުވަރީ  11
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  2021ފެބުރުަވރީ 11ފާސްކޮށް، 
 ގައި ތަޅުމަށް ރިޕޯޓު ފޮުނާވފައި. 

ރައްކާތެރިކަމަށް    .2 ސަލާމަތާއި  ކުރުމުެގ  ދަތުރު  ކަނޑު 
  ސަމާލުކަން ދިނުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިާވ ޤަރާރު

 ފޮނުާވލާފައި(  ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ރިޕޯޓު)ގަރާރުެގ 
 

އާދަމް   2021ފެބުރުވަރީ  16 މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްަވރީ 
 ޝަރީފް 

ބަދަލެއް    - އެއްެވސް  ރިޕޯޓަށް 
ނުެގެނސް، ރިޕޯޓު އޮތް ޮގތަށް  

ފެބުރުވަރި    17ފޮނުާވލުމަށް  
ކޮމިޓީން   2021 ގައި 

 ފާސްކޮށްފައި. 
ކޮމިޓީެގ ނިްނމުމުެގ މައްޗަށް    -

ތަޅުމަށް   ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓު 
 ފޮނުާވފައި. 

M19/GT/2021/05 

 2021އެޕްރީލް  19
 

  ބެލެހެއްޓުމުގެ   ޚިދުމަތްތައް  މުާވސަލާތީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .3
  ދިގު   ނުހަނު  ،ފަރާތުން  ހަާވލުކުރެިވފައިާވ  ޒިންމާއާއި
  ޤާނޫނުތަކަށް   ހަދާފައިާވ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  މުއްދަތަކަށް
  މަންފާއަށް   އޮޕަރޭޓަރުންެގ  ޓެލެކޮމް  ،ބެލުމެއްނެތި
  ވަމުްނދާ   ގެއްލުން  ނުހަނު   ރައްޔިތުންނަށް  ،ފަހިާވޮގތަކަށް

  ، ކޮށްފައިާވތީވެ   ތަރުތީބު  ކަންތައްތަކެއް  ިގަނުގނަ  ،މަުގން 
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ޮގާވލާ  ެގނައުމަށް ނިމުމަކަށް އެކަންކަން

މެްނބަރު   2021ފެބުރުވަރީ  15 ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު 
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ޤަރާރުެގ މަސައްކަތް ނިންމައި،   -
 ރިޕޯޓު ފޮނުާވފައި. 

M19/GT/2021/11 
 2021 ނޮެވންބަރު 16
 

ފޮނުއްވާފައިވާ   # ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 
 މައްސަލަ 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

 ފޮނުއްާވފައިވާ   ފަރާތުން ޙަރަކާތުެގ ހޯދުމުެގ ޯގތި ސިޓީ މާލެ  .1
 .މައްސަލަ

  ޙަރަކާތުގެ   ހޯދުމުެގ  ޯގތި  ސިޓީ  މާލެ 2020އޮަގސްޓު  12
 ފަރާތުން 

 ގައި،  2021  ފެބުރުަވރި  11
 ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ
 .ފޮުނާވފައި ޖަވާބު ސިޓީެގ

 2021ފެބުރުވަރީ  11
 

 F/GT/MIS/2021/187-57ނަންބަރު: 
 

ޏ.ފުވައްމުލައް(    .2  / )ރިޔާޒް  ދީދީ  އިބްރާހީމް  މަރްޔަމް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

މަޢުލޫމާތު  މަރްޔަމް އިބްރާހީމް ދީދީ  2020އޮކްޓޫބަރު  22 މައްސަލައާގުޅޭ 
ސާފުކުރުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް 
ސިޓީ  އެޑިއުކޭޝަަނށް  ހަޔަރ 

ޑިސެންބަރު   21ފޮނުަވއި،  
ގައި އެ ސިޓީެގ ޖަާވބު   2020

ޖަަނަވރީ   3ލިބިފައިާވތީ،  

 2021ޖަނަވަރީ  03
 

  F/GT/MIS/2021/14-57ނަންބަރު:
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ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި   2021
 ފަރާތަށް ޖަވާބު ފޮުނާވފައި. 

ގައި   2021ޖަނަަވރީ    4 ޝަހީދާ ޢަލީ  2020ޑިސެންބަރު  27 ޝަހީދާ ޢަލީ )ފަތަހަ / ހއ.ހޯރަފުށި( ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.   .3
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 2021ޖަނަވަރީ  04
    

  F/GT/MIS/2021/23-57ނަންބަރު:
މުއްޠަލިބް  هللا ޢަބްދު  .4 ޢަލީ  )އާޒާދީެގ/ސ.ހިތަދޫ(،  ސާލިހް 

)ހ.ޕަންފިން/މާލެ( އަދި ާނދިރާ ޖަމީލް )ޮގމޮށިެގ/ސ.ހިތަދޫ( ެގ  
"ލޫްނ   ރަޖިސްޓްރީކުރެިވފައިާވ  ދޯނީެގ  14ނަމުަގއި  ކިޔާ   "

މިިނސްޓްރީްނ   ޓްރާްނސްޕޯޓް  ރަޖިސްޓްރީއެއް  ަވުގ  ނަމުަގއި 
މުަވއް މިިނސްޓްރީެގ  އެ  ދޯީނެގ  ހެދުމަށްފަހު،  އެ  ޒަފަކު 

ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރުެގ މަތީަގއި ސްޕްރޭ ކުރުމަށްފަހު އެހެްނ 
އަސްލު   ދޯނީެގ  އެ  ޖަހާ  ނަންބަރެއް  ރަޖިސްޓްރީ 

 ގެއްލުާވލާފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ސާލިޙް  هللا ޢަބްދު 2020ޑިސެންބަރު  08
 )ހ.ލަްގޒަރީހޯމް/މާލެ( 

ފަރާތަށް  މައްސަލަ   ހުށަހެޅި 
ގައި   2021ފެބުރުަވރީ    10

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 2021ޖަނަވަރީ  04
 F/GT/MIS/2021/23-57ނަންބަރު:

މުއްޠަލިބް  هللا ޢަބްދު ޢަލީ  )އާޒާދީެގ/ސ.ހިތަދޫ(،  ސާލިހް 
)ހ.ޕަންފިން/މާލެ( އަދި ާނދިރާ ޖަމީލް )ޮގމޮށިެގ/ސ.ހިތަދޫ( ެގ  

"ލޫްނ  ނަމުަގއި   ދޯނީެގ  14ރަޖިސްޓްރީކުރެިވފައިާވ  ކިޔާ   "
މިިނސްޓްރީްނ   ޓްރާްނސްޕޯޓް  ރަޖިސްޓްރީއެއް  ަވުގ  ނަމުަގއި 
ދޯީނެގ   އެ  މުަވއްޒަފަކު  މިިނސްޓްރީެގ  އެ  ހެދުމަށްފަހު، 
ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރުެގ މަތީަގއި ސްޕްރޭ ކުރުމަށްފަހު އެހެްނ 
އަސްލު   ދޯނީެގ  އެ  ޖަހާ  ނަންބަރެއް  ރަޖިސްޓްރީ 

 އްލުާވލާފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.ެގ
އޮަގސްޓް   24ފްލެޓްތަކުެގ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިާވ ޮގތުެގ ލިސްޓް    .5

ޕޮއިންޓް    2020 ކޮމިޓީން  ފްލެޓް  ޢާންމުކުރިއިރު  ގައި 
 ދީފައިާވޮގތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

ނަންބަރު  2020ޑިސެންބަރު  13 )ލޮޓް  ހާރޫން  ޖުަވއިރިއްޔާ 
 / ހުޅުމާލެ( 11285

ފަރާތަށް   - ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
ގައި   2021ފެބުރުވަރީ    10

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 2021ފެބުރުވަރީ   10
 F/GT/MIS/2021/143-57ނަންބަރު:

ބުެނ    .6 ކަމަށް  ޝަރުޠުހަމަުނާވ  ފޯމް  ލާފައިާވ  އެދި  ފްލެޓަށް 
މައްސަލަ. ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޢަލީ  (  ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީ 

 ޙުސައިންފުޅު )ލިލީމާެގ / ޅ.ހިންަނަވރު(

/   2020ޑިސެންބަރު  13 )ލިލީމާެގ  ޙުސައިންފުޅު  ޢަލީ 
 ޅ.ހިންަނވަރު( 

ފަރާތަށް  - ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
  10ޖަާވބެއް ދިނުމަށް އެދި،  

ގައި   2021ފެބުރުވަރީ  
ސިޓީ  އޮފީހަށް  ރައީސް 

 ާވފައި.  ފޮނު

 2021ފެބުރުވަރީ  11
 F/GT/MIS/2021/155-57ނަންބަރު:
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ގައި   2021ފެބުރުވަރީ    11 -
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 
  ޮގތާ   ކަނޑައެޅި  ފަރާތްތައް  ލިބޭ  ފްލެޓް  މަޝްރޫޢުެގ  ހިޔާ  .7

  މުވައްޒަފުން   އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ  މާލޭ  ގުޅޭޮގތުން
 ކޮޕީ  ސިޓީެގ ފޮުނާވފައިާވ އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

 

  އިދާރާގެ   ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ  މާލޭ 2021ޖަނަވަރީ  04
 މުަވއްޒަފުން 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ -
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ނޭޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 
 

 މިނިސްޓްރީ   ލޓޑއިން  ޕވޓ  އިންޓަރޭނޝަނަލް  ވަރމިލިއަން  .8
  އޭވިއޭޝަންއަށް   ސިިވލް  އެްނޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް

 ކޮޕީ ސިޓީެގ ފޮނުާވފައިާވ

 ޕވޓ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވަރމިލިއަން 2021ޖަނަވަރީ  05
 ލޓޑ

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ -
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ނޭޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

 މިނިސްޓްރީ   ލޓޑއިން  ޕވޓ  އިންޓަރޭނޝަނަލް  ވަރމިލިއަން  .9
  އޭވިއޭޝަންއަށް   ސިިވލް  އެްނޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް

 ކޮޕީ ސިޓީެގ ފޮނުާވފައިާވ
 

 ޕވޓ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވަރމިލިއަން 2021ފެބުރުވަރީ  09
 ލޓޑ

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ -
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ނޭޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ލޓޑއިން  ޕވޓ  ރިޓްރީޓް  ދޫރެސް  .10
 ކޮޕީ  ސިޓީެގ ފޮނުާވފައިާވ އޮފީހަށް

 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ - ލޓޑ  ޕވޓ ރިޓްރީޓް ދޫރެސް 2021ފެބުރުވަރީ  09
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ނޭޅުމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

ޖަަނަވރީ    5އައްޑޫ ފްލައިްނގ ސްކޫލް މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން،    .11
ަވނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިެގ    2021

މިިނސްޓަރ   ބެހޭޮގތުން  ފަރާތާ  އެ  ބައްދަލުުވމުގައި  ކޮމިޓީެގ 
ޢާއިޝަތު އޮފް   އޭވިއޭޝަން،  ސިިވލް  އެްނޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް 

އަސްލެއް   އެއްެވސް އަސާސެއް  ާވހަކަތަކަކީ  ދެއްކެިވ  ނަހުލާ 
 ނެތް ާވހަކަތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 އަޙުމަދު ޒުހައިރު  2021ފެބްރުއަރީ  10
 )ރޭއަލިާވެގ / ސ.ހިތަދޫ( 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  01
ސިޓީެގ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 2021 މާރިޗު 01
 

  F/GT/MIS/2021/284-57:ނަންބަރު
 

މަސައްކަތްކުރުމުެގ    .12 ޮގތުަގއި  މާސްޓަރެއްެގ  ބޯޓުފަހަރުތަކުގައި 
ހުއްދަ އަންލިމިޓެޑް ކޮށްދިނުމުަގއި މޯލްޑިްވސް ޓްރާްނސްޕޯޓް 

އުސޫލާމެދު   ެގްނގުޅޭ  ހިތްހަމަުނޖެހިެގްނ އޮތޯރިޓީން 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 މުޙައްމަދު ދީދީ  2021ފެބްރުއަރީ  10
 ( 11369)ހުޅުމާލެ ލޮޓް. 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  02
ސިޓީެގ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 02
 F/GT/MIS/2021/590-57:ނަންބަރު
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ޤަބޫލުނުކުރާ   .13 ކައުްނސިލުން  ޑެންޓަލް  މޯލްޑިްވސް 

މޯލްޑިްވސް   ހެދުމަށް  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް 
ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ފޮުނާވފައިާވތީ ހުށަހަޅާފައިާވ  

 މައްސަލަ. 

 ފާޠިމަތު ހިންދު ސަޢީދު  2021ފެބްރުއަރީ  10
 )ރޯޒީިވލާއާެގ /  ކ.ހުޅުމާލެ(

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  02
ސިޓީެގ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

   2021މޭ  02
 

  F/GT/MIS/2021/589-57:ނަންބަރު
 

  ފޮނުާވފައިވާ   އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޝަފީޤާ،  ފާޠިމަތު  .14
 ކޮޕީ  އީމެއިލްެގ

 ޝަފީޤާ  ފާޠިމަތު 2021ފެބުރުވަރީ  11
 ގުރައިދޫ . ތ/  މަންޒިލް

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 

 
- 

  ޕްލޭނިްނގ،   ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުޙައްމަދު،  ޙަމާމު  .15
  ފޮުނާވފައިވާ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  އެންޑް  ހައުސިންގ 
 ކޮޕީ  ސިޓީެގ

 މުޙައްމަދު،  ޙަމާމު 2021ފެބުރުވަރީ  11
 57- 1-03 ފްލެޓް ހުޅުމާލެ

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 

 
- 

ގައްދޫއިްނ    .16 ގދ.  ބަދަލުަގއި  ޭގެގ  ލިބިފައިާވ  ދ.ރިބުދޫއިން 
ހުޅުމާލެއިން ެގއެއް ގެއެއް ހަމަޖައްސަަވއި ދެއްުވމަށް ނުަވތަ  

ހުށަހަޅާފައިާވ   ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްއެދި  ފްލެޓެއް  ނުަވތަ 
 މައްސަލަ.

 އަޙްމަދު މަސްޢޫދު،  2021ފެބްރުއަރީ  17
)ގްރީންެގ/   ކ.މާފުށި(  ޖަލު/  )މާފުށީ 

 ގދ.ގައްދޫ( 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  02
ސިޓީެގ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

   2021   މޭ   02
  F/GT/MIS/2021/588-57:ނަންބަރު

 

ހުށަހަޅާފައިާވ    .17 މާލެ    / ބާންސަރީެގ  ޝިފާޢު،  މުޙައްމަދު 
 މައްސަލަ.

/  2021ފެބްރުއަރީ  24 ބާންސަރީެގ  ޝިފާޢު،  މުޙައްމަދު 
 މާލެ

ގައި ސިޓީެގ   2021މޭ    11
 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި 

  2021  މޭ 11
  F/GT/MIS/2021/663-57:ނަންބަރު 

 
ދަޢުހާ/ގއ.ެގމަނަފުށި،    .18 ޒާހިރާ،  ހުށަހަޅާފައިާވ   އާމިނަތު 

 މައްސަލަ.
ޒާހިރާ،   2021މާރިޗު  28 އާމިނަތު 

 ދަޢުހާ/ގއ.ގެމަނަފުށި 
ގައި ސިޓީެގ   2021މޭ    11

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި 
 2021 މޭ 11 

  F/GT/MIS/2021/646-57ނަންބަރު:
 

 މއ.ސޭބޫ / މާލެ  ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ. އާމިނަތު ޒިޔާާނ،     .19
 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  19 އާމިނަތު ޒިޔާނާ،  މއ.ސޭބޫ / މާލެ  2021ފެބްރުއަރީ  24
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ 

 ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 19
  F/GT/MIS/2021/701-57:ނަންބަރު
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ފުލެޓް    .20 ހުޅުމާލެ  އަޝްރަފް،     137-1- 02ޙަސަްނ 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ފުލެޓް   2021މާރިޗު  04 ހުޅުމާލެ  އަޝަރަފް،  ޙަސަން 
02-1-137 

 މައްސަލަ ގައި 2021 މޭ 19
 ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ

 . ފޮނުާވފައި

 2021 މޭ 19
  F/GT/MIS/2021/703-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    137- 1-02ރަޝީދާ ޢަލީ، ހުޅުމާލެ ފުލެޓް    .21
 މައްސަލަ.

- 02ރަޝީދާ ޢަލީ، ހުޅުމާލެ ފުލެޓް   2021މާރިޗު  04
1-137 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  19
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ 

 ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 19
 F/GT/MIS/2021/706-57:ނަންބަރު

ސަރިވސް    .22 ސިިވލް  އިދާރާެގ  ކައުްނސިލް  ސިޓީ  މާލެ 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.މުަވއްޒަފުްނެގ ފަރާތުން  

އިދާރާެގ   2021މާރިޗު  04 ކައުްނސިލް  ސިޓީ  މާލެ 
 ސިިވލް ސަރިވސް މުވައްޒަފުން 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  19
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ 

 ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 19
 F/GT/MIS/2021/705-57:ނަންބަރު

ހުށަހަޅާފައިާވ     100-2- 02ޒީނާ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް    .23
 މައްސަލަ.

- 02ޒީނާ އަބޫބަކުރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް   2021މާރިޗު  15
2-100 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  19
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ 

 ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 19
 F/GT/MIS/2021/707-57:ނަންބަރު

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  19 މާލެ / ސުތުލިމާެގ.މ ،ސަޢީދާ  ފާޠިމަތު 2021މާރިޗު  15 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.  ،މާލެ/ސުތުލިމާެގ. މ  ،ސަޢީދާ   ފާޠިމަތު  .24
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ 

 ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 19
  F/GT/MIS/2021/702-57:ނަންބަރު

ކާރނޭޝަންިވލާ/ސ.ހުޅުދޫ،    .25 ހުށަހަޅާފައިާވ   ޙައްވާދިއެ، 
 މައްސަލަ.

  04އަދި  2021މާރިޗު  28
 2021މާރިޗު 

ގައި މައްސަލަ  2021މޭ  19 ޙައްވާދިއެ، ކާރނޭޝަްނިވލާ/ސ.ހުޅުދޫ 
ޖަާވބު  ފަރާތަށް  ފޮނުިވ 

 ފޮނުާވފައި. 

 2021 މޭ 19
 F/GT/MIS/2021/704-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ     10695ފާޠިމަތު ސަޢީދާ، ދަފްތަރު ނަްނބަރު    .26
 މައްސަލަ.

ނަްނބަރު   2021ފެބްރުއަރީ  24 ދަފްތަރު  ފާޠިމަތު ސަޢީދާ، 
10695 

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/795-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    .27 މާލެ    / މއ.ސިޓީވިއު  ޙަސަން،  ޢާއިޝަތު 
 މައްސަލަ.

ޙަސަން،   2021މާރިޗު  04 / ޢާއިޝަތު  މއ.ސިޓީިވއު 
 މާލެ

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/793-57:ނަންބަރު
 

މ.މޭބިސްކަދުރުެގ / މާލެ  ހުށަހަޅާފައިާވ  هللا ، ޝާރުދާ ޢަބްދު  .28
 މައްސަލަ.

މ.މޭބިސްކަދުރުެގ  هللا ، ޝާރުދާ ޢަބްދު 2021މާރިޗު  15
 މާލެ /

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/801-57:ނަންބަރު
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ރސ  ޞި  .29 ނަންބަރު  ދަފްތަރު  އަޙްމަދު،    ، 8530ރާރު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

  ނަންބަރު   ދަފްތަރު  ،އަޙްމަދު  ޞިރާރު 2021މާރިޗު  15
 ،8530 ރސ

ގައި   2021ޖޫން    09
ފޮނުިވ   ފަރާތަށް މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/802-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ  .އދ/ޖަންބުމާގެ   ،ޢަޡީމް  މުޙައްމަދު  .30 ކުނބުރުދޫ، 
 މައްސަލަ.

 )އިޢުލާނާ ގުޅިެގން ފޮުނާވފައިާވ ޝަކުާވއެއް( 

  ، ޢަޡީމް  މުޙައްމަދު 2021މާރިޗު  15
 ކުނބުރުދޫ .އދ/ޖަންބުމާގެ 

އިއުލާނާ ގުޅޭ ސިޓީއަކަށްާވތީ ޖަާވބު ފްލެޓް   -
 ނުފޮނުަވން ިނންމާފަ 

ގައި   2021ޖޫން    09 މަރްޔަމް ދީދީ، މުނިޔާ/މާލެ،  2021މާރިޗު  15 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.  ،މާލެ/ މުނިޔާ ،ދީދީ  މަރްޔަމް  .31
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/796-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،މާލެ/2  ރެޑިއަމްެގ. ގ   ،ޙަސަްނދީދީ   ޚަދީޖާ  .32
 މައްސަލަ.

 )އިޢުލާނާ ގުޅިެގން ފޮުނާވފައިާވ ޝަކުާވއެއް( 

  ރެޑިއަމްގެ .ގ   ،ޙަސަްނދީދީ  ޚަދީޖާ 2021މާރިޗު  15
 ،މާލެ/2

- 
 

ފްލެޓް އިއުލާނާ ގުޅޭ ސިޓީއަކަށްާވތީ ޖަާވބު 
 ިނންމާފަ ނުފޮނުަވން 

ހުށަހަޅާފައިާވ    9601  ނަންބަރު  ދަފްތަރު  ،އިބްރާހީމް  އާމިނަތު  .33
 މައްސަލަ.

 )އިޢުލާނާ ގުޅިެގން ފޮުނާވފައިާވ ޝަކުާވއެއް( 

  ދަފްތަރު   ،އިބްރާހީމް   އާމިނަތު 2021މާރިޗު  15
 9601 ނަންބަރު

ފްލެޓް އިއުލާނާ ގުޅޭ ސިޓީއަކަށްާވތީ ޖަާވބު  -
 ނުފޮނުަވން ިނންމާފަ 

ގައި   2021ޖޫން    09 ، ހުޅުމާލެ/ނާމިއަ ،ޙުސައިން ނޫޙް 2021މާރިޗު  15 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.    ،ހުޅުމާލެ / ނާމިއަ  ،ޙުސައިން   ނޫޙް  .34
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/800-57:ނަންބަރު
 

 ، ެގމަނަފުށި .ގއ/ސަފިއްޔާމަންޒިލް  ،ދިދީ  މަރްޔަމް  .35
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

  ، ދިދީ  މަރްޔަމް 2021މާރިޗު  15
 ، ގެމަނަފުށި. ގއ/ ސަފިއްޔާމަންޒިލް

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/797-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ  އީަގލްެނސްޓް / ށ.ކޮމަންޑޫ    ،ނާދިޔާ   އާމިނަތު  .36
 މައްސަލަ.

 ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ  ،ނާދިޔާ   އާމިނަތު  2021މާރިޗު  15
131 302، 

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/794-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ     ،ިވލިިގނލި.ގއ/ ސާދީިވލާ  ،މުޙައްމަދު  ނަޝީދު  .37
 މައްސަލަ.

  ، މުޙައްމަދު  ނަޝީދު 2021މާރިޗު  15
 ިވލިިގނލީ . ގއ/ސާދީިވލާ

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

    
  F/GT/MIS/2021/799-57:ނަންބަރު
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   ، 8609  ރސ  ނަންބަރު  ދަފްތަރު  ،ސަޢީދާ  މަރްޔަމް  .38
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

  ނަންބަރު   ދަފްތަރު  ،ސަޢީދާ  މަރްޔަމް 2021މާރިޗު  15
 ،8609 ރސ

ގައި   2021ޖޫން    09
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

    
  F/GT/MIS/2021/798-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،މާލެ /ސާލިމިއްޔާ. ގ  ،هللاޢަބްދު  ސީމާ  .39
 މައްސަލަ.

ގައި   2021ޖޫން    13 ، މާލެ/ ސާލިމިއްޔާ.ގ  ،هللاޢަބްދު ސީމާ 2021މާރިޗު  15
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/817-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،މާލެ/ ޑެލްފީނިމް .މއ  ،ޤާސިމް  ޝަހީދާ  .40
 މައްސަލަ.

  ، ޤާސިމް  ޝަހީދާ 2021މާރިޗު  15
 ، މާލެ /ޑެލްފީިނމް.މއ

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/818-57:ނަންބަރު
 

ގައި   2021ޖޫން    13 ، މާލެ/ ޕައިންއެޕަލް.މ ،ަވހީދު މަރިޔަމް 2021މާރިޗު  15 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   ،މާލެ/ ޕައިންއެޕަލް.މ  ،ަވހީދު  މަރިޔަމް  .41
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/816-57:ނަންބަރު
 

 ، މާލެ /އީސްޓަންލެޫގން.މއ   ،ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޢަލިޔާ  .42
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

  ، ޢަބްދުއްސައްތާރު  ޢާލިޔާ 2021މާރިޗު  15
 މާލެ /އީސްޓަންލެޫގން. މއ

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/813-57:ނަންބަރު
 

ީވސަްނެގ/ބ.ކަމަދޫ،    .43 އިސްމާޢީލް،  ހުށަހަޅާފައިާވ މަރިޔަމް 
 މައްސަލަ

 ސިޓީ ފޮނުާވފައިާވ(  4) 
 

 2021ފެބްރުަވރީ 15
 2021މާރިޗު  18
 2021މާރިޗު  25
 2021މޭ  6
 

އިސްމާޢީލް،  މަރިޔަމް  
 ީވސަްނެގ/ބ.ކަމަދޫ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/815-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ   ،ތިމަރަފުށި.ތ/އުތުރުެގއާގެ  ،هللاޢަބްދު  އާމިނަތު  .44
 މައްސަލަ.

  / އުތުރުެގއާެގ ،هللاޢަބްދު  އާމިނަތު 2021މާރިޗު  15
 ތިމަރަފުށި .ތ

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/814-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،މާލެ /ކިާނރާހައުސް.މއ  ،ޢީސާ  ޒުލްފާ  .45
 މައްސަލަ.

 

ގައި   2021ޖޫން    13 ، މާލެ/ކިނާރާހައުސް.މއ  ،ޢީސާ  ޒުލްފާ 2021މާރިޗު  15
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/819-57:ނަންބަރު
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   ، 12179  ރސ  ނަްނބަރު  ދަފްތަރު  ،ޝަރީފް  އަޙްމަދު  .46
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

  ނަްނބަރު   ދަފްތަރު  ، ޝަރީފް  އަޙްމަދު 2021މާރިޗު  15
 12179 ރސ

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/821-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    މަރްޔަމް ރިޔާސާ، މއ.ކާިނަގސްދޮށުެގ/މާލެ،    .47
 މައްސަލަ.

ރިޔާސާ،   2021މާރިޗު  28 މަރްޔަމް 
 މއ.ކާިނަގސްދޮށުެގ/މާލެ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/826-57:ނަންބަރު
 

ހުަވދުމާެގ/ގދ.  .48 ޢަލީދީދީ،  ހުށަހަޅާފައިާވ ނަޑެއްލާ،   އާމިނަތު 
 މައްސަލަ.

ދީދީ،   2021މާރިޗު  28 ޢަލީ  އާމިނަތު 
 ހުވަދުމާެގ/ގދ.ނަޑެއްލާ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/824-57:ނަންބަރު
 

ހ.ްގލޯރިޔޯސާ/މާލެ،    .49 މުޙައްމަދު،  ހުށަހަޅާފައިާވ   ފާޠިމަތު 
 މައްސަލަ.

މުޙައްމަދު،   2021މާރިޗު  28 ފާޠިމަތު 
 ހ.ްގލޯރިޔޯސާ/މާލެ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/825-57:ނަންބަރު
 

ރސ    .50 ނަްނބަރ  ދަފްތަރު  ޝާފިޔާ،   ، 9166މަރްޔަމް 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

މަރްޔަމް ޝާފިޔާ، ދަފްތަރު ނަްނބަރ   2021މާރިޗު  28
 9166ރސ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/827-57:ނަންބަރު
 

ތަރިިވދާެގ/މ.މުލި،    .51 ނަޢީމް،  ހުށަހަޅާފައިާވ    ޢާއިޝަތު 
 މައްސަލަ.

 

ގައި   2021ޖޫން    13 ޢާއިޝަތު ނަޢީމް، ތަރިވިދާެގ/މ.މުލި  2021މާރިޗު  28
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/823-57:ނަންބަރު
 

މއ.ކުރިކީލަހިޔާ/މާލެ،   .52 ޞާލިޙް،  ޝާޙް   އަޙްމަދު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ޞާލިޙް،   2021މާރިޗު  28 ޝާޙް  އަޙްމަދު 
 މއ.ކުރިކީލަހިޔާ/މާލެ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/822-57:ނަންބަރު
 

 ،  12345ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ    .53
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

ދަފްތަރު   2021މާރިޗު  28 މުޙައްމަދު،  ޢަބްދުލްޣަނީ 
 12345ނަންބަރު ރސ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/820-57:ނަންބަރު
 

ރސ    .54 ނަްނބަރު  ދަފްތަރު  ޢަބްދުލްޙަކީމް،   ، 12162ޝާމާ 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

ދަފްތަރު   2021މާރިޗު  28 ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝާމާ 
 12162ނަންބަރު ރސ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/828-57:ނަންބަރު
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އުނިމާެގ/ތ.ތިމަރަފުށި،    .55 ޢަލީ،  ހުށަހަޅާފައިާވ   އަޒްހަރު 
 މައްސަލަ.

ގައި   2021ޖޫން    13 އަޒްހަރު ޢަލީ، އުނިމާެގ/ތ.ތިމަރަފުށި  2021މާރިޗު  28
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/830-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ   ، 103-86މަރްޔަމް ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް    .56
 މައްސަލަ.

 

ފްލެޓް  2021މާރިޗު  28 ހުޅުމާލެ  ޙުސައިން،  މަރްޔަމް 
86-103 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/831-57:ނަންބަރު
 

ގައި   2021ޖޫން    13 ޢަލީ ރަޝީދު، ބުލޫނިޔާެގ/ފ.ފީއަލި  2021މާރިޗު  28 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   ޢަލީ ރަޝީދު، ބުލޫނިޔާެގ/ފ.ފީއަލި،    .57
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/829-57:ނަންބަރު
 

ތަރިވިދާެގ/ހއ.މުރައިދޫ،    .58 މުޙައްމަދު،  ހުށަހަޅާފައިާވ    ނިޢުމާ 
 މައްސަލަ.

 

މުޙައްމަދު،   2021މާރިޗު  28 ނިޢުމާ 
 ތަރިިވދާެގ/ހއ.މުރައިދޫ 

ގައި   2021ޖޫން    13
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/832-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،ފީަވށް.ށ/ރޯޝަނީގެ   ،ސަނިއްޔާ   ޢާއިޝަތު  .59
 މައްސަލަ.

 

  ، ސަނިއްޔާ  ޢާއިޝަތު 2021މާރިޗު  15
 ، ފީަވށް.ށ/ރޯޝަީނެގ

ގައި   2021ޖޫން    14
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/860-57:ނަންބަރު
 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   ،މާލެ/ ްގލޯރީ. މ ،އަފީފާ މަރިޔަމް  .60
 

ގައި   2021ޖޫން    14 މާލެ / ްގލޯރީ. މ ،އަފީފާ މަރިޔަމް 2021މާރިޗު  15
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/861-57:ނަންބަރު
 

ޓޫމައިފްރެްނޑްސް/ގއ.ެގމަނަފުށި،    .61 ޙަސަން،  ޢަދުނާން 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

ޙަސަން،   2021މާރިޗު  28 ޢަދުނާން 
 ޓޫމައިފްރެންޑްސް/ގއ.ެގމަނަފުށި 

ގައި   2021ޖޫން    14
ފަރާތަށް  ފޮނުިވ  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/859-57:ނަންބަރު
 

މަޢުލޫމާތު   ހ.ެވއްޕިލާެގ/މާލެ މުޙައްމަދު ަވޙީދު،  2021އެޕްރީލް  08 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ މުޙައްމަދު ަވޙީދު، ހ.ެވއްޕިލާެގ/މާލެ،   .62 މައްސަލައާގުޅޭ 
  2021މޭ    18ސާފުކުރުމަށް  

ޓްރާންސްޕޯޓް   ގައި 
ސިޓީ   މިނިސްޓްރީއަށް 

ޖަވާބު   ފޮނުާވފައި. ސިޓީެގ 
   2021ޖޫން    13ލިބިފައިާވތީ،  

 F/GT/MIS/2021/862-57:ނަންބަރު
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ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

 
ބާރޑްިވލާ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ،    .63 ަވސީމް،  އަޙްމަދު  އީމާޒް 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ
ަވސީމް،   2021އެޕްރީލް  08 އަޙްމަދު  އީމާޒް 

 ބާރޑްިވލާ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ 
  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  

ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 
 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/841-57:ނަންބަރު
 

ގ.ރިނބިދޫގެއާެގ/މާލެ،    .64 ޝަމްޢޫްނ،  ހުށަހަޅާފައިާވ  ޙަސަން 
 މައްސަލަ.

ޝަމްޢޫން،   2021މާރިޗު  28 ޙަސަން 
 ގ.ރިނބިދޫެގއާެގ/މާލެ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/843-57:ނަންބަރު
 

ޙުސައިން،    .65 ހުށަހަޅާފައިާވ  މުޙައްމަދު  އަތަމާެގ/އދ.އޮމަދޫ 
 މައްސަލަ.

ޙުސައިން،   2021މޭ  04 މުޙައްމަދު 
 އަތަމާެގ/އދ.އޮމަދޫ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/850-57:ނަންބަރު
 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   6143އަޙްމަދު، ދަފްތަރު هللا ނަސްޙު  2021ޖޫން  2 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   6143އަޙްމަދު، ދަފްތަރު  هللا ނަސްޙު   .66
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/852-57:ނަންބަރު
 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އަޙުމަދު ރަޝީދު، ހ.ލެެވންޑްލީ/މާލެ  2021މޭ  04 އަޙުމަދު ރަޝީދު، ހ.ލެެވންޑްލީ/މާލެ  ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   .67
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/835-57:ނަންބަރު
 

މުނިޔާެގ/ސ.ހުޅުދޫ،    .68 ބާސިމު،  ހުށަހަޅާފައިާވ    ޢާއިޝަތު 
 މައްސަލަ.

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   މުނިޔާގެ/ސ.ހުޅުދޫ ޢާއިޝަތު ބާސިމު،   2021މާރިޗު  28
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/836-57:ނަންބަރު
 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް، ގ.ދަތުެގ/މާލެ،    .69
 

  16ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ   މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް، ގ.ދަތުެގ/މާލެ  2021މާރިޗު  28
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/851-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ޢަލީ ބުންޔާން ޝަފީޤް، ގ.ފިނިކަނޑު/މާލެ،    .70
 މައްސަލަ.

ޝަފީޤް،   2021މާރިޗު  28 ބުންޔާން  ޢަލީ 
 ގ.ފިނިކަނޑު/މާލެ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/838-57:ނަންބަރު
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ހުށަހަޅާފައިާވ   މަރްޔަމް ހިންދު، ތުނޑި، ސްޯނރޯސް/ލ.ަގން،    .71
 މައްސަލަ.

ތުނޑި،   2021މާރިޗު  28 ހިންދު،  މަރްޔަމް 
 ސްނޯރޯސް/ލ.ަގން 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 
 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 F/GT/MIS/2021/847-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،  8929މަރްޔަމް އަޒްރާ، ދަފްތަރު ނަްނބަރު    .72
 މައްސަލަ.

ނަްނބަރު   2021މާރިޗު  28 ދަފްތަރު  އަޒްރާ،  މަރްޔަމް 
8929 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/846-57:ނަންބަރު
 

ރސ    .73 ނަްނބަރު  ދަފްތަރު  ދީދީ،   ، 7311މުޙައްމަދު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ނަްނބަރު   2021މާރިޗު  28 ދަފްތަރު  ދީދީ،  މުޙައްމަދު 
 7311ރސ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/848-57:ނަންބަރު
 

ސަނދުބަރާެގ/ލ.ަގން،    .74 އަޙްމަދު،  ހުށަހަޅާފައިާވ    ޝަހީދާ 
 މައްސަލަ.

އަޙްމަދު،   2021މާރިޗު  28 ޝަހީދާ 
 ސަނދުބަރާެގ/ލ.ަގން 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/855-57:ނަންބަރު
 

  ، މާލެ/ އަނބުަގސްދޮށުެގ. މ  ،ފައިސަލް  މުޙައްމަދު  .75
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

  ، ފައިސަލް  މުޙައްމަދު 2021މާރިޗު  28
 މާލެ / އަނބުަގސްދޮށުެގ.މ

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/849-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،މާލެ/ ހުޅަނގުއައްސޭރި.ހ  ،ޖަލީލް  އިފާޝާ  .76
 މައްސަލަ.

 

  ، ޖަލީލް  އިފާޝާ 2021އެޕްރީލް  08
 މާލެ/ ހުޅަނގުއައްސޭރި.ހ

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/845-57:ނަންބަރު
 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އާމިނަތު ޝެލީން، ގ.ރިނބިދޫ/މާލެ 2021އެޕްރީލް  08 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ އާމިނަތު ޝެލީން، ގ.ރިނބިދޫ/މާލެ،   .77
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/840-57:ނަންބަރު
 

ޒައިތޫިނެގ/ހއ.ދިއްދޫ،    .78 ަވހީދާ،  ހުށަހަޅާފައިާވ  ޢާއިޝަތު 
 މައްސަލަ

ަވހީދާ،   2021އެޕްރީލް  08 ޢާއިޝަތު 
 ޒައިތޫިނެގ/ހއ.ދިއްދޫ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/837-57:ނަންބަރު
 

ސުޓާލް/ގދ.ތިނަދޫ،    .79 މުޙައްމަދު،  ހުށަހަޅާފައިާވ ސަކީނާ 
 މައްސަލަ

މުޙައްމަދު،   2021އެޕްރީލް  08 ސަކީނާ 
 ސުޓާލް/ގދ.ތިނަދޫ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/854-57:ނަންބަރު
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ޙުސައިން،    .80 ހުށަހަޅާފައިާވ ރާމިޒާ  ނިޔަނދުރުމާެގ/ބ.ހިތާދޫ 
 މައްސަލަ.

ޙުސައިން،   2021މޭ  04 ރާމިޒާ 
 ނިޔަނދުރުމާެގ/ބ.ހިތާދޫ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/853-57:ނަންބަރު
 

ޢަބްދު  .81 ަންނބަރު  هللا، އާމިނަތު   1311DHRދަފްތަރު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ދަފްތަރު ނަްނބަރު  هللا، އާމިނަތު ޢަބްދު 2021މޭ  04
1311DHR 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/839-57:ނަންބަރު
 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ޙަނީފް ޙުސައިން، ހިތިލާެގ/މ.މުލައް  2021މޭ  04 ޙަނީފް ޙުސައިން، ހިތިލާެގ/މ.މުލައް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   .82
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/842-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    .83 ބަހާރުެގ/ގއ.ކޮނޑޭ  ޙުސައިން،  ޒަރީނާ 
 މައްސަލަ.

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ބަހާރުެގ/ގއ.ކޮނޑޭ ޒަރީނާ ޙުސައިްނ،   2021މޭ  04
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/857-57:ނަންބަރު
 

  16ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި   ޚަޒީނަތު ަވސީމް، ހ.ހަޅާލަމާެގ، މާލެ  2021މޭ  04 ޚަޒީނަތު ަވސީމް، ހ.ހަޅާލަމާެގ، މާލެ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   .84
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/844-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ    .85 ހ.ބައިކެނޑިެގއާެގ/މާލެ  އަދަމް،  ޝަރުމީލާ 
 މައްސަލަ.

އަދަމް،   2021މޭ  04 ޝަރުމީލާ 
 ހ.ބައިކެނޑިެގއާެގ/މާލެ 

  16މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ ގައި    2021ޖޫން  

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/856-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ   ،ތުލުސްދޫ.ކ/ޝޭޑީސައިޑް  ،ލަޠީފާ  ފާޠިމަތު  .86
 މައްސަލަ. 

 

  / ޝޭޑީސައިޑް  ،ލަޠީފާ  ފާޠިމަތު 2021މާރިޗު  15
 ތުލުސްދޫ .ކ

  20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 
 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 F/GT/MIS/2021/872-57:ނަންބަރު
 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.  ،މާލެ/ސައިމާގެ .ހ ،ޙަސަން  ޝަފްނާ  .87
 

  20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   މާލެ/ ސައިމާެގ.ހ ،ޙަސަން ޝަފްނާ 2021މާރިޗު  15
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/874-57:ނަންބަރު
 

ހައުސް/މާލެ  .88 މއ.ކޮކޮނަޓް  ޢިމްރާން،  ހުށަހަޅާފައިާވ  ޢަލީ 
 މައްސަލަ.

 

 19އަދި  2021އެޕްރީލް  8
 2021އެޕްރީލް 

މއ.ކޮކޮނަޓް  ޢިމްރާްނ،  ޢަލީ 
 ހައުސް/މާލެ 

  20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/871-57:ނަންބަރު
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ފްލެޓް    .89 ހުޅުމާލެ  އާދަމް،  /މާލެ  04-01-63ޙުސައިން 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

ފްލެޓް   2021މޭ  04 ހުޅުމާލެ  އާދަމް،  ޙުސައިން 
 /މާލެ 63-01-04

  20މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ސިޓީެގ   2021ޖޫން   ގައި 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/873-57:ނަންބަރު
 

 13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   އާޢިޝަތު ޝިޔާީނ، ހ.ޕިޔާޒު/މާލެ  2021މާރިޗު  28 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   އާޢިޝަތު ޝިޔާނީ، ހ.ޕިޔާޒު/މާލެ،    .90
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

 F/GT/MIS/2021/1116-57:ނަންބަރު
 

ހުށަހަޅާފައިާވ  ފަރާތުން ވެރިންެގ ސެންޓަރުތަކުެގ ޓެކްސީ  .91
 މައްސަލަ.

 

 ެވރިންގެ  ސެންޓަރުތަކުެގ ޓެކްސީ 2021އެޕްރީލް  08
 ފަރާތުން 

 14މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

 F/GT/MIS/2021/1117-57:ނަންބަރު
 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.  ފަރާތުން ސެންޓަރުތަކުެގ ޓެކްސީ  .92
 

 13މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ފަރާތުން  ސެންޓަރުތަކުެގ ޓެކްސީ 2021އެޕްރީލް  08
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

 F/GT/MIS/2021/1115-57:ނަންބަރު
 

 އިންޑަސްޓްރީ  ޑްރައިިވްނގ  ފޯ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިްވސް  .93
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

 ފޯ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިްވސް 2021އެޕްރީލް  08
 އިންޑަސްޓްރީ  ޑްރައިިވްނގ 

 ގައި  2021  ސެޕްޓެންބަރު  13
 ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ސިިވލްއޭިވއޭޝަނަށް  އެންޑް
 ާވހަކަ  އެ  ،ފޮނުވުމަށްފަހު   ސިޓީ

 ސެޕްޓެންބަރު  13  ހިއްސާކޮށް
 ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ގައި  2021
 . ފޮުނާވފައި ޖަވާބު ފަރާތަށް

 F/GT/MIS/2021/1114-57:ނަންބަރު
 

  21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   ާވފިރު، ވ.ެވލަމް/މާލެ އަޙްމަދު   2021ޖޫން  2 އަޙްމަދު ާވފިރު، ވ.ެވލަމް/މާލެ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.  .94
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

-57:ނަންބަރު
F/GT/MIS/2021/1132 

 2021މޭ  04 ޙަސަން ޫނރީ، މ.އާފްސާނާެގ/މާލެ، ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   .95
 
 2021އޮަގސްޓު   24

  21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް   މ.އާފްސާނާެގ/މާލެ، ޙަސަން ޫނރީ، 
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

-57:ނަންބަރު
F/GT/MIS/2021/1133 

ހުށަހަޅާފައިާވ    .96 ހީނާމާެގ/އއ.މަތިވެރި  ސަމީރު،  މުޙައްމަދު 
 މައްސަލަ.

 

ސަމީރު،   2021މޭ  04 މުޙައްމަދު 
 ހީނާމާނެ/އއ.މަތިވެރި 

  21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

-57:ނަންބަރު
F/GT/MIS/2021/1134 
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  އެޑިޔުކޭޝަނަށް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ   މޫސާ،  ފަރީދު   އިބްރާހީމް  .97
 ކޮޕީ ސިޓީެގ ފޮނުާވފައިާވ

 މޫސާ  ފަރީދު އިބްރާހީމް 2021އޮަގސްޓު  08
 ދޮންފަން . ބ/  ފުލާވަރ

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

ސީސަންެގ/ނ.ފޮއްދޫ،    .98 އިބްރާހީމް،  ަވހީދު  މުޙައްމަދު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

އިބްރާހީމް،   2021އޮަގސްޓު   24 ަވހީދު  މުޙައްމަދު 
 ސީސަްނެގ/ނ.ފޮއްދޫ، 

  21މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  
ގައި   2021  ސެޕްޓެންބަރު

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.

-57:ނަންބަރު
F/GT/MIS/2021/1135 

ހުށަހަޅާފައިާވ    4-05  4މުޙައްމަދު ޤާސިމް، ވ.ސިަނމާލެ    .99
 މައްސަލަ.

 

ވ.ސިނަމާލެ   2021ފެބްރުއަރީ  24 ޤާސިމް،   4މުޙައްމަދު 
05-4 

މަޢުލޫމާތު  މަ އްސަލައިެގ 
  2021ޖޫން    13ސާފުކުރުމަށް  

ގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް  
)ސުްނަގޑި:   ފޮނުާވފައި.  ސިޓީ 

 (   2021ޖޫން  20
އެ   2021ޖޫން    22 ގައި 

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ލިބިފައި. 
ފްލެޓްތަކަކީ   4  ސިނަމާލެ ެގ 

މުިނސިޕަލްޓީ  މާލޭ  ކުރީެގ 
ކުރިއަށް   މެދުވެރިކޮށް 

ެގްނޮގސްފައިާވ  
އެ   މިހާރު  މަޝްރޫޢެއްކަމާއި، 
ސިޓީ   މާލެ  ލިބޭނީ  މަޢުލޫމާތު 

އެ  ކައުން އަދި،  ސިލުންކަމަށް، 
ދެއްުވމަށް   ފޮނުއްވައި  މަޢުލޫމާތު 
މިިނސްޓްރީްނ   ހައުސިންގ  އެދި 
ކައުންސިލުގައި   ސިޓީ  މާލެ 
ސިޓީެގ   އެދިފައިާވނެކަމަށް 

 ފާހަަގކުރައްާވފައި.  ޖަާވބުަގއި
 

 F/GT/202/2021/12-57ނަންބަރު: 
 

 ޒުލައިޚާ، މ.ޯގލްޑަންލައިޓް / މާލެ  ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.   .100
 

ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    27 ޒުލައިޚާ، މ.ޯގލްޑަންލައިޓް / މާލެ  2021މާރިޗު  15
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

-57:ނަންބަރު
F/GT/MIS/2021/1152 
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ފޮނުާވފައި.   ޖަާވބު 
 

101.   
 ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ހޯލްޑިންްގސް  އެޕޯލޯ

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 ޕްރައިެވޓް  ހޯލްޑިންްގސް  އެޕޯލޯ 2021މާރިޗު  15
 ލިމިޓެޑް

އިޤްތިޞާދީ   ކޮމިޓީއާއި  ަގާވއިދު 
ކޮމިޓީން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ  
ރިޕޯޓު   ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ 

ސެޕްޓެްނބަރު    29ފޮނުާވފައިާވތީ  
ހުށަހެޅި    2021 ގައި މައްސަލަ 

ފޮނުަވއި،   ޖަާވބު  ފަރާތަށް 
ދިނުމަށް   ޖަވާބު  އެފަރާތަށް 
ޓްރާންސްޕޯޓް   ދަންަނވައި 
 އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި. 

 

-57:ނަންބަރު
F/GT/MIS/2021/1153 

102.   
 
 
 

ފަރާތުން   ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ހުށަހަޅާފައިާވ  ަވސާޖިއޯ 
 މައްސަލަ.

 

  2021މާރިޗު  28
 
 
 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިެވޓް ަވސާޖިއޯ

ޚަރަދުތަކުެގ   ކޮށްފައިާވ 
އެކަމާގުޅޭ   ތަފްޞީލާއި 
އެދި   ފޮނުުވމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް 

ގައި   2021އެޕްރީލް    29
ފޮނުާވފައި.   ސިޓީ  ަވސާޖިއޯއަށް 

 ( 2021މޭ  6)ސުންަގޑި: 
ޖަވާބު   ސިޓީެގ 
މައްސަލަ   ލިބިފައިުނވުމާއެކު، 
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސިޓީެގ ޖަވާބު  

 ފޮނުާވފައި.  
 

   2021ސެޕްޓެންބަރު  28
 : ނަންބަރު

 57-F/GT/MIS/2021/1156 
 

 ފްލެޓްތަކާގުޅޭ ޝަކުވާއެއް  ހިޔާ  .103
 

 ހާމަކުރަން ބޭނުްނނުާވ ފަރާތެއް  ނަން 2021މާރިޗު  28
 

   ުނބެލުމަށް ނިްނމާފައި. ޝަކުާވ
 

 
- 

ބަޑޭރިކޮށި    .104 ރަޒީނާ،  ހުށަހަޅާފައިާވ    2P/221ފާޠިމަތު 
 މައްސަލަ.

 

ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު    2P/221 30  ބަޑޭރިކޮށި  ،ރަޒީނާ   ފާޠިމަތު 2021މާރިޗު  15
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  30
 : ނަންބަރު

57-F/GT/MIS/2021/1154 
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ކާޓިޔުންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ ފަރާތުން    .105
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާޓިޔުންސް   2021މޭ  04
 ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/1287-57ނަންބަރު: 
 

  ސިިވލްއޭިވއޭޝަަނށް   އެންޑް   ޓްރާްނސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  .106
 ކޮޕީ ސިޓީެގ ފޮނުާވފައިާވ

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ ަނސީމް  އަޙްމަދު 2021މޭ  04
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

ކޮރަލްިވލް  .107 ލިޒިޔަްނ،  ހުށަހަޅާފައިާވ  ،  2C-7ޢާއިޝަތު 
 މައްސަލަ.

ކޮރަލްިވލް 2021އޮަގސްޓު   24 ލިޒިޔަްނ،  -2Cޢާއިޝަތު 

7 ، 
ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05

ފަރާތަށް މައްސަލަ   ހުށަހެޅި 
 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/1285-57ނަންބަރު: 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05 ޙުސައިން ރިޔާޒް، ގ.އަްނޒާީނެގ/މާލެ،  2021އޮަގސްޓު   24 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ. ޙުސައިން ރިޔާޒް، ގ.އަންޒާީނެގ/މާލެ،    .108
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 F/GT/MIS/2021/1290-57ނަންބަރު: 

ހ.ބޮކަރުމާެގ/މާލެ،  هللا ޢަމަތު  .109 ނަޞީރު،  މުޙައްމަދު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ަނޞީރު،  هللا ޢަމަތު 2021އޮަގސްޓު   24 މުޙައްމަދު 
 ހ.ބޮކަރުމާެގ/މާލެ، 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 F/GT/MIS/2021/1286-57ނަންބަރު: 

ނަްނބަރު    .110 ފްލެޓް  އިބްރާހީމް،   ، 04-3-135މަރްޔަމް 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

މަރްޔަމް އިބްރާހީމް، ފްލެޓް ނަްނބަރު   2021އޮަގސްޓު   24
135-3-04 ، 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 F/GT/MIS/2021/1291-57ނަންބަރު: 

މުޙައްމަދު،    .111 ނަންބަރު  ޢަބްދުއްޝަކޫރު   H ފްލެޓް 
 ، ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.00535/005

މުޙައްމަދު،   2021އޮަގސްޓު   24 ފްލެޓް ޢަބްދުއްޝަކޫރު 
 H 00535/005 ނަންބަރު 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ހުށަހެޅި   ފަރާތަށް މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 F/GT/MIS/2021/1283-57ނަންބަރު: 

ބިޖިލީެގ/އދ.އޮމަދޫ،  هللا ޢަބްދު  .112 ހުށަހަޅާފައިާވ    ފާއިޒު، 
 މައްސަލަ.

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05 ފާއިޒު، ބިޖިލީެގ/އދ.އޮމަދޫ، هللا ޢަބްދު 2021އޮކްޓޫބަރު   04
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 ނަންބަރު: 
 57-F/GT/MIS/2021/1248 

ހުށަހަޅާފައިާވ    ،  10695ފާޠިމަތު ސަޢީދާ، ދަފްތަރު ނަްނބަރު    .113
 މައްސަލަ.

ނަްނބަރު   2021އޮކްޓޫބަރު   04 ދަފްތަރު  ފާޠިމަތު ސަޢީދާ، 
10695، 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 ނަންބަރު: 
 57-F/GT/MIS/2021/1288 
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ކުނބުރުދޫ،    .114 އދ.  ޖަންބުމާެގ،  ޢަޠީމް،  މުޙައްމަދު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ޢަޠީމް، ޖަްނބުމާެގ، އދ.  2021އޮަގސްޓު  10 މުޙައްމަދު 
 ކުނބުރުދޫ، 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 ނަންބަރު: 
 57-F/GT/MIS/2021/1292 

  ގެ   6  ގްރޭޑް  ސްކޫލުެގ  އަޙްމަދު  ޙާފިޒު  ފުވައްމުލަކު.  ޏ  .115
  ފޮުނާވފައިވާ   އެޑިޔުކޭޝަނަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުދައްރިސުން

 ކޮޕީ  ސިޓީެގ

 ެގ  6  ގްރޭޑް  ސްކޫލުެގ  އަޙްމަދު  ޙާފިޒު 2021އޮަގސްޓު  13
 މުދައްރިސުން 

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ލޓޑއިން  ޕވޓ  ރިޓްރީޓް  ދޫރެސް  .116
 ކޮޕީ  ސިޓީެގ ފޮނުާވފައިާވ އޮފީހަށް

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ކޮމިޓީެގ ލޓޑ  ޕވޓ ރިޓްރީޓް ދޫރެސް 2021ނޮެވންބަރު  01
 ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ

 ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު
 .ނިންމާފައި

 
- 

ހުށަހަޅާފައިާވ    މުލި،. މ/ ޖޭމްަގސްދޮށުެގ  މުޙައްމަދު،  ހިފްޒާ  .117
 މައްސަލަ.

  މުޙައްމަދު،   ހިފްޒާ 2021ނޮެވންބަރު  02
 މުލި .މ/ޖޭމްަގސްދޮށުެގ

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    05
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 ނަންބަރު: 
 57-F/GT/MIS/2021/1289 

  ނޮެވންބަރު   25  މާލެ،  /ފުޅަފި.މ  އިބްރާހީމް،  ަވހީދާ  ރިޔަމްމަ  .118
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ގައި 2021

  / ފުޅަފި.މ  އިބްރާހީމް،  ަވހީދާ  ރިޔަމްމަ 2021ޑިސެންބަރު  06
 މާލެ

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    13
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 : ނަންބަރު
 57-F/GT/MIS/2021/1361 

 28  ނައިާވދޫ،.ހދ  / ފިިނާވގެ   ޢަލީ،  ޝަމްސުއްނަހާރު  .119
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ގައި 2021 ނޮެވްނބަރު

 

  / ފިިނާވެގ  ޢަލީ،  ޝަމްސުއްނަހާރު 2021ޑިސެންބަރު  06
 ނައިާވދޫ .ހދ

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    13
ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 

 : ނަންބަރު
 57-F/GT/MIS/2021/1362 

އޮފް   ނަން  .120 މިިނސްޓްރީ  ފަރާތަކުން  ބޭނުްނނުާވ  ހާމަކުރަން 
 ސިޓީެގ ކޮޕީ  އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮުނާވފައިާވ

 

 ފަރާތަކުން ހާމަކުރަން ބޭނުންުނާވ    ނަން 2021ޑިސެންބަރު  06
 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި    ކޮމިޓީެގ
ސިޓީއަކަށްާވތީ   ފޮނުާވފައިާވ 
ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް    އިތުރު 

 ނިންމާފައި.
 

 
- 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
އިހަަވންދިއްޕޮޅުަގއި ތަރައްޤީ ކުރާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ   .1

މަސައްކަތް ިނމޭއިރު އެއަރޕޯޓަށް ދާ މީހުންނާއި އެއަރޕޯޓުްނ  
ޮގތެއް  ފޭބޭނެ  އަރާ  ފަސޭހަކަމާއެކު  މީހުންނަށް  ފުރާ 

އިހަަވންދޫ   2020އޮކްޓޫބަރު  15 އުތުރުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ސިޔާސަތާ   - ސަރުކާރުެގ 
ޮގތުެގމަތިްނ    އެއްޮގތްާވ 
ެގްނދަްނ   ކުރިއަށް 

 2021ފެބުރުވަރީ   11
 F/GT-57/1/2021/248   :ނަންބަރު
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ފާހަަގކުރައްަވއި  އިމުޤާ މުހިއްމުކަން  އޮތުމުެގ  ކޮށްފައި 
އިދާރާއިްނ  ތިލަދުންމަތީ   ކައުންސިލްެގ  އިހަަވންދޫ  އުތުރުބުރީ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ފެންނަކަމަށް   ކޮމިޓީއަށް 
ސިޓީެގ   ދަންަނވައި، 

ފޮނުުވމަށް،    10ޖަާވބު 
ގައި   2021ފެބުރުވަރީ  

ކޮމިޓީެގ   ަވަނ    4އޮތް 
ބައްދަލުުވމުަގއި،  

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވ  ތިބި  
މެންބަރުންެގ    9

އިއްތިފާޤުން  
 ފާސްކޮށްފައި. 

ދަރިަވރުންނަށާއި    .2 ކިޔަަވމުންދާ  ފްލައިންގ ސްކޫލުގައި  އައްޑޫ 
ޙައްލެއް   މައްސަލަތަކަށް  ކުރިމަތިެވފައިާވ  ސްކޫލަށް  އެ 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

އާދަމް  މަޑުއްަވރީ   2020ޑިސެންބަރު  13 މެްނބަރު  ދާއިރާެގ 
 ޝަރީފް 

ކޮމިޓީެގ   - ކޮޕީ  މައްސަލަެގ 
ހިއްސާކޮށްފައި.   މެންބަރުންނާ 
ގުޅޭޮގތުްނ   މައްސަލައާ  އަދި، 

ގައި  2020ޑިސެންބަރު  23
ސްކޫލްެގ   ފްލައިްނގ  އައްޑޫ 
ކޮމިޓީްނ   ބޭފުޅުްނނާ 

  24ބައްދަލުކުރުމަށާއި،  
ގައި   2020ޑިސެްނބަރު  

އޮފް   މިނިސްޓްރީ 
އެންޑް    ޓްރާންސްޕޯޓް

އަދި   ސިިވލްއޭިވއޭން 
ސިިވލް   މޯލްޑިްވސް 
އޮތޯރިޓީއާ   އޭިވއޭޝަްނ 
ސިޓީ  ބައްދަލުކުރުމަށް 

ޑިސެންބަރު    23ފޮނުާވފައި. )
ގައި ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ  
ބައްދަލުުވން އެހެން ތާރީޚަކަށް  

 ލަސްކޮށްފައި( 

 2021ފެބުރުވަރީ  17
 ނަންބަރު: 

57-F/GT/PMC/2021/36 
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އިން    2020ޑިސެންބަރު    27 -
ެގ   2020ޑިސެންބަރު    28

ކޮމިޓީން އައްޑޫ  ނިޔަލަށް   
ޒިޔާރަތްކޮށް   ސިޓީއަށް 
އޮފް   އެކެޑެމީ  އޭޝިއަން 
ެގ  އެރޮނޯޓިކްސް 
ބޭފުޅުްނނާއި، އެ އެކެޑެމީގައި  
ދަރިވަރުްނނާއި،   ކިޔަާވ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް  އައްޑޫ 
އިސް   އެއަރޕޯޓްެގ 
ފަރާތްތަކާއި، އައްޑޫ ސިޓީެގ  
ބައްދަލުކުރައްވައި   މޭޔަރާ 
ގުޅޭޮގތުްނ   މައްސަލައާ 

 އި. މަޝްަވރަކުރައްާވފަ
އޮފް  - މިނިސްޓްރި 

އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް 
ސިިވލްއޭިވއޭޝަާނއި،  
ސިިވލްއޭިވއޭޝަން  

އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެޑިއުކޭޝަނާ    5ހަޔަރ 

ގައި   2020ޖަނަަވރީ  
 ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށްފައި.  

ގައި،   2021ފެބުރުވަރީ    17
ފަރާތަށް   ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

 ސިޓީެގ ޖަވާބު ފޮުނާވފައި.
 

މަޑިފުށީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް    ކޮޅުމަޑުލު  .3
 ސިޓީެގ ކޮޕީ  އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮުނާވފައިާވ

 

ކައުްނސިލްެގ    ކޮޅުމަޑުލު 2021ފެބުރުވަރީ  10 މަޑިފުށީ 
 އިދާރާ 

 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި    ކޮމިޓީެގ
ސިޓީއަކަށްާވތީ   ފޮނުާވފައިާވ 

 
- 
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ޭނޅުމަށް  ފިޔަަވޅެއް    އިތުރު 

 ނިންމާފައި.
 

މަޝްރޫޢުެގ   .4 ހިޔާ  ސިޔާސަތާއި  ބޯހިޔާަވހިކަމުެގ  ސަރުކާރުެގ 
ފްލެޓްތައް ދިުނމާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާއެއްކުރެއްުވމަށް  

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.ހުެގ ރައީސް ލީދަންަނަވން މަޖި

ގުޅޭޮގތުްނ   - ބިއުރޯ  2021ފެބުރުވަރީ  28 މައްސަލައާއި 
ބޭފުޅުްނނާއި   އިދާރާތަކުެގ 

ގައި   2021މާރިޗު    4
 ބައްދަލު ކުރައްާވފައި.

ތަޅުމަށް   މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓު 
 ފޮނުާވފައި.  

 
 2021މާރިޗު  25

 M19/GT/2021/03ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 
 
 

ހުށަހަޅާފައިާވ  ގއ.    .5 އިދާރާއިން  ކައުންސިލްެގ  ކަނޑުހުޅުދޫ 
 މައްސަލަ.

 

ކައުްނސިލްެގ   2021މާރިޗު  04 ކަނޑުހުޅުދޫ  ގއ. 
 އިދާރާ  

މަޢުލޫމާތު   މައްސަލައާގުޅޭ 
  2021މޭ    18ސާފުކުރުމަށް  

ގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް  
ސިޓީ ފޮނުާވފައި. ަނމަެވސް، އެ  
ލިބިފައިުނާވތީ،   ޖަވާބު  ސިޓީެގ 

ފަރާތުްނ  މި ނިސްޓްރީެގ 
މަޢުލޫމާތު   އެ  ކައުންސިލަށް 

އެދި    27ސާފުކޮށްދިުނމަށް 
ގައި   2021ސެޕްޓެންބަރު  

ސިޓީ   މިނިސްޓްރީއަށް 
ކައުންސިލަށް   ފޮނުވުމަށްފަހު 

 ޖަާވބު ފޮނުާވފައި. 
-  

 : ޓްރާންސްޕޯޓް ސިޓީ ނަްނބަރު
57-F/GT/471/2021/73 

 
އިދާރާެގ  ކައުންސިލްެގ  ކަނޑުހުޅުދޫ  ގއ. 

 ނަންބަރު:  ސިޓީ
57-F/GT/414/2021/3 

 

އެންޑް    .6 ސައިްނސް  ޓެކްނޮލޮޖީ،  "އިންފޮމޭޝަން 
ޙާލަތު   އޮތް  ދިެވހިރާއްޖެ  ދާއިރާގައި  ކޮމިއުނިކޭޝަން" 
އެދި   ހެދުމަށް  އެސެސްމެންޓެއް  ކޮމިޓީއިން  ދެެނަގނެ، 

 ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަ.
 އިކްރާމް ޙަސަން( )ހުށަހެޅުއްީވ: ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ކުރިއަށް   2020އޮކްޓޫބަރު  26 އިސްަނގައިެގން  ކޮމިޓީން 
 ެގްނދިޔަ މައްސަލައެއް 

ތައްޔާރުކުރުކޮށް   ރިޕޯޓް  ކޮމިޓީ 
 މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ފޮނުާވފައި. 

 

 M19/GT/2021/09ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 
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  އެްނޑް   ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  .7
 2019 ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ

 

 ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 2020ޑިސެންބަރު  13
  އެންޑް   ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ގުޅޭޮގތުްނ   ރިޕޯޓާ  އަހަރީ 
ކޮމިޓީގައި    މިނިސްޓްރީން 

ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް  
   ހުށަހަޅުއްާވފައި.

މައްޗަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ  އެ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި    ބިނާކޮށް

ކަންތައްތައް    ފާހަަގކުރެޭވ
އޮފީހުގައި   އޮޑިޓް  ފޮނުވުމަށް 

   ދަންަނާވފައި.
އެ   2021ޖޫން    30 ގައި 

ލިބިފައިާވތީ،   ޖަާވބު  ސިޓީެގ 
ފާހަަގކުރުންތަކުެގ    ކޮމިޓީެގ
ގައި   2021ޖުލައި    8މައްޗަށް  

 ފޮުނާވފައި.   މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ
 

 
ނަންބަރު:   - 57ސިޓީ 

F/GT/471/2021/49 

ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް  .8
2019 

 

ނޭޝަނަލް   ޑިޕާރޓްމަންޓް 2021މާރިޗު  30 އޮފް 
    ރެޖިސްޓްރޭޝަން

  ގުޅޭޮގތުން   ރިޕޯޓާ  އަހަރީ
  ކޮމިޓީގައި   މިނިސްޓްރީން

  ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް
 . ހުށަހަޅުއްާވފައި

  މައްޗަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ  އެ
  ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި   ބިނާކޮށް

  ކަންތައްތައް   ފާހަަގކުރެޭވ
  އޮފީހުގައި   އޮޑިޓް  ފޮނުވުމަށް

 .  ދަންަނާވފައި
 އެ  ގައި  2021  ޖޫން  30

  ލިބިފައިާވތީ،   ޖަާވބު  ސިޓީެގ
  ފާހަަގކުރުންތަކުގެ   ކޮމިޓީެގ
 ގައި  2021  ޖުލައި  8  މައްޗަށް

 
ނަންބަރު:   - 57ސިޓީ 

F/GT/471/2021/49 
 2019ރިޕޯޓު   އަހަރީ   ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  ނެޝަނަލް  .9

 
އޮފް   ނެޝަނަލް 2021މާރިޗު  30 ބިއުރޯ 

   ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ރިޕޯޓު    މޯލްޑިްވސް  .10 އަހަރީ  އޮތޯރިޓީ  ސާރޭވ  އެްނޑް  ލޭންޑް 

2019 
 

ސާރޭވ    މޯލްޑިްވސް 2021މާރިޗު  30 އެންޑް  ލޭންޑް 
 އޮތޯރިޓީ 

ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް  .11
2020 

 

ނޭޝަނަލް   ޑިޕާރޓްމަންޓް 2021އެޕްރީލް  1 އޮފް 
    ރެޖިސްޓްރޭޝަން

 2020ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަހަރީ ރިޕޯޓު    ނެޝަނަލް  .12
 

އޮފް   ނެޝަނަލް 2021އެޕްރީލް  1 ބިއުރޯ 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 



340 
 

  ސިޓީ   މިނިސްޓްރީއަށް
 . ފޮނުާވފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލް އޭވިއޭޝަްނެގ    .13
 2019ރިޕޯޓު   އަހަރީ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް   2020ޖުލައި  09
 ސިިވލް އޭިވއޭޝަން 

ގުޅޭޮގތުްނ   ރިޕޯޓާ  އަހަރީ 
  ކޮމިޓީގައި މިނިސްޓްރީން  

ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް  
 ހުށަހަޅުއްާވފައި. 

މައްޗަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ  އެ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި   ބިނާކޮށް 

ކަންތައްތައް    ފާހަަގކުރެޭވ
އޮފީހުގައި   އޮޑިޓް  ފޮނުވުމަށް 

 ދަންަނާވފައި. 
އެ   2021ޖޫން    23 ގައި 

ލިބިފައިާވތީ،   ޖަާވބު  ސިޓީެގ 
ފާހަަގކުރުންތަކުެގ    ކޮމިޓީެގ

ގައި   2021ޖޫން    30މައްޗަށް،  
 ފޮުނާވފައި.   މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ

 

ނަންބަރު:   - 57ސިޓީ 
F/GT/472/2021/33 

ޓްރާްނސްޕޯޓް   .14 އޮފް  މިިނސްޓްރީ   / އެއަރޕޯޓްސް  ރީޖަނަލް 
 2020އަހަރީ ރިޕޯޓު  ސިިވލް އޭިވއޭޝަްނެގ އެންޑް

 

އެއަރޕޯޓްސް / މިނިސްޓްރީ  ރީޖަނަލް   2021މާރިޗު  15
އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް  ސިިވލް   އޮފް 

 އޭިވއޭޝަން 

ޓްރާންސްޕޯޓް   އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  އެންޑް ސިިވލްއޭިވއޭޝަންއާއި އެ 

މިނިސްޓްރީެގ ދަށުން ހިންަގމުްނ  
ަވނަ   2020ެގްނދާ އިދާރާތަކުެގ  
އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކާގުޅޭ    އަހަރުެގ 

ނިްނމާފައިާވތީ،   މަސައްކަތްތައް 
  2020ލް އެއަރޕޯޓްސްެގ  ރީޖަނަ

ރިޕޯޓު   އަހަރީ  އަހަރުެގ  ަވނަ 
 ަވކިން ދިރާސާނުކުރުމަށް. 

 

 
- 

އެންޑް    .15 ސައިންސް  ކޮމިއުނިކޭޝަްނ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 2019އަހަރީ ރިޕޯޓު  ޓެކްނޯލޮޖީެގ

ކޮމިއުނިކޭޝަން،   2020އޮަގސްޓު  31 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ސައިްނސް އެްނޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 

ގުޅޭޮގތުްނ  އަހަރީ   ރިޕޯޓާ 
ކޮމިޓީގައި    މިނިސްޓްރީން 

 
 F/GT/438/2021/26-57ސިޓީ ނަންބަރު  
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ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް   
 ހުށަހަޅުއްާވފައި. 

މައްޗަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ  އެ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި   ބިނާކޮށް 

ކަންތައްތައް    ފާހަަގކުރެޭވ
އޮފީހުގައި   އޮޑިޓް  ފޮނުވުމަށް 

 ދަންަނާވފައި. 
އެ   2021ޖޫން    23 ގައި 

ލިބިފައިާވތީ،   ޖަާވބު  ސިޓީެގ 
ފާހަަގކުރުންތަކުެގ    މިޓީެގކޮ

ގައި   2021ޖޫން    30މައްޗަށް،  
 ފޮުނާވފައި.   މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ

 
 2019އަހަރީ ރިޕޯޓު    ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީެގ  .16

 
ރިޕޯޓާ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީ  2019ސެޕްޓެންބަރު  16 ގުޅޭޮގތުްނ  އަހަރީ 

ކޮމިޓީގައި    މިނިސްޓްރީން 

ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް  
 ހުށަހަޅުއްާވފައި. 

މައްޗަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ  އެ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި   ބިނާކޮށް 

ކަންތައްތައް    ފާހަަގކުރެޭވ
އޮފީހުގައި   އޮޑިޓް  ފޮނުވުމަށް 

 ދަންަނާވފައި. 
އެ   2021ޖޫން    23 ގައި 

ލިބިފައިާވތީ،   ޖަާވބު  ސިޓީެގ 
ފާހަަގކުރުންތަކުެގ    ކޮމިޓީެގ
ގައި    2021ޖޫން    30މައްޗަށް  

ސިޓީ    ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 ފޮނުާވފައި. 
 

 
 F/GT/153/2021/7-57ސިޓީ ނަންބަރު: 
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އޮތޯރިޓީެގ  .17 އޭިވއޭޝަން  ސިިވލް  ަވނަ   2019   މޯލްޑިްވސް 
 އޮޑިޓްކޮށްފައިާވ މާލީ ހިސާބުތައް  އަހަރުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

 

އޭިވއޭޝަްނ   2021ޖަނަވަރީ  14 ސިިވލް  މޯލްޑިްވސް 
 އޮތޯރިޓީ 

ގުޅޭޮގތުްނ   ރިޕޯޓާ  އަހަރީ 
ކޮމިޓީގައި    މިނިސްޓްރީން 

ޕްރެޒެންޓޭޝަެނއް  
   ހުށަހަޅުއްާވފައި.

މައްޗަށް   ޕްރެޒެންޓޭޝަންެގ  އެ 
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި   ބިނާކޮށް 

ކަންތައްތައް    ފާހަަގކުރެޭވ
އޮފީހުގައި   އޮޑިޓް  ފޮނުވުމަށް 

   ދަންަނާވފައި.
އެ   2021ން  ޖޫ  30 ގައި 

ލިބިފައިާވތީ،   ޖަާވބު  ސިޓީެގ 
ފާހަަގކުރުންތަކުެގ    ކޮމިޓީެގ
ގައި   2021ޖުލައި    8މައްޗަށް  

ސިިވލްއޭިވއޭޝަން    މޯލްޑިްވސް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި. 
 

 
 ސިޓީ ނަންބަރު: 

57-F/GT/201/2021/7 
 

  އޮފް   އެކެޑެމީ  އޭޝިއަން  ހިންަގމުްނދާ  ސިޓީގައި  އައްޑޫ   .18
  ުގޅޭ   ދަރިަވރުންނާ  ދިެވހި   ކިޔަަވމުންދާ  އެރޮނޯޓިކްސްަގއި

 ހިނާގފައި   އެކަން  ުނާވތީ  ލިބިފައި  ހައްލެއް  އެދެޭވ  މައްސަލައަށް
  އިދާރާތަކުގެ   ުގޅުންހުރި  ކަމާ  ބެލުމަށް  އިތުރައް  ޮގތް

 މައްސަލަ   ހުށަހެޅުއްާވފައިާވ  އެދި   ބައްދަލުކުރުމަށް  ބޭފުޅުްނނާއި
 

)ތުލުސްދޫ    ކޮމިޓީން 2021މޭ  18 އިސްނަަގއިެގން 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް(

 

ޓްރާންސްޕޯޓް    މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ސިިވލްއޭިވއޭޝަނާއި   އެންޑް 
ހަޔަރ  އޮފް    މިނިސްޓްރީ 

ބޭފުޅުންނާ    31އެޑިއުކޭޝަްނެގ 
ގައި   2021މޭ  

އަދި    ބައްދަލުކުރައްާވފައި، 

އޮފް   ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނިސްޓްރީ 
ސިިވލްއޭވިއޭޝަނުްނ   އެންޑް 

ހޯދުމަށްފަހު،    ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު
  މައްސަލަ ނިންމާލާފައި.

 

 
 
 
- 
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އިދާރާއިްނ    މާޅޮސްމަޑުލު  .19 ކައުންސިލްެގ  އަތޮޅު  އުތުރުބުރީ 
އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުާވފައިާވ މެސެޖުެގ   މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް

 ކޮޕީ
 

އަތޮޅު    މާޅޮސްމަޑުލު 2021އޮަގސްޓު  16 އުތުރުބުރީ 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

 

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި    ކޮމިޓީެގ
މި   ސިޓީއަކަށްާވތީ  ފޮނުާވފައިާވ 
އިތުރަށް    މައްސަލަ 

 ދިރާސާނުކުރުމަށް ނިްނމާފައި. 
 

 
- 

  ނ. ކެނދިކުޅުދޫަގއި ފެނާއި ަނރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ   .20

ލަސްވަމުްނދިއުމާ ގުޅިެގން އެ ރަށު ކައުންސިލުްނ  މަޝްރޫޢު  
އެްނޑް    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭިނންގ، ހައުސިންގ  ނޭޝަނަލް 

 ސިޓީެގ ކޮޕީ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ފޮުނާވފައިާވ
 

 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުްނސިލް 2021ޑިސެންބަރު  26
 

ގައި   2021ޑިސެންބަރު    26
ސިޓީ މެްނބަރުްނނާ   ކޮމިޓީެގ 

 ހިއްސާކޮށްފައި. 
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި   ކޮމިޓީެގ 
ސިޓީއަކަށްާވތީ   ފޮނުާވފައިާވ 

ފިޔަަވޅެއް ޭނޅުމަށް    އިތުރު 
 ނިންމާފައި.

 

 
- 
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 ޚާރިޖީ ގުޅުންތ ުކގެ ޮކމިޓީ  5.12

 މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި    2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ތ. ކަނޑޫދޫގައި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ަވޒަްނވެރިެވ ދިރިއުޅެމުްނދާ    .1
އުނދަުގލާއި  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށުެގ  ސަބަބުން  ބިދޭސީްނެގ 
ބިދޭސީްނ  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ތުރާކުރިމަތިަވމުްނދާތީ 
ރަށުން ބާލައިެގން ެގންޮގސްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  

 ސިޓީ

 ހީމް ރަޝީދު އިބްރާ 2021ޖަނަވަރީ  07
 ހެޕީިވލާ / ތ.ކަނޑޫދޫ 

ސާފުކުރުމަށް   - މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  މައްސަލައާ 
އިކޮނަމިކް މިިނސްޓްރީ، އެލްޖީއޭ އަދި ޕޮލިސްއަށް  
ޖަާވބު   އިދާރާއަކުްނ  ހުރިހާ  ފޮނުިވފައި.  ސިޓީ 

 ލިބިފައި.  

ކިންްގޑަމްެގ ސިޔާދަތީ ބާރު    .2 ފޯޅަަވހީެގ މައްޗައް ޔުނައިޓެޑް 
ތަކުްނ   ޚަބަރު  ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވކަމަށް  ނެތްކަމަށް 
މި   ޮގތަށް  ދައުވާރައްދުާވ  ރާއްޖެއަށް  އިިވފައިާވތީ، 
މޮރިޝަސް   ޤައުމަކީ  އުފުލާފައިާވ  ދައުާވ  މައްސަލައިގައި 
ޮގތް  ދެކެމުްނއައި  ކުރިްނ  ރާއްޖެއިން  މިކަމުގައި  ކަމާއި، 

މި އެނޭގކަމަށާއި،  ހަބަރުތަކުން  ދިެވހި  ބަދަލުވެއްޖެކަން  އީ 
މިކަމުެގ   ކަމަކަށްާވތީ  ގުޅުްނހުރި  ސިޔާދަތާއި  ދަޢުލަތުެގ 

މަޖި ެގންޮގސްދެއްުވމަށްއެދި  ލީބަހުސް  ކުރިއަށް  ހުަގއި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

 ޢަލީ ސަޢީދު  2021ޖުލައި  11
 ބޭބީ ހައުސް / ޅ.ަނއިފަރު 

ފޮރިްނ  - ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 
 މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި. 

ފޮރިްނ  އެދި  އިތުރުކޮށްދިުނން  މުއްދަތު 
 27.07.2021މިނިސްޓްރީއިން ސިޓީއެއް ލިބިފައި. 

 ޖަވާބު ނުލިބޭ 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

 ފަރާތުން   ބިދޭސީންެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ރާއްޖޭަގއި  .1
  ިގނަ   ހަމަުނޖެހުންތަކަކާގުޅޭ  ތަފާތު  ހިންަގމުްނެގންދާ
 ދިރާސާކުރުން  މައްސަލަތަކެއް

  ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީން ހިްނިގ ހަމަުނޖެހުމާ ގުޅޭޮގތުން  - ކޮމިޓީ 2020ޖޫން  3
 ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރެިވފައި.  

މޯލްޑިްވސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީ ެގ  
ފޮުނއްާވފައިާވ    2020ޖޫން    25ފަރާތުން   ދުަވހު  ަވނަ 

އުޅޭ   ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ބާޒާރުގައި  ަވޒީފާެގ  "ރާއްޖޭެގ 
މިކޮމިޓީެގ    2019ބިދޭސީްނެގ   ރިޕޯޓް"  އަހަރުެގ  ަވނަ 

ފޯ  2020ޖުލައި  9 އެސޯސިއޭޝަން  މޯލްޑިްވސް 
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެްނސީ 

މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީގައި މިހާރު ދިރާސާކުރެވެމުްނދަ   -
 ްނނެިވފައި.މައްސަލައެއްކަމަށް ހުށަހެޅިފަރާތައް ދެ 

 ދިރާސާކުރަނީ 
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ށް އާްނމު  މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރިޕޯޓްއެއް ކަމަ
އާންމު   ދިރާސާކުރުމަށް  ރިޕޯޓް  އެ  ދެކެަވޑައިެގން  ކޮމިޓީން 

 ކޮމިޓީން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
ގައި ޤާނޫނީ ަވކީލުްނ ފޮނުއްާވފައިާވ، ބ.   2020ޖުލައި    15

ބިދޭސީންނާ ުގޅޭ ޮގތުްނ    19ބޮޑުފިޮނޅުން ހައްޔަރުކުރެުވނު  
ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ   އަލީަގއި  މަޢުލޫމާތުެގ  އެއްކުރެިވފައިާވ 

 ަވުގތީ ރިޕޯޓު

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަްނާގ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރާކަން   - ޤާނޫނީ ަވކީލުން  2020އޮަގސްޓް  4
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 
 ދިރާސާކުރަނީ. 

 ރަހީނުކޮށްފައިވާ  ބިދޭސީއެއް މަސައްކަތްކުރާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި
 މައްސަލަ

ސާފުކުރުމަށް   - ކޮމިޓީ 2020އޮކްޓޫބަރު  12 މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 
އޮކްޓޫބަރު    12މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް  

 ފޮނުިވފައި ގައި ސިޓީ  2020
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  2021މާރިޗު  14 2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްެގ އަހަރު ރިޕޯޓު   .2
ޑިޕްލޮމެޓިކް   .3 ފަރާތަކަށް  އަދާނުކުރާ  ރަސްމީކޮށް  ަވޒީފާ 

 ޕާސްޕޯޓްއެއް ދީފައިާވ މައްސަލަ 
ިވލިމާލެ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު   2021އޮަގސްޓު  16

 އުޝާމް 
ސާފުކުރުމަށް   - މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 

ސިޓީ  އެފެއާޒްއަށް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
  22.08.2021ފޮނުަވއި ޖަާވބު ލިބިފައި 

ދިެވހިންނަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ިވސާހޯދުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ   .4
ދިެވހިރާއްޖޭގައިހުންަނ  ގުޅޭޮގތުން   މަޝްަވރާކުރުމަށް 

ދިެވހިރާއްޖޭއިްނ   ބައްދަލުކުރުމަށާއި  އެމްބަސީއާ  އިންޑިއާެގ 
ސްރީލަންކާއަށް މަސްބޭރުކުރުމުަގއި ދިމާާވދަތިތަކާ ުގޅޭޮގތުްނ 
ހައިކޮމިޝަާނ   ސްރީލަްނކާެގ  ހުްނނަ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 

 ބައްދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ   2021ސެޕްޓެންބަރު  20
 އަފީފު 

ހައިކޮމިޝަންއާ އެކު ބައްދަލުުވން ހަމަޖައްސަަވއި   -
ސިޓީ  ރައީސްއަށް  މަޖިލީހުެގ  އެދި  ދެއްުވން 

 ފޮނުިވފައި.  

  ީވ ބުރާސްފަތި ދުަވހު ފިލިޕީންސްއަށް   2021ޑިސެންބަރު    16  .5
ތޫފާްނެގ ސަބަބުްނ، އެ ޤައުމުަގއި ތިބި ދިެވހި    ބާރުަގދަ  އެރި

ަވރަށްބޮޑަށް   އުޅޭ  ދަރިވަރުންތަކެއް   ސަރަޙައްދަށް 
ތީ އެ ދަރިަވރުންނަށް ލިބިފައިާވ ެގއްލުންތައް ގެއްލުްނެވފައިާވ

ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮއްދެއްުވންއެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
 މައްސަލަ

 

 
 
 2021ޑިސެންބަރު  20

ދާއިރާެގ   ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި 
 މެންބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމް 

ސާފުކުރުމަށް   - މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ 
ސިޓީ  އެފެއާޒްއަށް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ފޮނުަވއި ޖަާވބު ލިބިފައި. 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
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 ނަންބަރު ރިޕޯޓް   ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #
ަނންބަރު    .1 )ޞުލްޙަެވރިކަމާއެކު   2013/1ޤާނޫނު 

ަވނަ އިޞްލާޙު    1އެއްވެއުޅުމުެގ މިނިަވންކަމުެގ ޤާޫނނު( އަށް  
ެގަނއުމުެގ ޤާނޫނު އުާވލުމުެގ ބިލު، ކޮމިޓީން ނިންމި ޮގތުެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ގ( ގައިާވ    97ރިޕޯޓު މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި. ޮގތުެގ މަތިން އަނބުރާ 

هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 2020ނޮެވންބަރު  25
 ޖާބިރު 

މެންޑޭޓް  ކޮމިޓީެގ 
ބިލު  ބަދަލުވުމާގުޅިެގން 

ސަލާމަތީ  
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ނަްނބަރު    .2 ކުރުން    12/2013ޤާނޫނު  ޓްރެފިކް  )މީހުން 
 ހުއްޓުުވމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު. 

މެްނބަރު   2020ޑިސެންބަރު  01 ދާއިރާެގ  ހިންނަަވރު 
 ޖީހާން މަޙްމޫދު 

މެންޑޭޓް  ކޮމިޓީެގ 
ބިލު  ބަދަލުވުމާގުޅިެގން 

ސަލާމަތީ  
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު   2021ޖޫން  30 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ބިލު   .3
 ޙުސައިން ޝަހީމް 

ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކޮށް  
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި  

M19/KG/2021/12 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #
ވެރިެވަގތުމަށް    .1 ބިންތަކަށް  ފަލަސްޠީްނެގ  "އިޒްރާއީލުން 

ޮގާވލުމާއެކު   ހުއްޓާލުމަށް  މަސައްކަތް  ެގްނދާ  ކުރަމުން 
ފަލަސްޠީންެގ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުްނެގްނދާ އިންސާނިއްޔަތާއި  
ހުއްޓާލުމަށް   އަނިޔާތައް  އެ  ކުށްވެރިކޮށް  އަނިޔާތައް  ޚިލާފު 

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު." ޮގާވލައި 

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2020ޖުލައި  20 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/08 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #
 މައްސަލަ 

 ނަންބަރު ރިޕޯޓް   ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .1 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވަނ   115ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ބޭރު   ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  )ދ(  މާއްދާެގ 

ޮނން ދިެވހިރާއްޖެއިން  ސަފީރުްނ  -ޤައުމުތަކަށް  ރެސިޑެންޓް 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، 

 މައްސަލަ

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021ފެބުރުވަރީ  09 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/01 
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ޤާނޫުނއަސާސީެގ    .2 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވަނ    115ދިެވހިރޢްޖޭެގ 
އިްނގިރޭސިިވލާތައް  މަތިން،  ޮގތުެގ  ަގއިާވ  )ދ(  މާއްދާެގ 

ކަނޑައަޅާފައި   ޑޮކްޓަރ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ހުްނަނާވ ސަފިރު، 
އިންޓަރނޭޝަނަލް   ހ.އަމީނީެގ،  ފައިޞަލް،  ފަރަހަނާޒް 
ކަނޑައަޅާ   ދިެވހިރާއްޖެއިން  އޯަގަނއިޒޭޝަނަށް  މެރިޓައިމް 
ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި   މަޤާމަށް  މަްނދޫބުެގ  ދާއިމީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ދިރާސާކޮށް  ޅުމުން މަޖިލީހުެގ ތަ 2021ފެބުރުވަރީ  23 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/02 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .3 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވނަ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، "ކޮންެވްނޝަން އޮން މިއުޗުއަލް  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އެސިސްޓެްނސް އިން ޓެކްސް މެޓަރސް  
)އެމް.އޭ.އޭ.ސީ( އާއި "މަލްޓިލެޓަރަލް ކޮމްޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީ 
އޮފް   އެކްސްޗޭްނޖް  އޮޓަމެޓިކް  އޮން  އެްގރީމަންޓް 
އިންފޯމޭޝަްނ   އެކައުންޓް  ފައިނޭންޝިއަލް 
)އެމް.ސީ.އޭ.ސީ.އާރު.އެސް( އަދި "މަލްޓިލެޓެރަލް ކޮމްޕީޓަންޓް  

ކަން އޮފް  އެކްސްޗޭންޖް  އޮްނދަ  އެްގރީމަންޓް  ޓްރޯ  އޮތޯރިޓީ 
ބައި ކަންޓްރީ ރިޕޯޓްސް )އެމް.ސީ.އޭ.އޭ.ސީ.ބީ.ބީ.ސީ(" ގައި  
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ  ބައިވެރިވުމާމެދު،  ދިެވހިރާއްޖެއިން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން 

 މައްސަލަ.

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021މާރިޗު  3 މައްސަލަ 
ރި ޮގތުެގ  ޕޯޓު ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/03 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .4 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވނަ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ، "ސޭފް ސްކޫލްސް ޑެކްލަރޭޝަްނ"  
ރައްޔިތުްނެގ   ބައިވެރިވުމާމެދު،  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ގައި 

ހޯއްދެުވމަށް   ރުހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުެގ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021މާރިޗު  3 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/04 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .5 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވނަ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
އެމިޓީ   އޮފް  ޓްރީޓީ  ދަށުން،  ެގ  )ހ(  އެްނޑް މާއްދާެގ 

ކޯޕަރޭޝަން އިން ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާ" ދިެވހިރާއްޖެއިްނ  
ރުހުްނ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު 
 ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021މާރިޗު  30 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/05 
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ހުްނނަާވ    .6 ކަނޑައަޅާފައި  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ސްރީލަންކާއަށް 
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު،   ޢުމަރު  އަލްފާޟިލް  ސަފީރު، 
ހ.ހިކިފިނިފެންމާެގ، ސްޓޭޓް އޮފް ޤަތަރަށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ 

ނޮން މަޤާމަށް  -ކަނޑައަޅާ  ސަފީރުކަމުެގ  ރެސިޑެންޓް 
ފޮުނއްާވފައިާވ   ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 މައްސަލަ 

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021އޭޕްރީލް  21 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/06 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .7 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވނަ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ކޮްނެވންޝަން އޮން ރޯޑް  މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ، "ވިއެނާ  

" އަދި "ިވއެނާ ކޮްނެވންޝަން އޮން ރޯޑް 1968ޓްރެފިކް  
ސިްގނަލްސް   އެްނޑް  ގައި 1968ސައިްނސް   "

މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުްނެގ  ބައިވެރިވުމާމެދު،  ދިެވހިރާއްޖެއިން 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން 

 މައްސަލަ.

ދިރާސާކޮށް  ލީހުެގ ތަޅުމުން މަޖި 2021މާރިޗު  15 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/07 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .8 )ދ(    115ދިެވހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާެގ  ަވނަ 
އެކުވެރި   ހުންނަާވ  ޖެނީާވގައި  ޮގތުެގމަތިްނ،  ގައިާވ 

ކަނޑައަޅާފައިާވ  ކަށް، ދިެވހިރާއްޖެއިން  ކަޒަދައުލަތްތަކުެގ މަރު
ގ.ފަރުކަނި،   އަޙްމަދު،  އާޞިމް  ޑޮކްޓަރ  މަްނދޫބު،  ދާއިމީ 
- ކިންްގޑަމް އޮފް މޮރޮކޯއަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން

ހަމަޖެއްސެވުމަށްޓަކައި   މަޤާމަށް  ސަފީރުކަމުެގ  ރެސިޑެންޓް 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ދިރާސާކޮށް  ޅުމުން މަޖިލީހުެގ ތަ 2021ޖޫން  14 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/09 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .9 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވނަ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، "އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ ދި 
އިންޝުއަރެންސް އޮފް އިްނެވސްޓްމަްނޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް 

ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ކްރެޑިޓް   ަގއި  )އައި.ސީ.އައި.އީ.ސީ( 
ބައިވެރިުވމާމެދު، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021މޭ  31 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/10 

ޤާޫނނުއަސާސީެގ    .10 ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ަވނަ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ވެރިކަްނ  ނަމުަގއި،  ދައުލަތުެގ  ދިެވހި  ގައި  )ހ(  މާއްދާެގ 
މުޢާހަދާތަކަށް   ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ބައިެވރިާވ  ފަރާތުން  ހިންާގ 

ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުން  2021ސެޕްޓެންބަރު  6 މައްސަލަ 
ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ  ނިންމި 

 ފޮނުިވފައި. 

M19/GK/2021/11 
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އެ   ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ޢަމަލުކުރަްނާވނީ 
ޮގތުެގ  މަޖިލީހުން ފާސްކު އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ  ރުމަށްފަހު، 

"އިންޓަރނޭޝަނަލް   ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ،  ކަމަށް  މަތިން 
ޔޫނިއަން ފޯރ ކޮންޒަޭވޝަން އޮފް ނޭޗަރ )އައި.ޔޫ.ސީ.އެން("  
ރައްޔިތުްނެގ   ުވމާމެދު  ބައިެވރި  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ގައި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯދުމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ 

 ފައިާވ މައްސަލަ. ފޮނުއްާވ
ފޮނުއްވާފައިވާ   # ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 މައްސަލަ 
 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ދަރިފުޅު މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ޝަރީޢަތުެގ މަރުހަލާ ނިމެންދެްނ    .1
ބަހައްޓާފައި    2017 ބަންދުގައި  ފެށިެގން  އަހަރުން  ަވނަ 

ެގޔަށް   ދަށްވަމުންދާތީ  ހާލަތު  ބަލި  އޭާނެގ  ހުރުމުްނނާއި 
 ބަދަލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 އަޙްމަދު ޝާކިރު  2020ނޮެވންބަރު  10
 ކަނީރުމާެގ / ނ.ޅޮހި 

މައްސަލައަކީ   އެ 
ޮގތެއް   ަވކި  ޝަރީޢަތުން 

ނިންމަާވފައިާވ  
މައްސަލައެއްކަން  

ފާހަަގކުރެިވފައިާވތީ، 
ޮގތެއް   ަވކި  ޝަރީޢަތުން 
ނިންމަާވފައިާވ އެ ބާަވތުެގ  
މައްސަލަތަކަކީ އެ ކޮމިޓީެގ  
ތެރޭގައި   އިޚްތިޞާޞްެގ 
މައްސަލަތަކެއް   ހިމެނޭ 

ބަޔާންކޮށް    މަށްނޫންކަ
 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

153/2021/MIS/F/GK-57 

ގައިދީްނ    .2 ދެމެދުަގއި  ޤައުމުެގ  ދެ  ރާއްޖެއާ  ބަްގލަދޭޝްއާ 
ބައި ޤާބަދަލުކުރުމުެގ   އޮތް  ބާކީ  ޙުކުމުެގ  ދަށުން  ނޫުނެގ 

ފޮނުާވލަދެއްުވްނއެދި  ޤަ ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި   އުމަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އެމްޑީ ސަލާމް  2020ނޮެވންބަރު  22
 މާފުށީ ޖަލު 

 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ކުށްވެރިން) 2014/38

( ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމުެގ
 އޮފް މިިނސްޓްރީ އާއި

 އެފެއާޒުން ފޮރިން
 ކުށްވެރިން

 ބަދަލުކުރުމުގައި
 ޢަމަލުކުރައްަވމުން

151/2021/MIS/F/GK-57 
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 އުސޫލުެގ ެގްނދަާވ
 މައްސަލަ މި ތެރެއިން 

 ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށް
 ފިޔަަވޅުތަކެއް އެޅެްނހުރި

 އެދި އަޅުއްަވއިދެއްުވމަށް
 ުވޒާރާއާ އެ މައްސަލަ މި

ޙިއްޞާކުރެިވފައިާވކަން  
 ދެންެނިވފައި. 

އޮޅުާވލައިެގން،    .3 ސަރިވސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
އަޅުަވއިެގން   ބިޑި  ޖަލުތަކާއި  މަޖުބޫރުކޮށްެގން،  ގަދަކަމުން 

ޕެރޯލްެގ ޤާޫނނާއި ޚިލާފަށް ހުއްޓުމެއްެނތި ޢަމަލުކުރަމުްނދާތީ 
ހުރެޭވެނ   އަމާންކަމާއެކު  ސުލްޙަވެރިކަމާއި  މިނިަވންަވންދެން 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙުމަދު ލިޔުޝާން  2020ނޮެވންބަރު  22
 މއ.އޮއެސިސްިވލާ 

 ަނންބަރު ޤާނޫނު
2013/14 

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ)
 ޕެރޯލްެގ ޖަލުތަކާއި
 އެއްޮގތްާވ އާ( ޤާނޫނު

 ތިޔަ ޮގތުެގމަތިން
 ޢަމަލުތައް ފަރާތާމެދު

 ބެހެއްޓެުވމަށް
 އެދިަވޑައިެގން
 މޯލްޑިްވސް

 ކަރެކްޝަނަލް
ސަރިވސްަގއި 

 ިވފައިާވކަމަށް.ންނެ ދެ

154/2021/MIS/F/GK-57 

ފޯމަށް   .4 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޕެރޯލްއަށްއެދި  އަދި  ކެލެމްންސީ 
 އެއްެވސް ޖަާވބެއް ނުލިބެތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޝަރީފް  2020ޑިސެންބަރު  08
 އަސްރަފީެގ / ގދ.ވާދޫ 

 އަަވސް މައްސަލައަށް
 ޙައްލެއް

 އެދި ހޯއްދަަވއިދެއްުވން
 މޯލްޑިްވސް

 ކަރެކްޝަނަލް
ސަރިވސްއަށް  

 ދެންެނިވފައިާވކަމަށް.

150/2021/MIS/F/GK-57 
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ޖަލުތަކާ ގުޅޭޮގތުްނ    ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ތެރޭަގއާއި   .5
އެކަންކަްނ   ބަޔާންކޮށް،  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ހުރި 

 ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 ޙަސަން އިކްލީލް 2020ޑިސެންބަރު  15
 ހ.ބްރެޑްލީ 

 މައްސަލަތައް
 ޙައްލުކުރެއްުވމަށް

 ރާއްޖެއިން މިަވުގތު
 ލިބެންހުރި

 ަވޞީލަތްތަކުެގ
 ންބޭނުންކުރައްވައިެގ

 ޙައްލެއް އެދެޭވ އެންމެ
 މަސައްކަތް ހޯއްދެވުމަށް

ކުރައްާވނެކަމަށް  
 ދެންެނިވފައި. 

152/2021/MIS/F/GK-57 

މަސައްކަތްކުރުަވއި،    .6 ލައްާވ  ަގއިދީން  ތިބޭ  ޖަލުަގއި 
އެމީހުންނަށް ލިބޭ ފައިސާ އަނބިދަރިންަނށް ޚަރަދުކުރެޭވކަހަލަ  

 ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. ޤާނޫެނއް 

 އަމީލާ ަވޙީދު  2020ނޮެވންބަރު  16
 ސަންލައިޓްިވލާ / ސ. މަރަދޫ 

ޚިޔާލަށް   ދެއްިވ 
ޝުކުރުއަދާކުރައްވައި  

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

149/2021/MIS/F/GK-57 

ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓްަގއި ޝާޢިއުކުރާ ޤާނޫނުތައް ކުރިން ހިލޭ   .7
ޤައިދީްނ  ލިބުނު   ތިބޭ  ޖަލުތަކުަގއި  މިހާރު  ނަމަެވސް 

ޙައްލެއް  އެކަމަށް  ަގންަނންޖެހޭތީ  އެޤާނޫނުތައް 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު  2020ޑިސެންބަރު  31
 ޝަބްަނމީެގ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 

 ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް
 އެދި  ހޯއްދަަވއިދެއްުވން

 ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް
ސަރިވސްއަށް  

 ދެންެނިވފައިާވކަމަށް.
 

148/2021/MIS/F/GK-57 

ވެރިކަްނ    2012ފެބްރުއަރީ    07  .8 އޭރުެގ  ދުަވހު  ަވނަ 
ބަދަލުެވެގން ދިޔަ ޮގތާ ގުޅޭ ޮގތުން ކަންބޮޑުާވ ކަންތައްތަކެއް  

ބަޔާންކޮށް،   ތަޙްޤީޤްކޮށް  ހުރިކަމަށް  ބަލައި  އެކަންތައްތައް 
 ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

/   2019ސެޕްޓެންބަރު  8 މޫސާ  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް 
 ހ.ދޫހިމެރިގެ 

މެންޑޭޓް   ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ޖަލުތަކަށް ކައްކާ ކާންދިނުމުެގ މަސައްކަތަކީ ތިން އަހަރުްނ   .9
ތިން އަހަރުން ބިޑުކޮށްެގން ކުރެޭވ މަސައްކަތަކަށްީވނަމަެވސް، 
ދައުރުްނ   ޙަސަންމަނިކުެގ  ަވޙީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ކުރީެގ 
ކުންފުންޏަށް  ކިޔާ  ޕޮލްކޯ  މަސައްކަތް  އެ  ފެށިެގން 

ކުން އެ  އެ ޙަާވލުކުރެިވފައިާވކަމަށާއި،  ފުނިން 
އަެގއްގައި   ބޮޑު  ަވރަށް  އަންނަނީ  މަސައްކަތްކުރަމުން 

 ޙަސަން ރަޝީދު  2021ޖަނަވަރީ  14
 05-2-74ހުޅުމާލެ 

މެންޑޭޓް   ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 
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ކަމަށްާވތީ އަލުން ބިޑުކުރުމަށްފަހު އެކަްނ ކުރިއަށް ެގންދެޭވެނ  
 ޮގތެއް ހައްދަަވއިދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ކިންްގޑަމްެގ ސިޔާދަތީ ބާރު    .10 ފޯޅަަވހީެގ މައްޗައް ޔުނައިޓެޑް 
ޚަބަރުތަކުްނ   ކަނޑައަޅުއްާވފައިާވކަމަށް  ނެތްކަމަށް 
މި   ޮގތަށް  ދައުވާރައްދުާވ  ރާއްޖެއަށް  އިިވފައިާވތީ، 
މޮރިޝަސް   ޤައުމަކީ  އުފުލާފައިާވ  ދައުާވ  މައްސަލައިގައި 
ޮގތް  ދެކެމުްނއައި  ކުރިްނ  ރާއްޖެއިން  މިކަމުގައި  ކަމާއި، 
ދިެވހި   މިއީ  އެނޭގކަމަށާއި،  ހަބަރުތަކުން  ބަދަލުވެއްޖެކަން 
މިކަމުެގ   ކަމަކަށްާވތީ  ގުޅުްނހުރި  ސިޔާދަތާއި  ދަޢުލަތުެގ 

މަޖި ެގންޮގސް ލީބަހުސް  ކުރިއަށް  ދެއްުވމަށްއެދި  ހުަގއި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ ސަޢީދު  2021ފެބުރުވަރީ  02
 ބޭބީ ހައުސް / ޅ.ަނއިފަރު 

މެންޑޭޓް   ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ކޮރަޕްޝަްނއާއި    .11 ހިނަގމުްނދާ  ކުޑަ   ންޒިންމާދާރުކަޖަލުަގއި 
ޑިމޮކްރެޓިކް  ޖަލުތަކަކީ  ހުއްޓުަވއި  ސަާގފަތު  ކުރުމުެގ 
އުސޫލުތަކާއި، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާއި، ދިެވހިރާއްޖެއިްނ 

ބައިނަލްއަ  އެއްޮގތަށް  ޤުބައިވެރިެވފައިާވ  މުއާހަދާތަކާ  ާވމީ 
އަދި  ކަށަވަރުކުރުން  ތަންތަންކަމަށް  އަްނނަ  ހިންަގމުން 

ނަ ތަފްލިބެމުްނދާ  އަނިޔާތަކުެގ  ޖިސްމާނީ  ލީ  ޞީފްސާނީ 
ފުރު ހިއްސާކުރާން  ފޮނުއްާވފައިާވ  ޞަތަމަޢުލޫމާތު  އެދި  ކަށް 

 ސިޓީ.

މެންޑޭޓް   ޙަސަން އިކުލީލް، ހ.ބްރެޑްލީ، މާލެ  2021ފެބުރުވަރީ  03 ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

މިހާރުެގ މޮޑެލްއަށް ޖަލު ބަދަލުކޮށް ީވހާެވސް މަދުން ޖަލަށް    .12
ފޮނުއްާވފައިާވ   ޙޯއްދުމަށްއެދި  ނިޒާމެއް  ެގްނދެޭވނެ  މީހުން 

 ސިޓީ

ހަޒާރުމާެގ،   2021ފެބުރުވަރީ  10 ނަސީމް،  އަޙުމަދު 
 ސި،ފޭދޫ 

މެންޑޭޓް   ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ދަށުްނ    .13 ޤާނޫުނެގ  ކުރީެގ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ 
މުރާޖަޢާ   އަލުން  މައްސަލަތައް  ޤައިދީްނެގ  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ 
ކުރެޭވޮގތް ހަމަޖައްސަަވއި އެ މައްސަލަ ބައްލަާވނެ ފަރާތްތައް  

ކޮމިޓީއަޢައް އެ  މައްސަލަ ޔަނުކޮށްފައިާވތީ  އޭނާެގ  ށް 
 އިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ވަ ހުށަހަޅުއްަވއިެގން ބައްލަ

 އަޙްމަދު ޢަލީ  2021ފެބުރުވަރީ  10
 ސައިލުެގ/ޅ.ަނއިފަރު )މާފުށި ޖަލު(

މެންޑޭޓް   ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 
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އެއާރޕޯޓްަގއި   .14 ކާޑެއްދޫ  ކޮމާންޑްެގ  ސެކިއުރިޓީ  އޭިވއޭޝަން 
ބަޔާންކޮށް   ކަންބޮޑުުވންތައް  މުަވއްޒަފުްނެގ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އޭިވއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާްނޑްެގ   2021ފެބުރުވަރީ  07
 ކާޑެއްދޫ އެއާރޕޯޓްެގ މުަވއްޒަފުން 

މެންޑޭ ޓް  ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ޑިޕޮސިޓް   .15 ބަހައްޓާ  ެގނައުމަށް  މީހުން  ބޭރުން  ރާއްޖެއިްނ 
އަނބުރާ   ފޮުނާވލުމުން  އެމީހުން  ފައިސާއަކީ 

ސިސްޓަމްއިްނ  ލިބޭއެއްޗަކަށްެވފައި އަދި މިހާތަނަށް އޮްނލައިން  
ނުދައްކާ ފައިސާ އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުާވތީ މި މައްސަލަ  

 ބައްލަވާދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ކޮމިޓީެގ   މިސްރާބް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 2021ފެބުރުވަރީ  11 އިޤްތިޞާދީ 
ދާއިރާެގ   އިޙްތިޞާޞްެގ 
ތެރެއިްނ ދިރާސާކުރެއްޭވެނ  

އެ  މައްސަލައެއްކަމަށްާވ ތީ 
އެކޮމިޓީއަށް   މައްސަލަ 

ދިުނމަށް  އިފޮނުވަ 
ރައީސްއަށް   މަޖިލީހުެގ 

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

57-F/KG/PMC/2021/116 

އިންޑިއާ އަށް ދިއުމަށް ބޭުނންާވ ިވސާ ނުލިބި ިގަނދުަވސްާވ    .16
އެފެއަރޒްއިްނެވސް   ފޮރިްނ  އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސަބަބު 

އެކަން   ލިބޭެނ  ނޭނިގާވތީ  ިވސާ  އޮޅުންފިލުަވއިދެއްުވމަށާއި 
 ޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 2021ފެބުރުވަރީ  17
 ހ.ވޭމުއިިވލާ 

ީވޒާ   އެފަރާތަށް 
ދޫކުރެިވފައިނުަވނީ  

މައްސަލައަކާ   ޓެކްނިކަލް 
މިިނސްޓްރީ   ގުޅިެގންކަން 
އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިްނ  

ލޫމާތުގައި  ޢުާވ މަދެއްާވފައި 
އެ   ބަޔާންކުރައްާވފައިާވތީ 
މިހާރު   މައްސަލައަށް 
ލިބިފައިޭވތޯއާއި   ޙައްލެއް 

ޙައްލުނުކުރެިވާވަނމަ  
އަަވހަށް 

އެދި   ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށް 
ސިޓީ   މިިނސްޓްރީއަށް  އެ 
މައްސަލަ   އެ  ފޮނުާވ، 

އަަވހަށް 
ޙައްލުކޮށްދެއްުވމަށް  

އެ   މަސައްކަތްކުރެއްުވމަށް 

57-F/KG/MIS/2021/700 
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މިނިސްޓްރީަގއި  
ދެންެނިވފައިާވކަން  

މެއި    17ބަޔާންކޮށް  
އެފަރާތަށް    2021 ގައި 

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 
ޖަލުަގއި    .17 ޙުކުމެކޮށް  މައްސަލައެއްގައި  ޓްރެފިކިްނގ  ޑްރަްގ 

އޭާނެގ   ރައްޔިތެއް  ފިލިޕީންސްެގ  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމެ 
އުރަމަތީަގއި ސިސްޓު ހުރިކަމާއި، ސަރޖަރީ ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު  
ލަފާދީފައިާވތީ، އޭނާއަށް ީވ އެންމެ އަަވހަކަށް އޭާނެގ ޤައުމަށް  

 އްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ދެޭވނެ ޮގތް ހައްދަވައިދެ

މަރިޔަމް ރޯޒީ މަޕުލާ )ޖެނެރޯސާ ޕީ.  2021މޭ  11
 މަޕުލާ( / ފިލިޕީންސް

ކަންކަްނ   ބޭސްފަރުާވެގ 
ކަމަށާއި   ކުރިއަށްދާ 

ސަރޖަރީކުރުމަށް  
ނިންމާފައިާވކަމަށް 

ކަރެކްޝަްނއިން މަޢުލޫމާތު  
އެކަްނ   ދީފައިާވތީ، 

 އެފަރާތައް ދެްނނެިވފައި. 
 
 
 

57-F/KG/MIS/2021/1209 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
މެންޑޭޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް  2020ޖަނަވަރީ  20 2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސްެގ އަހަރު ރިޕޯޓް   .1 ކޮމިޓީެގ 

ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  
ސަލާމަތީ  

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

މެންޑޭޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  2020ފެބްރުވަރީ  16 2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ އަހަރު ރިޕޯޓް   .2 ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ސަލާމަތީ  
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

މެންޑޭޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް  2021ޖަނަވަރީ  14 2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސްެގ އަހަރު ރިޕޯޓް   .3 ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ސަލާމަތީ  

57-F/KG/PMC/2021/69 
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ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 
 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

މެންޑޭޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  2021ޖަނަވަރީ  19 2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ އަހަރު ރިޕޯޓް   .4 ކޮމިޓީެގ 
ބަދަލުވުމާގުޅިެގން  

ސަލާމަތީ  
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނިވފައި 

57-F/KG/PMC/2021/69 

ދެމެދު ރައްޔިތުްނެގ    .5 ސަބާއާ  ލޮކް  އިްނޑިޔާެގ  މަޖިލީހާއި 
އަންޑަރސްޓޭންޑިްނގ   އޮފް  "މެމޯރަންޑަމް  ސޮއިކޮށްފައިާވ 
ޤައުމުެގ   ދެ  ދަށުން  ެގ  ކޯޕަރޭޝަން"  ޕާލިމެންޓަރީ  އޮން 
އިތުރަށް   ގުޅުންތައް  ޕާލަމަންޓްރީ  ބައިލެޓްރަލް  ދެމެދުަގއި 

ުގޅުންތަ ކުެގ  ބަދަހިކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި މަޖިލީހުެގ ޚާރިޖީ 
ދަތުރުފުޅެއް  އިންޑިއާއަށް  ޓީމެއް  މެންބަރުްނެގ  ކޮމިޓީެގ 
ހުްނަނ   ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އަރުވައި  ދަޢުަވތު  ކުރެއްުވމަށް 

 އިންޑިއާެގ ހައި ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އަމީްނ   2021އޮަގސްޓު  30 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
 ޢާންމު 

ކޮމިޓީގައި  
މަޝްަވރާކުރެއްވުމަށްފަހު  
ދައުަވތު  މި 

ޤަބޫލުކުރައްވައި  
އޮކްޓޫބަރު މަހު ކުރީކޮޅު 
މަހު  ޮނެވްނބަރު  ނުަވތަ 
ދިއުމަށް  ކޮޅު  ކުރީ 
އަމީން  ނިންމަވައި 
ސިޓީ   ޢާންމުއަށް 

 ފޮނުިވފައި. 

57-F/KG/PMC/2021/258 
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 ލާމ ރުކ ޒީ ޮކމިޓީ 5.13

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް: ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި    2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާޫނނު(   98/20ޤާނޫނު ަނންބަރު    .1
 އަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުެގ ބިލު 

ދާއިރާެގ  24.08.2021 ބާރަށު  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
 هللاމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ސުންަގޑި ކަނޑައަޅާފައި. • 2021ނޮެވންބަރު  30

ކޮމެންޓްސް ހޯދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި   •
 .ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
އަށް ހިތަދޫ.ސ/ުގލްހަޒާރުެގ) ދީދީ އިބްރާހިމް އައިޝަތު  .1  )

ނަންބަރު ޯގތި ހަާވލުކުރުމުެގ މައްސަލައިަގއި   1201ލިބިފައިާވ  
އައިޝަތު    އައްޑޫ ބުނެ  އިހުމާލުެވފައިާވކަމަށް  ކައުންސިލް 

މުޙައްމަދު،   ޒާހިދު  ކަމުގައިާވ  ދަރިއެއް  ދީދީެގ  އިބްރާހިމް 
 . މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

 މުޙައްމަދު. ޒާހިދު 19.07.2020
 ނިއު ޗޮއިސް / ސ.ހިތަދޫ 

ސާފުކުރު  -  ސިޓީ  އައްޑޫ  މަށްމަޢުލޫމާތު 
 ފޮުނާވފައި. ކައުންސިލަށް ސިޓީ 

17.02.2021 
 ޖަާވބު ލިބިފައި 

އެންޑް    .2 ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިްނގ،  ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ގޮއިދޫެގ ލޭންޑް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެޕްރޫްވކޮށްފައިާވ ބ.

ބޯޓް ބިލްޑިންގ އަދި ބޯޓްރިޕެއަރ ކުރުމަށް  16.1ޔޫޒް ޕްލޭން، 
އުސޫލުްނ  އެހެން   ބިންދޫކޮށްފައިާވ  ރައްޔިތުންނަށްެވސް 

ދެއްވައި    18000އެފަރާތަށްެވސް   ދޫކޮށް  ބިން  އަކަފޫޓްެގ 
 ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

 އާދަމް ޝާފިއު  30.08.2020
 މ.ޝައިނިންގ ސްޓާރ / ކ.މާލެ 

 ޖަާވބު ލިބިފައި. ބ.ޮގއިދޫ ކައުންސިލުން   -
(07.03.2021) 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު  01.11.2020 ނައިފަރު ކައުންސިލާ ގުޅޭޮގތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.  .3
 ސައިލުެގ / ޅ/ަނއިފަރު 

 ކޮމިޓީއާ ޙަާވލުކުރެިވފައި. -ސަބް -
)މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

 ސިޓީ ފޮނުާވފައި( 
28.11.2021 

ކައުްނސިލުން    .4 ކުރަމުންދާ  ނައިފަރު  ބޭއިންސާފުން 
ހުށަހަޅާފައިާވ   އެދި  ހުއްޓުަވއިދެއްުވމަށް  ޢަމަލުތައް 

 މައްސަލަ.
 

 އަބޫބަކުރު އިސްމާޢީލް  21.01.2021
 )އިތާ /  ޅ.ނައިފަރު( 

 ކޮމިޓީއާ ޙަާވލުކުރެިވފައި. -ސަބް -
)މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

 ސިޓީ ފޮނުާވފައި( 
28.11.2021 
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ޅ.ނައިފަރުެގ ޙާލަތު ބޮއްސުންލާފައިާވތީ އެ ރަށުެގ ހުރި    .5
ފުރުޞަތެއް   ޙިއްސާކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާ  މައްސަލަތައް 

 ދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

  ޢަލީ ސަޢީދު،ބޭބީ ހައުސް/ޅ. ނައިފަރު  10.02.2021
 ކޮމިޓީއާ ޙަާވލުކުރެިވފައި. -ސަބް

މަޖިލީހުެގ    .6 ަނއިފަރު  ރައްޔިތުްނެގ  ކޮމިޓީގައި  ލާމަރުކަޒީ 
ކައުންސިލްެގ އޭރުެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް އެފަރާތާ  
ގުޅޭޮގތުން އިތުރުފުޅު ހައްދަާވފައިާވތީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  

 މައްސަލަ.
 

 އަޙްމަދު ޔާސިރު  07.02.2021
 )ޗަރުމާެގ / ޅ.ނައިފަރު( 

 ކޮމިޓީއާ ޙަާވލުކުރެިވފައި. -ސަބް -
ކުރުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް )މަޢުލޫމާތު ސާފު
 ސިޓީ ފޮނުާވފައި( 
28.11.2021 

ސިޓީތަކުގައިާވ    .7 ފޮުނާވފައިާވ  އޮތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް 
 މައްސަލަތަކަށް އަަވސް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިބްރާހިމް މޫސާފުޅު  15.03.2021
)ތަންހަޅި  ތަންހަޅިެގ/ޅ.ނައިފަރު 

 އިްނެވސްޓްމަންޓް(

ސިޓީ  - އަށް  އެލް.ޖީ.އޭ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ފޮނުާވފައި. 

(17.03.2021) 
ކ.ތުލުސްދޫއަށް   .8 ދ.ރިނބުދޫއިން  ގުޅިެގްނ  ކާރިސާއާ  ސުނާމީ 

ޯގތި ނުލިބިއޮތްއިރު، މި   5ހިޖުރަ ކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ 
އެލް.ޖީ.އޭއިން    5 ދޫކުރުމަށް  ކައުްނސިލަށް ޯގތި  ތުލުސްދޫ 

އަްނާގފައި ީވނަމަެވސް އެ ކައުްނސިލް އެ ޯގތިތައް ދިނުމަށް ދެކޮޅު  
ދޫކުރުމަށް  ޯގތި  ރަށުން  އެ  މިހާރު  އަދި  ހަދަމުްނދާތީއާއި 

އެ   ބުރުަގއި  މި  ހިމަނައިދެއްުވމަށްއެދި   5ހަމަޖެހިފައިާވތީ  ޯގތި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 

 ސައުޝަން ސިއްދީޤު ފާޠިމަތު  15.03.2021
 ަގސްކަރަ/ކ.ތުލުސްދޫ 

މަޢުލޫމާތު   - އިތުރަށް  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
ޙައްލު  މައްސަލައަށް  އެ  އަދި  ސާފުކުރުމަށާއި 
ކަންކަމުެގ   ކުރެއްޭވ  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ  ހޯދުމަށް 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެ އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

(29.03.2021) 
 ޖަާވބު ލިބިފައި  

 ( 2021މާރިޗް  31)

ަވނަ އަހަރު ލ.ގަމުްނ ލިބިފައިާވ ޯގތީ އޭާނއާ ޙަާވލުނުކޮށް    1999  .9
 ދަޢުލަތުން އަތުލާފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

ރިޔާޒް  04.05.2021  މުޙައްމަދު 
 02-4 4ސިނަމާލެ 

- 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

  އިމްކޮށްދިނުމަށް ޤާިވޔަފާރިކުރާނެ އެކަށީެގންާވ މާހައުލެއް    .10
 އެދި ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

 ފަހީމް އިބްރާހީމް  24.08.2021
 ފަޒާ/އއ.އުކުޅަސް 

- 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

ޚިލާފު   .11 ޤާނޫނާ  ކުރައްާވ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  އައްޑޫ 
 ބައްލަަވއިދެއްުވްނއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. ޢަމަލުތައް 

 އައިޝަތު ސަމީނާ  24.08.2021
 އަރޮޅިމާެގ/ސ.ހިތަދޫ 

- 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

ދިއްފުށީަގއި    .12 ފަރާތުން  ފައުންޑޭޝަްނެގ  އަލިފުޅުތުއްތު 
ޤާއިމްކޮށްފައިާވ ފެނާއި ަނރުދަމާެގ ނިޒާމު ދިއްފުށީ ކައުްނސިލުްނ  

ފަރާތަކާއި ހިންުގން ޙަާވލު ކުރުމުަގއި މާލިއްޔަތު ަގވާއިދާ  އަމިއްލަ  

 ޢަލީ ރަޝީދު  28.09.2021
 އަރުތަ / ކ. ދިއްފުށި 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -
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ހުށަހަޅާފައިާވ   ކޮށްފައިާވކަމަށްބުެނ  ކަންތައްތަކެއް  ޚިލާފަށް 
 މައްސަލަ.

ބަލަހައްޓަމުްނެގްނދާ ރޯމަސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން    .13
ބަލަހައްޓާެނ    1މާރުކޭޓް   ހިންާގ  މުއްދަތަށް  ދުަވހުެގ  އަހަރު 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިާވ އިޢުލާނާ ުގޅިެގން، ބިޑް ހުށަހަޅާފައިާވ  
 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލައެއް.

 ޙަސަން ޝާހީން  21.10.2021
 ޕްލެނެޓް ފިޝް / މލެ

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

އެފަރާތަށް    .14 ޯގތި  ބަންޑާރާ  ދޫކޮށްފައިާވ  ކ.ދިއްފުށިން 
އެްނުގމަކާނުލައި ކ.ދިއްފުށި ކައުްނސިލްއިން ަވކިކުރި މައްސަލައާ 
ގުޅިެގން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ދެއްާވފައިާވ ޤާޫނނީ ލަފާއާ 

ކ. އެލް.ޖީ.އޭއިން  ޢަމަލުކުރުމަށް  ށި  ދިއްފު  އެއްޮގތަށް 
އެންުގމަށް   އެ  އަންާގފައިީވނަމަެވސް،  ކައުންސިލްއަށް 

 ޢަމަލުނުކުރާތީ ފޮުނއްާވފާއިާވ ސިޓީ 

 އަފީފް هللا ޢަބްދު 2021ނޮެވންބަރު  1
 ކެނެރީެގ/ހދ.ހަނިމާދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ރަށު ކައުންސިލްެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްެގ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި،   .15
ކައުންސިލްއިން  ރަށު  ނިްނމައިފައިަވނިކޮސް،  ޕްރޮސެސްތައް 
ޢައްޔަނުކުރުމަށް   މަޤާމަށް  އެ  ނިސްބަތްާވތީ  އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 
ނުފެންނަކަމަށް ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް އަްނާގފައިާވތީ އެ  
ނެުގމަށް   މީހަކު  މަޤާމަށް  އެ  އަލުން  ކޮމިޝަނުން 

 ތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ އިޢުލާނުކޮށްފައިވުމުން ޙައްޤުތައް ެގއްލޭ 

 2021ނޮެވންބަރު  4
 އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްސައްތާރު 

 ޒަމާން/ދ.ހުޅުދެލި 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .16
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް މަނިކު ތުއްތު 

 ގޮމަ/ތ.ގުރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ދަނޑުބިންތަކަށް  ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި،    .17
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަބްދުއް ރައްޒާގް 

 ސިލްިވޔާ/ ތ.ގުރައިދޫ 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  -
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ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .18
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ހަސަން ހަލީމް 

 ފިތްރޯުނެގ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .19
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ސަލީމް ތުއްތު 

 އޮނުތޫރި/ ތ.ގުރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .20
އަދި   ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  ެނގުމަށް މަޢާފުކޮށްދިން  މިހާރު 

ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 
 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަލިމަނިކް އިދްރީސް 
 ތެެވލި/ ތ.ުގރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ދަނޑުބިންތަކަށް  ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި،    .21
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަބްދުލް ަގއްޔޫމް 

 ރަބީޢުެގ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .22
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ހުސެއިން 
 ފެހިިވލާ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .23
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ރަންފަސް/ ތ.ގުރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .24
މިހާރު   އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  ެނގުމަށް މަޢާފުކޮށްދިން 

ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 
 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ޢާދިލް އިބްރާހީމް 

 އައްސޭރި/ ތ.ގުރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -
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ދަނޑުބިންތަކަށް  ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި،    .25
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމްމަނިކް 
 ނަފާ/ ތ.ގުރައިދޫ 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .26
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ނިޔާޒް އަފީފް 

 ނިޝާން/ ތ.ުގރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .27
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އާރިފް އިބްރާހީމް މަނިކް

 އާރުޒޫ/ ތ.ގުރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .28
އަދި   ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  ެނގުމަށް މަޢާފުކޮށްދިން  މިހާރު 

ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 
 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ފާރިޝް ހަސަން 

 ނިއުސަން/ ތ.ުގރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

ދަނޑުބިންތަކަށް  ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި،    .29
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 ދޮންތުއްތް 

 ވައިނުޖެހޭެގ/ ތ.ުގރައިދޫ 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  -

ތ.ގުރައިދޫެގ މަސްކައްކާ ހިއްކާ ބިންތަކުެގ ކުލި، ދަނޑުބިންތަކަށް    .30
ެނގުމަށް  މިހާރު  އަދި  ކޮށްދެއްަވއި  މާފު  ޮގތަށް  މަޢާފުކޮށްދިން 
ކުލި  ބިމު  މުރާޖަޢާކޮށް  ކުލި  ބިމު  ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ކުޑަކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 2021ނޮެވންބަރު  28
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ތްރީފްރެްނޑްސް/ ތ.ގުރައިދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  -

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ކައުްނސިލްެގ  ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް،    .1
ޢާންމު   ެގްނދާ  ޢަމަލުކުރަމުން  މަސައްކަތްތަކުގައި  އިދާރީ 
އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭޮގތުން ނައިފަރު ކައުްނސިލްެގ އިދާރީ މުވައްޒަފުްނ  

 ފޮނުއްާވފައިާވ ޕެޓިޝަން. 

ފޮނުިވ   - ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 31.08.2020 އަށް  އެލް.ޖީ.އޭ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ޖަވާބު ލިބިފައި. ސިޓީެގ 
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އައްޑޫެގ ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭޮގތުން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ    .2
ރައްޔިތުންެގ   ކައުންސިލާއި  ސަބަބުން  ނިންމުްނތަކުެގ  ނިންމަާވ 

 ކަންބޮޑުުވން އިްނތިހާއަށް އޮތުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

07.01.2021  / އިދާރާ  ކައުންސިލްެގ  ސިޓީ  އައްޑޫ 
 އައްޑޫ 

ބައްދަލުވުމުގައި  ކަމާުގޅޭ   - ބޭއްެވިވ  ފަރާތްތަކާއެކު 
ކޮމިޓީގައި   ނުކުތާތަކާމެދު  ފާހަަގކުރެިވފައިާވ 

 މަޝްަވރާކުރެއްުވމަށް ިނންމަާވފައި. 
 

ަވުގތު    .3 ފެށުމުެގ  މަސައްކަތް  ޢަމަލީ  އެއާޕޯޓުެގ  މުލީެގ 
މުލީ  ޕްލޭނެއް  ކުރާނެ  ތަރައްޤީ  އެއާޕޯޓް  ކުޑަތަންެވފައިަވނިކޮށް، 
ރަށުެގ   ހިއްސާކޮށް  ރައްޔިތުްނނާ  ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން 
ސަރުކާރުެގ   އަދި  އޮއްާވ  ހިމެނިފައި  ޕްލޭްނގައި  ލޭންޑްޔޫސް 

ކައުްނސިލާ މުލީ  ކުރިްނ  މުއައްސަސާތަކުން  ޕްލޭން  އެ  އި 
ނުހަުނ   މުއްޔަށް  ކުއްލިއަކަށް  ހިއްސާކޮށްފައިަވނިކޮށް، 
ކުރެހުމެއް  އާ  އެކުލަާވލައި  ޕްލޭނެއް  އާ  ގެއްލުްނާވެނޮގތަށް 
ހިއްސާކުރުމެއްނެތި   ރައްޔިތުންނާ  ކައުްނސިލާއި  ތައްޔާރުކޮށް 
ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަންެގ ނުފޫޒާއި ބާރާއެކު  

ލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުަވމުންދާތީ އެ މައްސަލައަށް ޢަމަ
 ޙައްލެއް ހޯއްދަަވއި ދެއްުވމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

 

29.04.2021  / އިދާރާ  ކައުްނސިލްެގ  މުލަކަތޮޅު މުލީ 
 މ.މުލި 

މިންަވރު  - ޮގސްފައިާވ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ 

 
 ޖަާވބު ލިބިފައި. 

ޤާނޫނަށް    .4 ކުރިްނ    8ލާމަރުކަޒީ  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު  ަވނަ 
އަލުްނ   ރިވައިޒްކޮށް  ޕްލޭަނތައް  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ 
ކުރިްނ   އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ޤާނޫނު  ފާސްކުރެެވންދެން 
ބިްނ   ރަށްރަށުަގއި  އެއްޮގތަށް  އުސޫލުތަކާ  އެކުލަާވލާފައިާވ 

 ންކުރެިވދާނެ ޮގތެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.ބޭނު
 

ަގވަރމަންޓް  8.8.2021 - ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 13.07.2021 ލޯކަލް  ދުަވހު  ަވނަ 
 އޮތޯރިޓީެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްިވ. 

 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނިްނމަާވފައި. 

ދަށަށް    .5 ބެލުމުެގ  ފިޔަަވތި  ދައުލަތުެގ  ދިރިއުޅެމުންދާ  ކުޑަކުދިްނ 
ަވނަ ދުަވހު ހިނާގ ދިޔަ   2021ސެޕްޓެންބަރު    17މަރުކަޒުަގއި  

ގުޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް   ކަންތަކާ 
 އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ޖެންޑަރ  20.09.2021 އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
 ކޮމިޓީ

ޮގތް  - ޮގސްފައިާވ  ކުރިއަށް  މައްސަލަ 
އޮޅުންފިލުވުމަށް ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް  

 ސިޓީ އެއް ފޮުނުވމަށް 
 

20.10.2021 
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މާލެ ސިޓި ކައުންސިލަށް މިަވުގތު ހުރި ޮގންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަށް   .6
 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

ުގޅުންހުރި  • - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް  9.9.2021 މައްސަލަތައް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
 އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފޮނުިވފައި. 

 ޖަާވބު ލިބިފައި  •
 

ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑަށް ތެލުެގ ިވޔަފާރި    .7
ކުރުމަށް ގ.އ ިވލިނިގލިން ދޯކޮށްފައިާވ ބިމާބެހޭޮގތުން 

ލާމަރު ކޮމިޓީއާއި  މުވައްސަސާ  ކޮމިޓީްނ  މިނިަވން  ކަޒީ 
 9އަހަރާއި    1ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ެގްނދެިވ މައްސަލަ  

ދުަވސް ފާއިތުެވފައިވާއިރުެވސް އެ މައްސަލަ    22މަހާއި  
ިވލިނިގލީ  ގ.އ  މަޢުލޫމާތު  ޮގތުެގ  ނިމިފައިާވ 
އެ  އަދި  އަންާގފައިުނާވތީއާއި  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްެގ 

 ސަބަބުްނ  މައްސަލަ ނުނިމި އަހަރުތަކެއް ަވމުން ދިއުމުެގ
ބިން  އެ  ދިނުމަކާުނލައި  ކުއްޔެއް  ކޮމްޕެނީން  އެ 

 ބޭނުންކުރަމުން ެގންދާތީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ިވލިނިގލީ  18.08.2021 އުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ޮގތް   - ނިންމެިވ  މައްސަލަ  ކޮމިޓީން  ސަބް 
 ބެލުމަށްފަހު ޖަާވބެއް ދިނުމަށް. 

މުއައްސަސާތަކާުގޅޭ  މި   މިިނަވން  މައްސަލަ 
އަށް  ކޮމިޓީ  އެ  ބައްލަވަމުންދާތީ  ކޮމިޓީން 

 ފޮނުިވފައި. 
ގ.އ   ކޮމިޓީން  މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިަވން 
ޖަވާބު   އިދާރާއަށް  ކައުްނސިލްެގ  ިވލިނިގލީ 

 ފޮނުާވފައި. 

ހޮޓާތަކުެގ  ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރުމަތިން ދޫކުރެިވފައިާވ ފިހާރަތަކާއި    .8
ފަހަރެއްެގ   ދެ  ޚިލާފަށް  އެްގރިމެންޓާ  ހަމަުވމަށްފަހު،  މުއްދަތު 
މަތިން ފިހާރަތަކުެގ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިާވތީ، މިކަމާ ގުޅޭޮގތުްނ  
ފޮނުާވފައިީވނަމަެވސް   ސިޓީ  އޮތޯރިޓީއަށް  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް 

ކަން މިހާތަނަށް އެ އިދާރާއިން އެއްެވސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްާވފައިާވ
 5ފާހަަގކުރެިވފައި ނުާވތީއާއި އޭެގފަހުން މި މައްސަލައާ ގުޅިެގން  

ފޮނުިވ ސިޓީއަށްެވސް    2021އޮކްޓޫބަރު   އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ަގއި 
ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ އެ މައްސަލަ އަަވސްކޮށްދެއްުވން އެދި ހއ.  

 ދިއްދޫ މާޒީ، ސުހައިލް ރަޝީދު ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

26.10.2021 

 ނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީ މި

- 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

1.  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިމާެވށި ރައްކާތެރިކޮށް    93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު
23.08.2021 

އިހަަވްނދޫ  ފަރާތުން،  ސަރުކާރެގ 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު 

ެގންެނިވ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު އިޞްލާޙުތަކާއެކު  

 އްާވފައި. ފާސްކުރަ 

M19/LM/2021/02 

 2021ނޮެވންބަރު  01
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2.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް   2002/1ޤާނޫނު ަނންބަރު  
 އިޞްލާޙުެގަނއުމުެގ ބިލު 

06.09.2021 
ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، މަތިެވރި ދާއިރާެގ 

 ޙަސަން ޒަރީރު މެންބަރު 
ެގންެނިވ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 

ބިލު އިޞްލާޙުތަކާއެކު  
 އްާވފައި. ފާސްކުރަ 

M19/LM/2021/03 

 2021ނޮެވންބަރު  17

3.  
)އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު( އަށް    2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު  

 އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
07.07.2021 

ދާއިރާެގ  ފޭދޫ  ފަރާތުްނ،  ސަރުކާރުެގ 
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު 

ެގންެނިވ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު އިޞްލާޙުތަކާއެކު  

 އްާވފައި. ފާސްކުރަ 

M19/LM/2021/04 

 2021ނޮެވންބަރު  17

4.  
ަނންބަރު   އުޅަނދުތައް    78/69ޤާނޫނު  ދުއްާވ  )ކަނޑުގައި 

 ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 
07.07.2021 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 
 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ 

ެގންެނިވ  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު އިޞްލާޙުތަކާއެކު  

 އްާވފައި. ފާސްކުރަ 

M19/LM/2021/05 

 2021ނޮެވންބަރު  17

ފޮނުއްވާފައިވާ   # މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 
 މައްސަލަ 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ނަްނބަރު    .1 ދާއިރާތައް    2010/7ޤާނޫނު  އިދާރީ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ަވނަ މާއްދާެގ   59ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާޫނުނ( ެގ  

( ެގ  ލޯކަލް 2)ހ(  ޮގތުެގމަތިން،  ަނންބަރުަގއިާވ  ަވނަ   )
ބޯޑުެގ   އޮތޯރިޓީެގ  ރައްޔިތުންެގ  ަގަވރމަންޓް  މެްނބަރުކަމަށް، 

ކަނޑައަޅާ   ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި،   3މަޖިލީހުން  މެންބަރުން 
ނަންފުޅުތައް   ފޮުނއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދިރާސާކުރެއްުވމުެގ މަސައްކަތް. 

ރިޕޯޓު  ޓޭބަލް އޮފީސް  07.07.2021 ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުއްާވފައި 

 

M19/LM/2021/01 
31.08.2021 

 

ފޮނުއްވާފައިވާ   # ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 
 މައްސަލަ 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

އެކަންކުރެޭވނެޮގތް   .1 އުސޫލުން  މަސްވިއްކަމުްނދިޔަ  ކުރިން 
 ހައްދަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު 22.10.2020
 ފިޔާތޮށިެގ / ކ. ާގފަރު 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

11.02.2021 

/  26.08.2020 ބޯހިޔާަވހިކަމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ   .2 )ްގރީްނެގ  މަސްއޫދު  އަޙްމަދު 
 ގދ.ގައްދޫ( 

 ތަރައްޤީއާއި  ޤައުމީ
އަށް ފޮނުާވ  ކޮމިޓީ ތަރިކައިެގ

 ނިންމަާވފައި. 
 

މަޖިލީހުެގ  މައްސަލަ  އެ 
ކޮމިޓީން  ކަމާުގޅޭ 

17.02.2021 
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އެ  ބައްލަވަމުްނދާކަމަށް 
ސިޓީ  ކުންފުންޏަށް 

 ފޮނުާވފައި. 
ލިބެްނޖެހޭ    .3 އެކަށީެގްނާވ    3500އެފަރާތަށް  ބިން  އަކަފޫޓުެގ 

ޙައްލެއް  ތަނަކުން   ބޯހިޔާަވހިކަމަށް  ފަހިކޮށްދެއްަވއި  މަުގ  ލިބޭނެ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

17.09.2020 

 
 އަލީ ޝަހީމް 

 ބުލްބުލާެގ / ކ.މާފުށި 
ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 

 ފޮނުާވފައި. 
18.02.2021 

ޯގތިދިނުމުގައި    .4 ކައުންސިލުން  ކުރަމުްނދާ ކ.ހުރާ  ބޭއިްނސާފުން 
ބެލި،   ޮގތް  ޕޮއިންޓުދެިވފައިާވ  ހުއްޓުަވއި  މަސައްކަތް 
ޢަދުލުެވރިކަމާއެކު ޯގތިލިބުން އެންމެ ޙައްޤު މީހުންނަށް ޯގތިލިބޭ  
ޮގތަށް ޯގތިދޫކުރުން ކުރިއަށް ެގްނދެޭވނެ ޮގތެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް  

 އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 ޙަސަން އަޒްލީން  08.11.2020
 ރޭަވ / ކ.ހުރާ 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

02.03.2021 

 ޙަސަން އަޒްލީން  22.11.2020 ބޯހިޔާަވހިކަމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.  .5
 ރޭަވ / ކ.ހުރާ 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

02.03.2021 

ޚިލާފަށް ޯގތި ދޫކުރަމުންދާ މައްސަލަ ހުއްޓުާވ ކ.ހުރާއިން ަގާވއިދާ    .6
ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައިާވ ޯގތިތަކުެގ މައްސަލަ ބެލޭނެ ޮގތެއް  

 ހައްދަަވއި ދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

22.12.2020 

 
 ޙަސަން އަޒްލީން 
 ރޭަވ / ކ.ހުރާ 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

02.03.2021 

އިްނދަްނ    .7 ަގސް  ފަރާތްތަކަށް  އޮތް  ބިން  އަމިއްލަ  ިވލިމާލޭގައި 
ހުސްބިން ދޫކޮށްފައިާވއިރު، ދިުގ މުއްދަތެއްަގއި މާލޭގައި ދިރިއުޅެ  
ބިމެއް   އަމިއްލަ  ިވލިމާލޭަގއި  ޖެހިފައިީވަނމަެވސް  ދަފްތަރުގައި 
ފުރުޞަތު  އެ  އެފަރާތަށް  ުނާވތީ  ފަރާތަކަށް  އޮންނަ 

 ާވކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. ލިބިފައިނު 

 ހައްާވ ޒާހިރާ  16.02.2021
 )ބަނބުކެޔޮެގ / ކ.ިވލިމާލެ( 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

17.03.2021 

 ޢަލީ ސަޢީދު  13.12.2020 ނައިފަރު ކައުންސިލާ ގުޅޭޮގތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.  .8
 ޅ.ނައިފަރު އަރިސް / 

ާވތީ  ސިޓީއަކަށް  ކޮޕީ 
 ފައިލްކުރަން ނިްނމަާވފައި. 

21.10.2021 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
ބާަވތްތަކުެގ   .1 އެކި  ހާލާއި  ކުކުޅު  ބޭނުންތަކަށް  އަމިއްލަ 

އެދި   ކަނޑައަޅައިދެއްުވމަށް  ބިމެއް  ެގްނގުޅުމަށް  ދޫނިސޫފާސޫފި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށި ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  24.01.2021
 ތ.މަޑިފުށި  /

ސިޓީއަކަށްާވތީ  ކޮޕީ 
 ފައިލްކުރަން ނިްނމަާވފައި. 

09.02.2021 
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އަންނައިރު "އިސްދޫ" އަދި  ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނު އިޞްލާޙު ެވެގން    .2
"ކަލައިދޫ" އަކީ އެއް ކައުންސިލެއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަ ޖައްސަަވއި  

 ދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިަވ ސިޓީ. 

ޖަާވބު  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  06.11.2019 ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

11.02.2021 

ލޭންޑްޔޫސް    .3 މަސައްކަތަށް ރަށުެގ  ސިނާއީ  އެއްޮގތަށް  ޕްލޭނާއި 
އަހަރާ ދެމެދުެގ    15އަހަރާއި    10އޮޑިހަރުެގ އެޅުމަށް މަދުެވެގން  

ޮގތް   ދޫކުރެޭވނެ  ބިން  އުސޫލުން  ބިޑު  މުއްދަތަށް 
ކައުްނސިލުން  އިނުގރައިދޫ  އެދި  ހައްދަަވއިދެއްުވމަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އި 06.09.2020 އުތުރުބުރީ  ނުގރައިދޫ މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

11.02.2021 

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ ޯގތި ތެރޭަގއި އެ ކައުންސިލްެގ    .4
ގުޅޭޮގތުްނ   ޢިމާރާތަކާ  ކުރަމުްނދާ  ޢިމާރާތް  ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ކެނދިކުޅުދޫ   21.02.2021 
 ޢީސާ 

ޖަާވބު  ނިންމަާވ  މައްސަލަ 
 ފޮނުާވފައި. 

31.03.2021 

ޚިދުމަތްތައް    .5 ކައުންސިލްެގ  ކަމަދޫ  ދެކުނުބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
އެ   އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން  މައްސަލަތައް  އެ  ހުއްޓިފައިާވތީ 

 ކައުންސިލުން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ކަމަދޫ  10.02.2020 ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ކައުންސިލްެގ ދައުރު ހަމަެވ 
އާ ކައުންސިލެއް އިންތިހާބު 
މައްސަލަތަކަށް  މި  ވުމުްނ 
ހައްލު ލިބިފައިާވ  މި ހާރު 
ދެކެ  ކޮމިޓީން  ކަމަށް 
އަދި  ަވޑައިަގްނނަަވއެެވ. 
މި  މައްސަލަތަކަކީ  ބައެއް 
އިހުތިސާސްެގ  ކޮމިޓީެގ 

 ނުހިމެނޭ ކަންކަން ތެރޭަގއި
ފާހަަގކޮށް އެ މައްސަލަތަކާ 
ސަރުކާރުެގ  ގުޅޭ 
މައްސަލަ  ުވޒާރަތަކަށް 
ކުރިއަށް  ހުށަހަޅުއްާވން 
ކޮމިޓީން  ެގްނދެުވމަށް 

 ނިންމެވިއެެވ. 

21.10.2021 

އިދާރާއިްނ    .6 ކައުންސިލްެގ  ކަމަދޫ  ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
އިދާރީ   ރައީސާ  ކައުންސިލްެގ  ކައުންސިލްެގ  މުަވއްޒަފުްނ 

މިކަމަށް   ޖެއްސުންކުރަމުްނދާތީ،  ފުރައްސާރަކޮށް  މެންބަރުންނަށް 
ަވުގތީ   ހިންޭގނެޮގތަށް  ކައުންސިލް  އަޅައިދެއްުވމަށާއި،  ފިޔަވަޅު 

 މުަވއްޒަފުން ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ކަމަދޫ  03.12.2019 ދެކުުނބުރީ   މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ހިންުގމުގައި    .7 ކައުންސިލް  ކަމަދޫ  ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
ޙައްލެއް   އެކަމަށް  ފާހަަގކޮށް  ޮގންޖެހުްނތައް  ދިމާވަމުްނދާ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި އެ ކައުްނސިލުްނ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  25.02.2020

އިދާރާއިްނ  މާޅޮސްމަޑުލު    .8 ކައުންސިލްެގ  ކަމަދޫ  ދެކުުނބުރީ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ކަމަދޫ  11.03.2020 ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ބ.ކަމަދޫ ރަށު ކައުންސިލްެގ މެްނބަރު އަޙުމަދު ސަމީރު    .9
)ޗާންދަީނެގ / ބ.ކަމަދޫ( އާ ގުޅޭޮގތުން އެ ކައުންސިލުްނ  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 
 

ކަމަދޫ  12.11.2020 ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 
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ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާެގ ހުސްކޮށް ހުރި މަގާމްތަކަށް މީހުން   .10
 އައްޔަންކުރުން އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ކަމަދޫ  20.12.2020 ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

އަދާކުރުމުގައި    .11 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާއާއި  ސަރިވސްެގ  ސިިވލް 
ަވކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި، ހަމަހަމަކަމާއެކު މުސްތަޤިއްލު ޮގތެއްަގއި 
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްެގ ރައީސް  
ބައްލަަވއި  މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރައްަވމުްނދާ  ސާޖިދު  އަހްމަދު 

 ދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  20.12.2020

ކަމަދޫ ކައުްނސިލްެގ ނާއިބު ރައީސާ ުގޅޭޮގތުން އެ ކައުްނސިލުްނ    .12
 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ކަމަދޫ  14.12.2020 ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާެގ ހުސްކޮށް ހުރި މަޤާމުތަކަށް މީހުްނ    .13
 ޢައްޔަންކުރުން އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

ކަމަދޫ  14.12.2020 ދެކުުނބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލްެގ އިދާރާ 

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ލެެވލްގައި މަސައްކަތް    .14
ޢަބްދު ޝަރީފް  هللا ކުރައްާވ  އާދަމް  ރަޝީދާއި 

ޮގތްޮގތަށް  ލިބިދީފައިުނާވ  އިޚްތިޔާރު  އިސްެވހުންަނަވއިެގން 
ކައުންސިލްތަކުެގ އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭ ތަންތަނާއި ލިބޭ ފައިސާެގ 

ހު  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ލިބޭޮގތަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ބާރުތައް  ރިހާ 
ކަންކަން މަުގފަހި ކުރައްަވމުން ެގންދަާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބ.ކަމަދޫ  

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާއިން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  09.03.2021 
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 ޖުޑީޝިއ ރީ ޮކމިޓީ 5.14 

 މަސައްކަތްތައް: ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި    2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #
މެންބަރު  2020އޮކްޓޫބަރު  28 އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުެގ ބިލު   .1 ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
ހިމެނުމަށް  2021އޮކްޓޫބަރު  31 ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  ބިލުގައި  މި 

އެޓަރީނ  ހިމެުނމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ބޭނުްނާވ 
 ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮުނާވފައި.

އުތުރު  2021އޮކްޓޫބަރު  04 ހެއްކާބެހޭ ބިލު   .2 ތިަނދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

ޢާއްމުްނނާއި ކަމާުގޅުންހުރި އިދާރާތުެގ ޚިޔާލު  -
ެގ ނިޔަލަށް   2021ނޮެވްނބަރު    30ހޯދުމަށް  

 ފުރުޞަތު ދީފައި. 
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
ލިމިޓެޑް"   .1 ޕްރައިެވޓް  )ސިންަގޕޯރ(  މޯލްޑިްވސް  "އެސްޓީއޯ 

ގެއްލިފައިާވ  ތެރެއިން  ިވޔަފާރީެގ  ަވުގ  ތެލުެގ  ހިްނިގ  އިން 
ބޭރުެގ   ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  ބެލެޭވ  ކަމަށް 
އެކުލަާވލެުވުނ  ޙަާވލުކޮށްެގން  ކުންފުންޏަކާ  އެކައުންޓިްނގ 

ފެބްރުަވރީ   7 މަނިކު  ރިޕޯޓު، ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ގައި ެވރިކަމަށް ަވޑައިަގތުމަށްފަހު، ދިެވހި ދައުލަތުެގ   2012

ކުރައްަވއިެގްނ  ހޭދައެއް  ބޮޑު  ަވރަށް  ފައިސާއިން 
ބައްލަވައިަގެނ، ފޮރުާވފައިާވތީ، އަދުެގ ސަރުކާރުން އެ ރިޕޯޓު 
ރައްދު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ހޯއްދަަވއި،  އޮތްތަނަކުން 

، މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު  ކުރުމަށް އެދި
 ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 2020ޖޫން  24
ނަންބަރު   އޮފީސްެގ   2020/89ޓޭބަލް 

 މެމޯއިން 
 2021އޮކްޓޫބަރ  31

އެންމެހައި  - އެއްބަސްުވމާއި،  ުގޅޭ  މައްސަލައިއާ 
އެންޓި ހޯއްދެުވމަށް  ކޮރަޕްޝަްނ  -ލިޔެކިޔުންތައް 
 ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ދެންެނިވފައި.  

-123ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ ނަންބަރު  -އެންޓި
C4/57/2020/34    ،ްއެކައުންޓިްނގ   ސިޓީއިނ

މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އިސްެވ  ކުންފުންޏަށް 
އެ ބެ ދައުލަތުން  ޙަާވލުކުރުމަށް  ލުމަށް 

ކޮޕީ އެއްބަސްުވމުެގ  ެވފައިާވ  އާއި ކުންފުންޏާއެކު 
މައްސަލައާ   އެ  ކުންފުނިން  އެކައުންޓިްނގ 
ކޮޕީ ރިޕޯޓުެގ  އެކުލަާވލާފައިާވ   ގުޅޭޮގތުން 

 ފޮނުއްާވފައިޭވ. 
ފަދައިން،   އެދިފައިާވ  މައްސަލައާ  ކޮމިޓީއިން  މި 

މިޝަނުްނ  ކޮ   ކޮރަޕްޝަން-އެންޓިގުޅިެގން  
މަސައްކަތްތަކާ   ކުރައްާވފައިާވ  މިހާތަނަށް 
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ކޮޕީއާއި، މި 

ގުޅޭ   އެންމެހައި    އެމައްސަލައާ  ހުރި  އޮފީހުަގއި 
 ކޮމިޓީއަށް ަވނީ ލިބިފައި.  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ
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ރައްޔިތުްނެގ    2021އޮކްޓޫބަރު    13  .2 މަޖިލީހުެގ  ބޭއްެވިވ 
ަވނަ ޖަލްސާަގއި، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ    26ތިންަވނަ ދައުރުެގ  

ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  މޫސާ ސިރާޖު  މެންބަރު 
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލައަށް    179

ހުށަހަޅުއްަވއި  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މެދުހެްނޭވރު 
ދާ ހުޅަނުގ  ލަޠީފް ހެންޭވރު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިރާެގ 

ުނަވތަ   ޮގތަށް  ޭނނޭގ  "ާވނުާވ  ހުށަހެޅުން،  ތާއީދުކުރެއްިވ 
  370މުއްދަތެއް ެނތް ޮގތަށް ޖަލުަގއި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި  

މައްސަލަތައް މައްސަލައެއްަގއި ؛ މީހުްނެގ  ކޮްނ  އެއީ 
އަދި  ކޮްނ ބައެއްތޯއާއި،  ހައްޔަރުކުރެުވނު ބައެއްތޯއާއި އެއީ 

ހޯދައި،  އެމީ މަޢުލޫމާތު  ޝަރީޢަތާުގޅޭ  ތަޙްޤީޤާއި،  ހުންެގ 
އެމީހުންެގ މައްސަލަތައް ނިމެންދެްނ، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  
ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން އެކަންކަން މޮނިޓަރކުރަމުން ެގްނދިއުމަށް"  
ފާސްކުރައްާވފައިާވތީ، ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްާވފައިާވ  

 މައްސަލަ

ބޭއްެވިވ   2021އޮކްޓޫބަރު    13 2021އޮކްޓޫބަރު  13
ތިންަވނަ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

ަވނަ ޖަލްސާަގއި )ޓޭބަލް    26ދައުރުެގ  
 މެމޯ(   151/2021އޮފީސް ނަްނބަރު 

ސާފުކުރުމަށް    މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ  

ފީހުަގއި ލިޔުމުްނ  އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮ
 ދަންަނާވފައި. 

ޖުޑީޝަލް   އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަާނއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

 އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި.  

 ހިސާބު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ   ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
ހަރުދަނާކޮށް    .1 މަސައްކަތް  ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ަވޒީފާއާބެހޭ 

ޮގތުން މުޙައްމަދު ޒާހިރު / މއ.އާޕިއާ ޞްއި ލާޙްކުރުމާުގޅޭ 
 . ސިޓީފައިާވ ފޮނުއްާވ

ކޮމިޓީން  - 2021އޮކްޓޫބަރ  31 މުޙައްމަދު ޒާހިރު / މއ.އާޕިއާ  2019ޖޫން  30 ފަރާތާ  ހުށަހެޅުއްިވ  މައްސަލަ 
ސާފުކުރެިވފައި  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކޮށް 

 ަވނަ(. 9 - 01.07.2019)
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ   - ސިޓީަގއި 

ުގޅިެގްނ   އެއާއި  މައްސަލަތަކާއި، 
ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުެވ ދެއްިވ  
ފާހަަގކުރުމަށް  ަވކިަވކިން  ޖަާވބުތައް 

 .އިދާރީމޭޒަށް ޙަާވލުކުރެިވފައި
ޔައުމި  - ނިމިފައިވުމާއެކު،  ބައްދަލުުވމުެގ  އްޔާ 

މޭޒަށް   މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރެުވނު  އިދާރީ 
 .ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
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ސިޓީ    .2 ފޮނުާވފައިާވ  އިްނ  އިންޓަރޭނޝަނަލް  އެމްެނސްޓީ 
(5617) 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  2021އޮކްޓޫބަރ  31 އެމްެނސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  2020އޮކްޓޫބަރު  26

ކޯޓުގައި    .3 ސުޕްރީމް  މައްސަލަ  ރިސޯޓުެގ  ޅޮހި  ފިހަ 
ބަލައިުނަގެނ   މައްސަލަ  ކޯޓުން  އެ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުން 
އެއްެވސް   ބޭރުކޮށްލި  މައްސަލަ  އެ  ބޭރުކޮށްލާފައިާވއިރު، 
ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްފައިުނވުމާއެކު، އެކަމުަގއި ކޮރަޕްޝަްނެގ 

ހިމެނޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަން ބައްލަވައިދެއްުވްނ  ޢަމަލެއް  
 ( 7033އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މެއިލް )

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ކާލް އެރިކްސަން  2021ފެބްރުއަރީ  3

މައްސަލަތައް    .4 މަސްތުާވތަކެތީެގ  ަވއްކަމާއި  ކިނބިދޫަގއި  ތ. 
މެޖިސްޓްރޭޓެއް   ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  ިގަނެވފައިާވކަމާއި، 
މެޖިސްޓްރޭޓެއް   ދާއިމީ  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކަމާއި،  ނެތް 
ކޯޓަށް   މެޖިސްޓްރޭޓް  ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވމަށާއި، 
ނިންމޭޭނ  ޝަރީޢަތްތައް  މައްސަލަތަކުެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ 

ސާ މައްސަލަތައް  ފަހިކޮށްދެއްވައި  ބިތުާވ  އަަވސްޮގތެއް 
ފަރާތްތަކަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި  

 ( 32ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ނާޡިމް هللا ޢަބްދު 2021ފެބްރުއަރީ  3

މުއްދަތުަގއި    .5 ޕްރޮބޭޝަން  ޓްރައިބިއުނަލުން  ަވޒީފާއާބެހޭ 
ަވކިކޮށްފައިާވތީއާ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ަވޒީފާއިން  ަވޒީފާއާބެހޭ  އި 

ބަޔާންކޮށް   ކަްނބޮޑުުވންތައް  ހުރި  ހންުގމުަގއި  އިދާރީ 
 ( 2032ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ޢަޒީޒް  2021މޭ  04 ޢަބްދުލް  އަދި  ޙަނީފް  ޢާލިޔާ 
 އަޙްމަދު / މއ. އީޒީނައިޓް 

ަވޒީފާއާބެހޭ   2021އޮކްޓޫބަރ  31 ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުާވފައި.  

ބަންދުެގ    ޝަރީޢަތް  .6 ކަމަށާއި،  ބަްނދުކޮށްފައިާވ  ިނމެންދެން 
މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސްދުަވސް    8ނުެގންދާތާ    މުއްދަތު 

 ( 5229ެވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ )

/   ޙުސައިން 2021ނޮެވންބަރު  02 ސޯސަްނިވލާ  ޝުނާޒް، 
 މ.މުލި 

ހޯމް    އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު    21އެފެއާޒްއަށް ފޮނުާވފައި. )

ބަންދުެގ    ޝަރީޢަތް  .7 ކަމަށާއި،  ބަްނދުކޮށްފައިާވ  ިނމެންދެން 
މުރާޖަޢާކުރުމަށް މަސްދުަވސް    8ނުެގންދާތާ    މުއްދަތު 

 ( 5268ެވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ )

/   މުޙައްމަދު 2021ނޮެވންބަރު  02 މުޝްތަރީެގ  ރިޟްާވން، 
 މ.މުލި 

ހޯމް    އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު    21އެފެއާޒްއަށް ފޮނުާވފައި. )

ޢަބްދުިނމެންދެން    ޝަރީޢަތް  .8 ޝަރީފް هللا ބަްނދުކޮށްފައިާވ 
އަށް ލ.ދަނބިދޫ(   / ޙައްޤު   )ސަންރޭސް  ބޭސްފަރުާވެގ 

ޝަކުާވެވސް  ޕީ.ޖީއަށް  ތަކުރާރުކޮށް    ނުލިބޭކަމާއި، 

ހަމީދު،   އަލްއުސްތާޛު 2021ނޮެވންބަރު  02 މުޞްޠަފާ 
 ހި )ކަނީރުމާެގ / ރ.އަނގޮޅިތީމް(ގ.ރާެވ

ހޯމް    އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު    21އެފެއާޒްއަށް ފޮނުާވފައި. )
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ަވކީލު ފޮނުއްާވފައިާވ  ހުށަހަޅާފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭނާެގ 
 ( 5338ސިޓީ )

ފަރާތެއް    ޝަރީޢަތް  .9 އެތައް  ބަްނދުކޮށްފައިާވ  ިނމެންދެން 
ބަްނދުެގ ކަމާއި،  ތިބި  ަގާވއިދުްނ    ޖަލުަގއި  މުއްދަތު 

ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ނުދާކަން    މުރާޖަޢާކުރަމުން 

(5328 ) 

. 04-6އުސްމާން )ގޮޅީ ނަންބަރު    ތާމިރު 2021ނޮެވންބަރު  02
 ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް( 

ހޯމް    އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު    21އެފެއާޒްއަށް ފޮނުާވފައި. )

ބަންދުކޮށްފައިާވކަމާއި،    ޝަރީޢަތް  .10 ނިމެންދެން 
ކަމާއި، ރިމާްނޑް    ބަންދުކޮށްފައިަވނީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި

ރިމާންޑުގައި    ނާޔަތްތައް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުންޢިޖަލަކުން ލިބޭ  
ކުރިއަށްދަނީ  ޝަރީޢަތް  ނުލިބޭކަމާއި،  ފަރާތްތަކަށް    ތިބޭ 

 ( 5408ލަހުންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ހޯމް    އަނާން، އަލްޓްރާ / ޏ.ފުވައްމުލައް  ޢަލީ 2021ޑިސެންބަރު  06 އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ޑިސެންބަރު    19އެފެއާޒްއަށް ފޮުނާވފައި. )

ބަންދުކޮށްފައިާވކަމާއި،    .11 ނިމެްނދެން  ޝަރީޢަތް 
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްަގއި ކަމާއި، ރިމާންޑް    ބަންދުކޮށްފައިަވނީ
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން ރިމާންޑުަގއި    ނާޔަތްތައްޢިޖަލަކުން ލިބޭ  

ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ   ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް 
(5409) 

ހޯމް  މަޢުލޫމާތު    ޢަލީ ފައުޒާން، ކުރެސްޓް / ށ.ބިލެތްފަހި  2021ޑިސެންބަރު  06 އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމަށް 
 ( 2021ޑިސެންބަރު    19އެފެއާޒްއަށް ފޮުނާވފައި. )

ޝަރީޢަތް   .12 ބަްނދުކޮށްފައިާވކަމާއި،  ނިމެންދެން   ޝަރީޢަތް 

ބަންދުކޮށްފައިާވ  ނިމެްނދެން  ޝަރީޢަތް  ކުރިއަށްުނދާކަމާއި، 
އެދި    ފަރާތްތަކުގެ  ކަށަވަރުކޮށްދެއްުވން  ޙައްޤުތައް 

 ( 5407ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ   ، މާލެ ޖަލު 9ޝިހާމް، ޔުނިޓު  هللا ޢަބްދު 2021ޑިސެންބަރު  06
 ( 2021ޑިސެންބަރު   19އޮފީހަށް ފޮނުާވފައި. )

އެފަދައިން   .13 ބަްނދުކޮށްފައިާވކަމާއި،  ނިމެންދެން    ޝަރީޢަތް 

ކޮންމެ   މުއްދަތު  ބަންދުެގ  މީހުްނެގ   30ބަންދުކޮށްފައިަވ 
ކަނޑައަޅާފައިާވ    ދުަވހަކުން ޤާނޫުނަގއި  މުރާޖަޢާކުރުމަށް 

އެފަދައިން ޮގތް  ޢަ  މަޤްޞަދާއި  ާވ  މަލުނުކޮށްފިނަމަ 
 ( 5526ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިއްާގަގސްދޮށު  2021ޑިސެންބަރު  06 ނިޔާޒް،  / ޙަސަން  ެގ 
 ސ.ހިތަދޫ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  
 ( 2021ޑިސެންބަރު   19އޮފީހަށް ފޮނުާވފައި. )

  އަޒުރާ ޢަބްދުލްހަމީދުެގ ފިރިމީހާ އަފްސަލް ރަޝީދު ޝަރީޢަތް   .14

ނުިނމި  މައްސަލަ  ބަންދުކޮށްފައިާވތީއާއި،  ނިމެްނދެން 
/  2021ޑިސެންބަރު  06 ފަހަލަ  ޢަބްދުލްހަމީދު،  އަޒުރާ 

 ދ.ކުޑަހުަވދޫ 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  

 ( 2021ޑިސެންބަރު   19އޮފީހަށް ފޮނުާވފައި. )
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އެ ހައްދަވައިދެއްުވްނ  މައްސަލަ    ިގަނދުަވސްާވތީ،  ިނމޭނެޮގތް 
 ( 5582އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

އަދަބު    .15 ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢާފުދިުނމާއި  އެދި   ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

ިގަނދުަވސްެވފައިާވތީ،   ނުލިބި  ޖަާވބެއް  ފޯމަށް  އިލްތިމާސް 
 (5706އަަވސްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )  އެކަން

/  2021ޑިސެންބަރު  06 މާލޭގެއާެގ  އިސްމާޢީލް،  އިފާ 
 ތ.ތިމަރަފުށި 

ސާފުކުރުމަށް    ބޯޑަށް މަޢުލޫމާތު  ކްލެމެންސީ 
 ( 2021ޑިސެންބަރު  19ފޮނުާވފައި. )

 އަހަރުެގ ޖަލު ޙުކުމަށް ލުޔެއް   10ޖަލުަގއި ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ    .16

  ހޯދުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ފޯމު ހުށަހަޅައި، އެ ފޯމަށް ޖަާވބު 

ލިބިފައިުނާވކަމާއި، އެ ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަވައިދެއްުވން އެދި  
 ( 5769)ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

/  2021ޑިސެންބަރު  06 ްގރީންޯވލްޑް  މުއިއްޒު،  އަޙްމަދު 
 ހއ.ހޯރަފުށި 

ބޯޑަށް   ކްލެމެންސީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ޑިސެންބަރު  19ފޮނުާވފައި. )

އެދި    .17 ހޯދުމަށް  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ޖަލު  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 
އެއް    އިލްތިމާސް ހުށަހެޅިތާ  ިގަނ  ފޯމު  އަހަރަށްުވރެ 

ލިބިފައިުނާވކަމާއި، އެ    ދުަވސްެވފައިާވ ކަމަށާއި، އަދި ޖަާވބެއް
ސިޓީ   ފޯމަށް ޖަވާބެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ

(5771) 

ބޯޑަށް   އައިމިނަތު އަޙްމަދު، ހ.ޯގލްޑް ިވލެޖް  2021ޑިސެންބަރު  06 ކްލެމެންސީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ޑިސެންބަރު  19ފޮނުާވފައި. )

ތުހުމަތުަގއި   .18 ކަމުެގ  އަތްލި  ގައިގައި    ކުޑަކުއްޖެއްެގ 

ބަްނދުެގ   ލަސްާވކަމާއި،  ޝަރީޢަތް  ބަންދުކޮށްފައިާވކަމާއި، 
ޤާޫނނުަގއިާވ މުރާޖަޢާކުރަމުންުނދާކަްނ    މުއްދަތު  ޮގތަށް 

 ( 5779ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ ) ފާހަަގކޮށް

)ފެހިއަލި،  2021ޑިސެންބަރު  06 ހައްމާދު  އިސްމާއިލް 
 ރ.މަޑުއްަވރި( 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ  
 ( 2021ޑިސެންބަރު   19އޮފީހަށް ފޮނުާވފައި. )

ތެރެއިން   .19 އިމުެގ  ޤާނޫީނ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޙާލަތަށް    ބަލި 

ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމަށް ލުޔެއް  
 ( 5776ސިޓީ ) ފޮނުއްާވފައިާވ

/  2021ޑިސެންބަރު  06 ދިއްާގަގސްދޮށުެގ  ރަޝީދާ،  ފާތިމަތު 
 ހދ.މަކުުނދޫ 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް  
( ފޮުނާވފައި.  ޑިސެްނބަރު    19ސަރިވސްއަށް 

2021) 
  ޖަާވބު ލިބިފައިުނާވތީ، އެ ހުށަހަޅާފައިާވ ކްލެމެްނސީ ފޯމަށް    .20

ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ދެއްަވއި،  ޖަާވބު  ފޯމަށް 
 ( 5781ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ ) އެދި

/  2021ޑިސެންބަރު  06 މޯިނންްގސަން  މުޙައްމަދު،  މިސްބާޙް 
 ހދ.ނޮޅިަވރަންފަރު 

ބޯޑަށް   ކްލެމެންސީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ( 2021ޑިސެންބަރު  19ފޮނުާވފައި. )

ލިބިފައިުނާވކަން   .21 ޖަވާބު  ފޯމަށް  ކްލެމެްނސީ    ހުށަހަޅާފައިާވ 

 (5977ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
ބޯޑަށް   އަޙްމަދު ަވހީދު، އާެގ / ސ.ފޭދޫ  2021ޑިސެންބަރު  06 ކްލެމެންސީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 ( 2021ޑިސެންބަރު  19ފޮނުާވފައި. )

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
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ސިިވލް ކޯޓުަގއި ޙުކުމެ ތަންފީޒްކުރުމުެގ އިޖުރާޢަތު ކުރިއަށް    .1
ިނޒާމީ   އެކަށައެޅިފައިާވ  އެކަމަށްޓަކައި  ެގްނދާޮގތާއި 
ޮގތާއި،  ެގންދާ  ކުރިއަށް  މުރާޖައަތު  އިންތިޒާމްތައް 
އިންތިޒާމްތައް  ނިޒާމީ  އެކަށައެޅިފައިާވ  އެކަމަށްޓަކައި 

އެޅުއްވުމަކީ ޢަދުލު  މުރާޖަޢާކޮށް، މިހިނދުންހިނދަށް ފިޔަަވޅު  
އިތުބާރު   ޢަދާލަތާމެދު  އަަވސްކުރުމާއި  އިންޞާފު 
ކަމެއްކަމަށް   ކުރަްނޖެހިފައިާވ  ކޮންމެހެން  އުފެއްދުމަށްޓަކައި 
އެކަމާ   ޤަބޫލުކުރެޭވނީ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް 

 ސިޓީ ގުޅިެގން ފޮުނއްާވފައިާވ 

މަސައްކަތްކުރައްާވ  - 2021އޮކްޓޫބަރ  31 އިދާރާ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  2019އޮކްޓޫބަރު  8 ބިލުެގ  އިޖްރާޢާތުެގ  މަދަނީ 
ފޮުނއްުވމަށް   ސިޓީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް 

 ނިންމަާވފައި. 
މަދަނީ މައްސަލަތަކުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް  
ބޮޑެތި   ަވރަށް  ޮގންޖެހުންތަކާގުޅޭޮގތުން  ހުރި 
ށް ިގނަ ބަދަލުތަކެއް ެގްނނަން ޖެހޭތީއާއި އަކަމަ

ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ދިރާސާތަކެއް  ބޮޑު  ަވރަށް 
ފާހަަގކޮށްފައިުވމާއެކު،   މެްނބަރުން  ކޮމިޓީެގ 
ކަމަކަށްވާތީ،   ވިސްނާލަންޖެހޭ  އިތުރަށް 

 ަވނަ(.46 – 05.11.2019)  މަޑުޖެހިފައި
ރައީސްއަށް    .2 މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ޤައިދީންތަކެއް 

އެކުލެޭވ   މައްޗަށް  ޝަކުާވތަކުެގ   15ފޮނުއްާވފައިާވ 
ސިޓީއަކާުގޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެްނޑް 
އެކުަގއި   ކޮމިޓީ  ޖުޑީޝިއަރީ  ކޮމިޓީއާއި  ޖެންޑަރ 
ޮގތެއް   މައްސަލައިގައި  އެ  މަޝްަވރާކުރައްވައި 

 އްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ.ނިންމަވާދެ 

ޑިސެންބަރު ގައި ބޭއްުވނު ބައްދަލުވުމުގައި ސަބް    7 2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޓޭބަލް އޮފީސް  2019ޑިސެންބަރު  05
 ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަާވލެިވފައި 

 
ސަބް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޖުޑީޝިއަރީ  

 ކޮމިޓީ މެންބަރުން 
ރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް މާފަންނު އުތުރު ދާއި -1

 ފަހުމީ 
 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު  މޫސާ ސިރާޖު  -2
 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މްްނބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  -3

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ   ކޮމިޓީގައި  ސަބް 
 ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީ މެންބަރުން 

 ޢަލީ  ޔޫނުސް މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޮޅުދޫ •
 ާނޡިމް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދަނެގތި •
 މަޙްމޫދު   ޖީހާން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހިންނަަވރު •
  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ދެކުނު   ފުވައްމުލަކު •

 މުމްތާޒް  މުޙައްމަދު
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ބޭނުންާވ    23 އަށް  ކޮމިޓީ  ޑިސެންބަރުގައި 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ  

 ފޮނުިވފައި 
 

 އި. ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ފެށިފަ-ޖޮއިންޓް
 ރިޕޯޓު ލިޔުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަމުްނދަީނ.

ގެއްލުާވލާފައިާވ    .3 މައްސަލައާއި،  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ 
މީހުްނެގ   މަރާލާފައިާވ  ޮގތަށް  ޭނނޭގ  ޮގތް  މީހުންާނއި، 
މައްސަލަތަކުަގއި   އެ  ތަޙްޤީޤުތަކާއި،  މައްސަލަތަކުެގ 

ޮގސްފައިާވ   ޝަރީޢަތްތައް  އެ ދަޢުާވކުރުމާއި،  ހިސާބާއި، 
އެދި   ބައްލަަވއިދިނުމަށް  ސަބަބުތައް  ލަސްާވ  މައްސަލަތައް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

މެންބަރު  2020މެއި  24 ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންޭވރު 
 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު 

މިއީ އެއް މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން ފޮުނާވފައިާވ   • 2021އޮކްޓޫބަރ  31
މި    2 ސިޓީެގ   2ސިޓީކަމަށްުވމުން 

 މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކުރުމަށް ނިްނމާފައި. 
އަދި މި ސިޓީތައް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  •

އެ  ޙިއްސާކޮށްފައިާވތީ،  ކޮމިޓީއާެވސް 
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެއް  -ކޮމިޓީއާއެކު 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެކުލަާވލައިެގން   

ބަޔާްނކޮށް  އެކަން  ނިްނމާ،  ެގްނދިއުމަށް 
ަވނަ ދުަވހު ަވީނ    2020މެއި    28ސިޓީއެއް  

ސިޓީއާ  )މި  ފޮުނިވފައި.  ކޮމިޓީއަށް  އެ 
ގުޅިެގން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ 

ނަންބަރު    ކޮމިޓީެގ  އެ  -57ނިންމުން 
F/SKH/PMC/2020/107   ްސިޓީނ

ޖުޑީ  2020ޖޫން    3ަވނީ   ޝިއަރީ  ގައި 
 ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކޮށްފައި(

ކަމާުގޅުންހުރި    2މި   ގުޅިެގން  ސިޓީއާ 
  2ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުުވމަށް ނިންމާފައި )

ަވަނ    24ގައި ބޭއްުވނު ކޮމިޓީެގ    2020ޖޫން  
 ބައްދަލުުވން( 

މީހުްނނާއި،   .4 މަރާލާފައިާވ  މީހުންާނއި،  ގެއްލުާވލާފައިާވ 
އަނިޔާެގ   މިނިަވންކަމާއެކު  ވައްކަމާ  މައްސަލަތަކުގައި 

އޮންަނންޖެހޭކަމަށް  ޓީމެއް  ތަޙްޤީޤެއް  މަސައްކަތްކުރާނެ 
 ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިއްރު ސިޓީ 

 2021އޮކްޓޫބަރ  31 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 2020މެއި  24

ޕްރައިެވޓް    .5 )ސިންަގޕޯރ(  މޯލްޑިްވސް  ލިމިޓެޑް" "އެސްޓީއޯ 
ގެއްލިފައިާވ  ތެރެއިން  ިވޔަފާރީެގ  ަވުގ  ތެލުެގ  ހިްނިގ  އިން 
ބޭރުެގ   ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޢަދަދެއްެގ  ިގނަ  ބެލެޭވ  ކަމަށް 

ނަންބަރު   2020ޖޫން  24 އޮފީސްެގ   2020/89ޓޭބަލް 
 މެމޯއިން 

އެންމެހައި  - 2021އޮކްޓޫބަރ  31 އެއްބަސްުވމާއި،  ުގޅޭ  މައްސަލައިއާ 
އެންޓި ހޯއްދެުވމަށް  ކޮރަޕްޝަްނ  -ލިޔެކިޔުންތައް 
 ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ދެންެނިވފައި.  
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އެކުލަާވލެުވުނ  ޙަާވލުކޮށްެގން  ކުންފުންޏަކާ  އެކައުންޓިްނގ 
ފެބްރުަވރީ   7ރިޕޯޓު، ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު  

ޑައިަގތުމަށްފަހު، ދިެވހި ދައުލަތުެގ  ގައި ެވރިކަމަށް ވަ  2012
ކުރައްަވއިެގްނ  ހޭދައެއް  ބޮޑު  ަވރަށް  ފައިސާއިން 
ބައްލަވައިަގެނ، ފޮރުާވފައިާވތީ، އަދުެގ ސަރުކާރުން އެ ރިޕޯޓު 
ރައްދު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ހޯއްދަަވއި،  އޮތްތަނަކުން 

މަދު  ކުރުމަށް އެދި، މާފަންނު ހުޅަނދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައް
 ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

-123ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނެގ ނަންބަރު  -އެންޓި
C4/57/2020/34    ،ްއެކައުންޓިްނގ   ސިޓީއިނ

މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އިސްެވ  ކުންފުންޏަށް 
އެ ބެ ދައުލަތުން  ޙަާވލުކުރުމަށް  ލުމަށް 

ކޮޕީ އެއްބަސްުވމުެގ  ެވފައިާވ  އާއި ކުންފުންޏާއެކު 
މައްސަލައާ   އެ  ކުންފުނިން  އެކައުންޓިްނގ 
ކޮޕީ ރިޕޯޓުެގ  އެކުލަާވލާފައިާވ   ގުޅޭޮގތުން 

 ފޮނުއްާވފައިޭވ. 
ފަދައިން،   އެދިފައިާވ  މައްސަލައާ  ކޮމިޓީއިން  މި 

މިޝަނުްނ  ކޮ   ކޮރަޕްޝަން-އެންޓިގުޅިެގން  
މަސައްކަތްތަކާ   ކުރައްާވފައިާވ  މިހާތަނަށް 
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ކޮޕީއާއި، މި 

ގުޅޭ   އެންމެހައި    އެމައްސަލައާ  ހުރި  އޮފީހުަގއި 
 ކޮމިޓީއަށް ަވނީ ލިބިފައި.  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ

 
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުެގ -"އެންޓި  .6

ނަންބަރު:   )ރިޕޯޓު  ރިޕޯޓު"  ( KHR-2020/07ޚުލާސާ 
ރައީސް   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ދިރާސާކުރެއްުވމަށް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ނަންބަރު   2020ނޮެވންބަރު  16 އޮފީސް   2020/178ޓޭބަލް 
 މެމޯއިން 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31

ރިހެބިލިޓޭޝަްނ   .7 ޑިޓެްނޝަްނ/  ކުޑަކުދިންނަށް  ކުށްކުރާ 
މަރުކަރުތައް ޤާއިމްކުރުމާބެހޭ ކަރުދާސް ހިމަނައި ޖުެވނައިލް  

 ކޯޓުން ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ބިޔުރޯ  2020ޑިސެންބަރު  14

 ނުފައްޓަާވ.  އަދި މަސައްކަތް 2021އޮކްޓޫބަރ  31 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓު 2020މާރިޗު  18 2019ކޯޓުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު ސުޕްރީމް   .8
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަްނެގ އަހަރީ    .9

 2019ރިޕޯޓު 
 P/57/2020/9-198ނަންބަރު: 

 2020މާރިޗު  16

ޖުޑީޝަލް  2020މާރިޗު  17 އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  

 2019ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .10
 480/57/2020/02ނަންބަރު: 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލް  2020މާރިޗު  1
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 2020މާރިޗު  1
 2019ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .11

 C/57/2020/15-196ނަންބަރު: 
 2020ފެބްރުއަރީ  29

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީސް  2020މާރިޗު  8

 2019ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .12
 A-GA/57/2020/7-195ނަންބަރު: 

 2020ފެބްރުއަރީ  28

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2020މާރިޗު  2

 2019އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .13
 A4-CP/2020/18-32ނަންބަރު: 

 2020ޖަނަވަރީ  12

 ނުފައްޓަާވ.  އަދި މަސައްކަތް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2020ޖަނަވަރީ   13

  2019އަހަރީ ރިޕޯޓު  ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  .14
ގައި ފޮނުާވފައިާވ މެއިލް )އެންޓްރީ ނަްނބަރު:    2020މޭ    21

2335) 

 ނުފައްޓަާވ.  އަދި މަސައްކަތް 2021އޮކްޓޫބަރ  31 ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  2020މެއި  26

ގައި ބޭއްެވިވ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ   2020ނޮެވންބަރު    2  .15
ަވނަ ޖަލްސާގައި    13ަވނަ އަހަރުެގ ތިްނަވނަ ދައުރުެގ    2020

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަާނއި  -މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ، އެންޓި
ތަޙްޤީޤުކުރި   ުގޅިެގން  ސަރިވސްއާ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

ެވންޓިލޭޓަރު ހެލްތްއިން  އޮފް  ަގތުމުަގއި މިނިސްޓްރީ  ތައް 
ކޮރަޕްޝަން ހިްނާގފައިާވކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ މައްސަލައިަގއި  
ނެތްކަމަށް   ޤަރީނާއެއް  އަދި  ހެއްކެއް  ދައުާވކުރާނެ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް ވިދާޅުެވ، އެ މައްސަލައިގައި ޚިލާފު  
ޖުޑީޝިއަރީ   ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަ  އެ  އުފެދިފައިާވތީ، 

ރިޕޯޓަށް ޙަާވލާދެއްަވއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ކޮމިޓީން ނިންމިޮގތުެގ
)ނަންބަރު:   ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  -196ޖެނެރަލް 

PGB/57/2021/2  ،3    ީގައި 2021ފެބްރުއަރ  )
ބަޔާންކުރައްާވފައިާވ މައްސަލަ ކޮމިޓީްނ ބައްލަަވއިދެއްުވމަށް، 
 އެދި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ނަްނބަރު    2021ފެބުރުަވރީ  9 އޮފީސް   2021/11ޓޭބަލް 
 މެމޯއިން 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31
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ގައި ބޭއްުވނު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ    2020ނޮެވންބަރު    30  .16
ަވނަ ޖަލްސާގައި    24ަވނަ އަހަރުެގ ތިްނަވނަ ދައުރުެގ    2020

އަދަބު  ފާސްކުރައްާވފައިާވ،   "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
ފޯމު"   ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިުނމަށް 
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްަވމުންދާކަން ފާހަަގކޮށް  
ސިޓީތައް  ފޮނުާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  މަޖިލީހުެގ 
ނިންމިޮގތުެގ  ދިރާސާކޮށް  އިސްެނުގމަށް  އަމިއްލަ  ކޮމިޓީެގ 

( އިދާރާތަކާ  M19/JD/2020/13ރިޕޯޓު  ކަމާުގޅޭ   )
މިހާތަނަށް   މައްސަލައިަގއި  އެ  ހިއްސާކޮށްފައިީވނަމަެވސް، 
ޙުކުމް   މިހާރު  އައިސްފައިުނާވތީ،  ސިފައެއް  އަމަލީ 
ރައްޔިތުންެގ   ުގޅޭޮގތުން  ފަރާތްތަކާ  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 

 މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ

އޮ 2021މާރިޗު  9 ނަްނބަރު  ޓޭބަލް   35/2021ފީސް 
 މެމޯ 

ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ އިދާރާތަކަށް ޓޭބަލް  2021އޮކްޓޫބަރ  31
 އޮފީހުން ފޮުނިވ ސިޓީތަކުެގ ޖަާވބު ލިބިފައި. 

އެކަމުެގ   .17 ފަރާތްތަކާއި،  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުާވތަކެތި  ބާރުގަދަ 
އެކަމުެގ   ފަރާތްތަކާއި  ޝިކާރައަކަށްެވފައިާވ  ިވޔަފާރިކުރާ 

ުގޅޭޮގތުން ސަރުކާރުްނ   އެކަމުން ސަލާމަތްކުރުމާ  ފަރާތްތައް 
ސިޔާސަތުތަކަށް   އެ  ދެެނަގނެ  ސިޔާސަތުތައް  ެގްނގުޅޭ 
ފާހަަގކޮށްދެއްުވްނ   ކޮމިޓީން  އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ  ެގންނަްނ 
 އެދި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ނަްނބަރު   2021މާރިޗު  15 އޮފީސް   38/2021ޓޭބަލް 
 މެމޯ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31

ނޮން  .18 އަދި  ޕެރޯލް  ކްލެމެންސީއާއި،  - ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
ކަސްޓޯޑިއަލް ޕެނަލްޓީ ދިނުމުެގ ނިޒާމާއި، އެ ނިޒާމުތަކާުގޅޭ  

ެގންަންނ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތައް ދެެނަގނެ، އެ ނިޒާމަށް  
އެދި   ފާހަަގކޮށްދެއްުވމަށް  ކޮމިޓީން  އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ނަްނބަރު   2021މާރިޗު  15 އޮފީސް   39/2021ޓޭބަލް 
 މެމޯ 

މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   2021އޮކްޓޫބަރ  31
ކަމާުގޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން ފޮނުަވއި،  

 ިގނަ އިދާރާތަކުން ޖަާވބު ލިބިފައި. 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އިސްމާއީލް ރަޝީދު    .19
ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމާުގޅޭޮގތުން ފޮނުއްާވފައިަވ  

 މައްސަލަ

ނަްނބަރު   އޮފީސް  ޓޭބަލް 
 2021/85އަދި  2021/88

ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް   2021މޭ  31
 ރަޝީދު ަވނީ އިސްތިއުފާދެއްާވފައެެވ.

ކޮމިޓީްނ  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  ރިޕޯޓު 
 ނުފައްޓަާވ. 

 2020އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓް   .20
 A4-CP/2021/2-32ނަންބަރު: 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް  2021ޖަނަވަރީ  19
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 2021ޖަނަވަރީ  17
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަްނެގ އަހަރީ    .21

 2020ރިޕޯޓު 
 P/57/2021/9-198ނަންބަރު: 

 2021ޖަނަވަރީ  28

ޖުޑީޝަލް  2021މާރިޗު  1 އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31

 2020ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .22
 A/57/2021/3-200ނަންބަރު: 

 2021ފެބްރުއަރީ  25

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  2021ފެބްރުއަރީ  28

 2020ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީހުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .23
 C/57/2021/9-196ނަންބަރު: 

 2021ފެބްރުއަރީ  28

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްެގ އޮފީސް  2021މާރިޗު  1

 2020ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .24
 480/57/2021/03ނަންބަރު: 

 2021މާރިޗު  1
 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުްނސިލް  2021މާރިޗު  1

 2020ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .25
 A-GA/57/2021/05-195ނަންބަރު: 

 2021ފެބްރުއަރީ  28

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021މާރިޗު  3

މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ ެގ   .26
 2020އަހަރީ ރިޕޯޓު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  2021އޭޕްރީލް  5 މޯލްޑިްވސް 
 އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި  2021އޮކްޓޫބަރ  31

 2020ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު   .27
 223/57/2021/1ނަންބަރު: 

 2021މޭ  19

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  2021މޭ  20

މެޖިސްޓްރޭޓް    .28 އިސް  ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގއ.ނިލަްނދޫ 
ުގޅޭޮގތުން   ޑިސެމްބަރު    05ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމާ 

ހުށަހެޅުުނ   2019 ކޮމިޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  ގައި 
އެ    112/ 2019ނަންބަރު   ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ 

 މައްސަލަ ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021މާރިޗު  17
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އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް    .29 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހއ.ބާރަށު 
  2020ޖޫން    21އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީއާ ުގޅޭޮގތުން  

ގައި  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ަނންބަރު 
މައްސަލަ   2020/20 އެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ 

 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021މާރިޗު  31

ޅ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު މޫސާއާ   .30
ޖުޑީޝަލް    2019ޑިސެންބަރު    10ގުޅޭޮގތުން   ގައި  

ނަންބަރު   ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް    2008/10ސަރިވސް 
 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓްމައްސަލަ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  2021އޮކްޓޫބަރ  31 ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2019އެޕްރީލް  19

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް   .31 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބ.ދަރަަވްނދޫ 
ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  ލަޠީފްއާ  އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު 

ނަންބަރު  ސަރިވސް   ހުށަހެޅުނު    2019/07ކޮމިޝަނަށް 
 މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޖޫން  22

ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ޤާޟީ ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދާ ގުޅޭޮގތުްނ    .32
ސަރިވސް   ނަްނބަރު ޖުޑީޝަލް  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަަނށް 

މައްސަލަ   2019/91 އެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޖޫން  22

ޢަބްދު  .33 އަލްއުސްތާޛު  އިސްޤާޟީ  ކޯޓުެގ  ޢަލީއާ  هللا ސިިވލް 
ހުށަހެޅުުނ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭޮގތުން 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެ މައްސަލަ   54/ 2019ނަންބަރު  
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޖޫން  22

ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު    .34
ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  މަނިކާ  ޙަސަން  އަޙްމަދު 

ނަންބަރު   ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ   2020/21ކޮމިޝަނަށް 
 ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް އެ މައްސަލަ ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021މޭ  26

ގުޅޭޮގތުްނ   .35 މުޙައްމަދުއާ  ޙުޒައިފާ  ޤާޟީ  ކޯޓުެގ  ފެމިލީ 
ނަްނބަރު  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަަނށް  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް 

މައްސަލަ   2020/10 އެ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ 
 ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021އޯަގސްޓު  2
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މ. ދިއްގަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް )މިހާރު    .36
އަލްއުސްތާޛް   މެޖިސްޓްރޭޓް(  ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  މ.މުލީ 
ސަރިވސް   ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  އާމިރާ  ޙުސައިން 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނިްނމިޮގތް. 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021ޖޫން  20

ޑްރަްގ ކޯޓުެގ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް އާރިފާ ގުޅޭޮގތުްނ    .37
އެ   ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަަނށް 

 ކޮމިޝަނުން ނިްނމަާވފައިާވ ޮގތް 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021ޖޫން  20

މެޖިސްޓްރޭޓް   .38 އިސް  ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޮނޑޭ  ގއ. 
ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  އިބްރާހީމާ  މުހައްމަދު 
ކޮމިޝަނުްނ   އެ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ކޮމިޝަނަށް 

 ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021ޖޫން  20

އަބްދު  .39 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ  ޔާމީްނ  هللا ކުރީެގ 
އަހަރު ދުަވހުެގ ޖަލު ޙުކުމެއް    5އަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ މައްޗަށް  

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުެގ ޮގތުްނ  
ފަނޑިޔާރުންނަށް   ބައެއް  ތިބި  ބެންޗުގައި  ޙުކުމެކުރި 

އޯޑިއޯ އެނޭގ  ބިރުދައްކާފައިާވކަން  ތަކެއް ރިޝްަވތުދީ، 
ލީކުެވފައިާވތީ، މި މައްސަލަ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް  

 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

ސަރިވސް   ބިޔުރޯ  2021ސެޕްޓެންބަރު  01 ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ނިްނމާފައިާވ   ފޮނުުވމަށް  ސިޓީ  ކޮމިޝަނަށް 

6.9.2021 

އަބްދު  .40 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަ  ޔާމީްނ  هللا ކުރީެގ 
އަހަރު ދުަވހުެގ ޖަލު ޙުކުމެއް    5އަބްދުލްޤައްޔޫމްެގ މައްޗަށް  

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުެގ ޮގތުްނ  
ފަނޑިޔާރުންނަށް   ބައެއް  ތިބި  ބެންޗުގައި  ޙުކުމެކުރި 

އޯޑިއޯ އެނޭގ  ބިރުދައްކާފައިާވކަން  ތަކެއް ރިޝްަވތުދީ، 
އެ   ކޮމިޓީން  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  ލީކުެވފައިާވތީ، 
މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެއްުވން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕީ.ޖީ ްގރޫޕްެގ  
ސިޓީަގއިާވ   ފޮުނއްާވފައިާވ  ސަލީމް  އަޙްމަދު  ލީޑަރު 
މައްސަލައަކީ އެ ކޮމިޓީެގ މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ދާއިރާެގ ތެރޭގައި  

މައްސަލައެއްކަމުގަ  ކޮމިޓީއަށް  ހިމެނޭ  ޖުޑީޝިއަރީ  އިުނާވތީ، 
ފޮުނއްާވފައިާވ   ރައީސް  ަނއިބު  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 

ަނންބަރު   2021ސެޕްޓެންބަރު  30 މެމޯ  -MEMOބިއުރޯ 
J/2021/224 
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ސަލީމް   އަޙްމަދު  ލީޑަރު  ްގރޫޕްެގ  ޕީ.ޖީ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ހިންަގން އުޅުނުކަމުެގ  ތ.ތިމަރަފުށީގައި    .41
ޝަރީޢަތްތައް   ފަރާތްތަކުެގ  ހައްޔަރުކޮށްފައިާވ  ތުހުމަތުގައި 
މައްސަލައިަގއި  އެ  ސަބަބާއި،  ލަސްަވމުްނދާ  ހިންުގން 
ބަްނދު  ފަރާތްތަކުެގ  ބަްނދުކޮށްފައިާވ  ނިމެްނދެން  ޝަރީޢަތް 
މައްސަލަ   ުނެގްނދާ  ރިިވއުކުރަމުން  ަގާވއިދުން 

މެންބަރު ބައް ދާއިރާެގ  ތ.ތިމަރަފުށީ  އެދި  ލަވައިދެއްުވން 
 ރިޔާޟް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ هللا ޢަބްދު

ނަްނބަރު   2021ސެޕްޓެންބަރު  6 މެމޯ  -MEMOބިޔުރޯ 
J/2021/211 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
ނިްނމާފައި   ފޮނުުވމަށް  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ 

7.9.2021 

ފައިސާ    .42 މައްސަލައިގައި  ޚިޔާނާތުެގ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ 
ދަޢުާވ   މައްޗަށް  ކުންފުނީެގ  އެސްއޯއެފް  ބޭުނންކުރި  ބަހަން 
މުޅި   ޚިޔާނާތުެގ  ނިްނމުމަކީ  ނިންމި  ދައުލަތުން  ނުކުރުމަށް 
އެ   ކަމަކަށްާވތީ،  ެގއްލިެގްނދާ  ޞައްޙަކަްނެވސް  ތަޙްޤީޤުެގ 

ަނއިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު    މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި
 އަޙްމަދު ޝިޔާމް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

އަޙްމަދު  2021އޮކްޓޫބަރު  6 މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 
 ޝިޔާމް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  

ނިްނމާއިރު   .43 މައްސަލަ  ޓްރައިބިއުނަލުން  ަވޒީފާއާބެހޭ 
އެކަމުެގ   ތައްޔާރުުނކޮށްކަމާއި،  ރިޕޯޓު  ޚުލާސާ  މައްސަލައިެގ 

ދުަވހުެގ މުއްދަތުަގއި   10ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބޭ  
އެ  ފާހަަގކޮށް،  ހުރަސްއެޅިެގންދާކަން  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

އެދި ބައްލަަވއިދެއްުވން  ސަރިވސް މައްސަލަ  ޖުޑީޝަލް   
 ކޮމިޝަނުން ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ކޮމިޝަުނެގ  2021ނޮެވންބަރު  10 ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް 
 ނަންބަރު 

 195-D/2021/35  (  10ސިޓީ 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު 

ަވޒީފާއާބެހޭ    2021ނޮެވންބަރު    29  ގައި 
ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެްނބަރުްނނާ ބައްދަލުކުރުމަށް  

 ނިންމާފައި.

ޖުޑީޝަލް    .44 ގުޅޭޮގތުން  ޢަލީ ނަޞީރާ  ކޯޓުެގ ޤާޟީ  ސިިވލް 
ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަުނެގ ނަްނބަރު  

 މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުނން ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް  2020/06

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021ސެޕްޓެންބަރު  26

މުޙައްމަދު ގުޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް هللا ފެމިލީ ކޯޓުެގ ޤާޟީ ޢަބްދު  .45
ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަުނެގ ނަްނބަރު  

 މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުނން ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް  2020/09

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021އޮކްޓޫބަރު  17

މިހާރު    .46 މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބ.އޭދަފުށި 
މެޖިސްޓްރޭޓް(  ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  )ދ.ކުޑަހުަވދޫ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021ޓޫބަރު އޮކް 17
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ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭޮގތުން  އަބޫބަކުރާ  އުއްމުކުލްޘޫމް 
  08/ 2017ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު  
 މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުނން ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް    .47 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 
ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  ޝާހިދާ  އިބްރާހީމް 

  24/ 2020ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު  
 ނިންމަާވފައިާވ ޮގތްމައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުނން 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021އޮކްޓޫބަރު  25

ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު    .48
ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  ޝަރީފާ 

މައްސަލަ އެ   2019/53ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަުނެގ ނަންބަރު  
 ކޮމިޝަނުން ނިްނމަާވފައިާވ ޮގތް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021އޮކްޓޫބަރު  26

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް    .49 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ލ.ގަމު 
ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން   ޢަބްދުލްޣަފޫރާ  ޢަބްދުލްފައްތާޙް 

ނަްނބަރު  ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަުނެގ  
 މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުނން ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް  2020/31

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021އޮކްޓޫބަރު  26

ފަރްހީޒާއާ    .50 ފާޠިމަތު  ފަނޑިޔާރު  ހައިކޯޓުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ގުޅޭޮގތުން  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ 

މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުންނ   2021/02ކޮމިޝަުނެގ ނަންބަރު 
 ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް 

 ނުފައްޓަވާ މަސައްކަތް އަދި   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021އޮކްޓޫބަރު  27

އަލްއުސްތާޛު    .51 އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް  ދާއިރާެގ  ސ.ޖުޑީޝަލް 
ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭޮގތުން   ހާޝިމާ  މުޙައްމަދު 

  20/ 2021ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ ކޮމިޝަނުެގ ނަންބަރު  
 މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަުނން ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ޖުޑީޝަލް 2021ޑިސެންބަރު  20

ޢަބްދު  .52 އަލްއުސްތާޛު  އިސްޤާޟީ  ކޯޓުެގ  ޢަދީބާ  هللا ފެމިލީ 
ގުޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު އެ  

މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުްނ   111/ 2019ކޮމިޝަުނެގ ނަންބަރު  
 ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަ  2021ޑިސެންބަރު  20

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް   .53 ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ބ.ދަރަަވްނދޫ 
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފާ ގުޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޑިސެންބަރު  20
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މައްސަލަ އެ   2019/108ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ނަންބަރު  
 ކޮމިޝަނުން ނިްނމަާވފައިާވ ޮގތް 

ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު   .54
ޢަލީ ޝަފީޤުއާ ުގޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަަނށް 

މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުްނ    2021/10ހުށަހެޅުނު ަނންބަރު  
 ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޑިސެންބަރު  20

ޅ.ކުރެްނދޫ / ހިރުނދުމާެގ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްެގ މައްޗަށް    .55
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިާވ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  
ތަޙްޤީޤު   މައްސަލައިެގ  ކުރެުވނު  ދަޢުާވ  ކުށުެގ 
ހެއްކާއި   ލިބިފައިާވ  ޮގތަށާއި،  ކުރިއަށްެގްނޮގސްފައިާވ 
ޤަރީާނއަށާއި، އިޖުރާއީޮގތުން ޢަމަލުކޮށްފައިާވޮގތަށް ބެލިއިރު، 
ޙުކުމް   ކޮށްފައިާވ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  މައްސަލައިގައި  އެ 
ފެންނާތީ،   އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭފަދަ 

ފަރާތު ޖެނެރަލްެގ  މައްސަލަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ން 
މައްސަލަ   އެ  ހުށަހެޅުމުން  ހައިކޯޓަށް  އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް 
ބަލައިުނަގތުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމަާވފައިާވތީ، އެކަމާ ުގޅިެގްނ 
މައްސަލައެއްޭވތޯ   ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުްނެގ  ހިމެނޭ  އެކަމުގައި 
ހުށަހެޅުުނ   ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ބެލުމަށް 

ކޮމިޝަނުްނ  މައް  2020/13ނަންބަރު   އެ  ސަލަ 
 ނިންމަާވފައިާވ ޮގތް 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޑިސެންބަރު  19

ިގަނ    .56 ގުޅިެގން  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ސިިވލް 
ކޮމިޝަަނށް   ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ޝަކުާވތަކެއް 

ކޯޓުަގއި   އެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅެމުންދާތީ،  ކުރިއަށްެގްނދާ 
ހަލުިވކަމާއެކު ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށްޓަކައި ޤާޫނނަކަށް ުނަވތަ 
ަގާވއިދަކަށް ބަދަލުުނެގެނސް މިހާރުން މިހާރަށް އެޅެން ހުރި  
ފިޔަވަޅުތައް ދެެނަގތުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުންނ  

 ހަދާފައިާވ ދިރާސާެގ ރިޕޯޓު 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ސަރިވސް ކޮމިޝަން ޖުޑީޝަލް  2021ޑިސެންބަރު  26
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ހުށަހެޅުމުގައި    .57 މައްސަލަތައް  ޢާއިލީ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ފެމެލީ 
ދިމާާވ ޮގްނޖެހުންތަކާ ގުޅިެގން ިގނަ ޝަކުާވތަކެއް ޖުޑީޝަލް  
ކޯޓުަގއި  އެ  ހުށަހެޅެމުްނދާތީ،  ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް 

މައްސަލަތައް   ކުރިއަށް  ކުރިއަށްެގްނދާ  ހަލުިވކަމާއެކު 
ަގާވއިދަކަށް   ުނަވތަ  ޤާނޫނަކަށް  ެގްނދިއުމަށްޓަކައި 
ބަދަލުުނެގެނސް މިހާރުން މިހާރަށް އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް  
ހަދާފައިާވ   ކޮމިޝަނުން  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ދެެނަގތުމަށް 

 ދިރާސާެގ ރިޕޯޓު

 އަދި ނުފައްޓަވާ  މަސައްކަތް  ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން  2021ޑިސެންބަރު  26

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(    2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .1

 ( 2020/24)ބިލު ނަންބަރު  އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު  
ދާއިރާެގ  2020އޮކްޓޫބަރު  13 ފޮަނދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 
ެގަނއި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 
ފާސްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮުނުވމަށް 

( މާރިޗު   30ނިންމާފައި 
2021) 

M19/JD/2021/03 

ނަްނބަރު    .2 ޞިއްޙަތު    2012/7ޤާނޫނު  )ޢާންމު 
 ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

މެންބަރު  2020ޖުލައި  14 ދާއިރާެގ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު 
 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ެގަނއި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 
ފާސްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮުނުވމަށް 

( އޭޕްރިލް    21ނިންމާފައި 
2021) 

M19/JD/2021/04 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު(   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު    .3
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

ދާއިރާެގ  2021ޖޫން  15 ތުޅާދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
 މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން 

ެގަނއި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

ފޮުނުވމަށް ފާސްކޮށް މަޖިލީހަށް  
 ( 2021ޖުލައި    3ނިންމާފައި )

M19/JD/2021/05 

( އިތުރަށް M19/JD/2021/05)ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު ނަންބަރު    .4
ފުރިހަމަކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފޮނުާވފައިާވ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު    2014/9
 ެގަނއުމުެގ ބިލު 

އަނބުރާ  2021ޖުލައި  8 ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  މަޖިލީހުން 
މަޖިލިސް  ރައްޔިތުްނެގ  ފޮނުާވލާފައި 

 (116/2021)ޓޭބަލް އޮފީސް މެމޯ: 

މަސައްކަތް  ބިލުެގ  ދެ  މި 
އެއްކޮށް ކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން 
ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ެގަނއި 
ފާސްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮުނުވމަށް 

M19/JD/2021/06 



384 
 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(    2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު    .5
 އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

ދާއިރާެގ  2021އޮަގސްޓު  24 ތުޅާދޫ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
 މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން 

( އޮކްޓޫބަރު   31ނިންމާފައި 
2021) 

 

ދާއިރާެގ   2020ފެބްރުވަރީ  12 މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ބިލު   .6 އިބްރާހީމް ކެލާ  މެްނބަރު 
 ޝަރީފް 

ެގަނއި  ބިލަށް  ކޮމިޓީން 
ބިލު  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 
ފާސްކޮށް މަޖިލީހަށް ފޮުނުވމަށް 

( ނޮެވންބަރު   25ނިންމާފައި 
2021) 

M19/JD/2021/08 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #
 މައްސަލަ 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ފަރާތް ހުށަހެޅި   ތާރީޙް   ލިބުނު 

މެްނބަރަކު    .1 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް 
ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ  

 ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުެގ މައްސަލަ 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް )ޓޭބަލް އޮފީސް  2021ފެބުރުަވރީ  3
 ( 2021/06ނަންބަރު މެމޯ: 

ކެނޑިޑޭޓުންނާ  
އިންޓަިވއުކުރުމަށްފަހު،  

ޢައްޔަންކުރުމަށް  މަޤާމުތަކަށް 
ފާސްެވފައިާވ  ކޮމިޓީން 
ނަންތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުުވމަށް 

( ފެބުރުަވރީ   16ނިންމާފައި 
2021) 

M19/JD/2021/01 

މައްޗަށް    .2 ަވހީދުެގ  ޢަލީ  ޓޫރިޒަމް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ކުރީެގ 
ކޯޓުން   އަމުރު ކްރިމިނަލް  މަނާކުރުމުެގ  ފުރުން  ނެރުނު 

 4ބާޠިލުކޮށްފައިާވ މައްސަލައިގައި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  
 މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވައި ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް )ޓޭބަލް އޮފީސް  2021ފެބުރުވަރީ  15
 މެމޯއިން(  2021/14ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  މައްސަލަ 
ފޮުނުވމަށް ރި މަޖިލީހަށް  ޕޯޓު 

( މާރިޗު   23ނިންމާފައި 
2021) 

M19/JD/2021/02 

ފޮނުއްވާފައިވާ   # ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 
 މައްސަލަ 

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

ހުށަހަޅައި، އެތައް ދުަވހެއް ޕެރޯލްއާއި ކްލެމެންސީއަށް އެދި    .1
ލަސްަވމުންދާތީއާއި،   ނުލިބި  ޖަވާބެއް  އިރުެވސް  ެވެގންދިޔަ 

ޓައިމް މެންބަރުންކަމަށްާވތީ  -ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރުންނަކީ ޕާޓް
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އިޞްލާޙުކޮށްދެއްުވން  އެކަން 

(6603) 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަޙްމަދު ރިޝްާވން، މ.ކުރިބީގެ  2021ފެބްރުއަރީ  3 މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/355-57ނަންބަރު: ސިޓީ
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އެދި    .2 ހޯއްދަަވއިދެއްުވން  ޮގތެއް  ލުއި  ޙުކުމަށް  ޖަލު 
 ( 6618ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

 / ހިތްފަސޭހަެގ  ޒަމީރު،  މުޙައްމަދު 
 ގއ.ގެމަނަފުށި 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

-57ސިޓީ ނަންބަރު: 
F/JD/MIS/2021/347 

އަހަރުެގ   25މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައެއްގައި އިއްާވފައިާވ    .3
ޖަލު ޙުކުމަކީ އިްނސާފުެވރި ޙުކުމެއްތޯ ސާފުކޮށްދެއްަވއި، އެ  

އިންސާފު   އެދި  މައްސަލައިގައި  ހޯއްދަވައިދެއްުވން 
 ( 7233ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަޙްމަދު ފިރާހު ޢަލީ، މާފުށި ޖަލު  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

-57ސިޓީ ނަންބަރު: 
F/JD/MIS/2021/364 

ލުޔެއް    .4 އަދަބަށް  އެދި  ލިބެމުްނދާ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވން 
 ( 52ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 އާސިމް ޙުސައިން، ސީިނއަސުރުމާެގ 
 ސ.ހުޅުދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

-57ސިޓީ ނަންބަރު: 
F/JD/MIS/2021/366 

ަގއިދީންނަށް ލުއިޮގތްތަކެއް  ީވ އެްނމެ އަަވހަކަށް ޖަލުގައި ތިބި    .5
އެދި   ހައްދަަވއިދެއްުވން  ޮގތްތަކެއް  ރަނގަޅު  ނުަވތަ 

 ( 51ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

އޮފް  މ.ލޭންޑް  މަނިކު،  އިބްރާހީމް 
 ާގޑަން( 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/367 

އަހަރުެގ ޖަލު ޙުކުމަށް    25ކުރީެގ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ކޮށްފައިާވ    .6
 (46ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ނިޝާނާ ރަޝީދު، މ.ލަްނސިމޫެގއާގެ  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   10ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/365 

ބޮޑެތި    .7 ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫުންނ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ  ކުރީެގ 
ބަޔާންކޮށް،   ތަންފީޛުކުރަމުްނދާކަން  ޙުކުމްތަކެއް 

 ( 397މިނިަވންކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

/ ޝަރީފް،  هللا ޢަބްދު ބޮޑުަގސްދޮށުެގ 
 ޅ.ކުރެްނދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/348 

އަހަރުެވފައިާވކަމަށާއި،   11ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާތާ    .8
ހޯދައިދެއްވުމަށް މުޖުތަމަޢުއަށް އެނބުރި ދިއުމުެގ ފުރުޞަތު  

 ( 396އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

 / ދެކުލައަރާެގ  އަސްލަމް،  މުޙައްމަދު 
 ސ.ހިތަދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/349 

ޙުކުމްކޮށްފައިާވ    .9 ޚިލާފަށް  ޖަލަށް  ޤާނޫނާ  މައްސަލައިަގއި، 
ޮގތެއް   އެޫނން  ރިޢާޔަތްކުރައްވައި،  ހުރިޮގތަށް  ކަންކޮށްފައި 

 ( 439ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އާދަމް ސުހައިލް މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/350 

ޖަލު   .10 ބޮޑު  ކޮށްފައިާވ  ދަށުން  ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުެގ  ކުރީެގ 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  މަޢާފުކޮށްދެއްުވން  ޙުކުމްތަކަށް 

(438) 

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ   ނައިފަރު  އަޙްމަދު ޢަލީ، ސައިލުެގ / ޅ.
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/351 
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ކުރީެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ ދަށުން ޙުކުމްކޮށްފައިާވ ގައިދީންަނށް    .11
ދެއްެވިވފަދަ ފުރުޞަތެއް ދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

(440) 

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

މަނިކު،   / އާދަމް  ކުޅިދޮށުެގ 
 ތ.ތިމަރަފުށި 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/352-57ސިޓީ ނަންބަރު: 

ކްލެމެންސީއަށް އެދި އިލްތިމާސް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަާވބެއް    .12
ެވފައިާވޮގތް   ިގނަދުަވސްެވފައިާވތީ، ކްލެމެންސީއަށް  ނުލިބޭތާ 

 ( 441ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަކްރަމް ޢަލީ، މަހަލް / ލ.މާަވށް  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/362-57ސިޓީ ނަންބަރު: 

ޙުކުމްކޮށްފައިާވ    .13 ބައިވެރިެވފައިާވ  ޖަލަށް  މައްސަލައިަގއި، 
ލުޔެއް   އެފަދަ  މިިނަވްނެވފައިާވތީ،  ފަރާތްތައް  އެހެން 

 ( 442ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ހދ.  / ނޫރު  ސަހީމް،   ޢަލީ 
 ނޮޅިވަރަމްފަރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/353-57ސިޓީ ނަންބަރު: 

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ކޮށްފައިާވ ބޮޑު    .14
ޤާނޫުނގައިާވ   މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ  މިހާރުެގ  ޙުކުމްތައް  ޖަލު 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ލުއިކޮށްދެއްުވމަށް  ޮގތުެގމަތިން 

(445) 

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ވ.ސިިވލްގޯ  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/354-57ސިޓީ ނަންބަރު: 

ކްލެމެންސީ ފޯމު ހުށަހަޅައި، އިންޓަިވއު ނިމުމަށްފަހު ޖަާވބެއް   .15
ނިންމާފައިޭވތޯ ނުލިބި ލަސްާވތީ، ކްލެމެންސީއާ މެދު ޮގތެއް  
 ( 446ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

-07މުޙައްމަދު ހާޒިމް، ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  
G-04 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/363-57ސިޓީ ނަންބަރު: 

މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ކޮށްފައިާވ ބޮޑު  ކުރީެގ    .16
ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި، އަދި ކްލެމެންސީއަށް 
ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވކަން  ފޯމު  އެދި 

 ( 569ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށް އަޙްމަދު ސިމާދު، މއ.ަވއްފަރު  ފަހު، މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/359 

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ކޮށްފައިާވ ބޮޑު    .17
ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި، އަދި ކްލެމެންސީއަށް 

ބަޔާންކޮށް   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވކަން  ފޯމު  ފޮނުއްާވފައިާވ އެދި 
 ( 568ސިޓީ )

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަޙްމަދު ޒިޔާން، މއ.ުގލްބަކާގެ  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/360 

ކްލެމެންސީ ފޯމުެގ ޖަވާބެއް ނުލިބި ިގަނ ދުަވސްެވފައިާވތީ އެ    .18
ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ފޯމުެގ ޖަވާބެއް  

(698) 

 2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ސަޢީދު،  އިބްރާހީމް  ނަޢުފަލް 
 މ.މޫސުމްބަހާރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/361-57ސިޓީ ނަންބަރު:



387 
 

އެދި    .19 އޮންަނތާ  ކްލެމެންސީއަށް  އެދިފައި   1އިލްތިމާސްއަށް 
ދުަވސްެވފައިާވތީ،    2އަހަރާއި   ިގަނ  މަސްދުަވހަށްުވރެ 

ކްލެމެންސީއާ މެދު ޮގތެއް ިނންމާފައިޭވތޯ ބައްލަވައިދެއްުވްނ  
 ( 691އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021މާރިޗު  4
 

ޕެންޒީމާެގ/  އާލިފް،  މުޙަްނމަދު 
 އދ.ދަނެގތި 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/356-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ޙުކުމެ    .20 ޖަލުގައި  ދަށުން،  ޤާނޫުނެގ  ކުރީެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
އަހަރަށްުވރެ ިގނަ ދުަވސްެވފައިާވ، އަދި    16ތަންފީޒުކުރާތާ  

އަދި   ފެރޯލް  ހުރިޮގތުން  މުއްދަތުތައް  ޙުކުމެތަކުެގ 
މީހެއްނޫންކަމަށްާވތީ،  ކްލެމެ އެލިޖަބަލްާވނެ  ންސީއަށްެވސް 

ޢާއިލާއާއެކު ހުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްުވްނ އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 
 ސިޓީ

 2021މާރިޗު  4
 

އަޒުވަރު،  މުޙައްމަދު 
 ސަރުސަރޫެގ/ގއ.ދާންދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/357-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ތަންފީޒުކުރަމުންދާ    .21 ކުށުަގއި  ބޭނުންކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތި 
ކްލެމެންސީއަށް  ހަމަުވމުން  އެއްބައި  ހަތަރުބައިކުޅަ  ޙުކުމެށް 

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް   2020ޖޫން    22އެދި  
ޖަާވބެއް   މިހާތަނަށް  ލިބިފައިނުާވތީ،  ފޮނުާވފައިާވއިރުެވސް، 

 އެކަން ބައްލަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަހްމަދު ޔާސިފް، ވ.މުސްތަރީއާބާދު  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   11ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

  F/JD/MIS/2021/358-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ޙުކުމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    .22 ޖަލު  މަޢާފްކޮށްދެއްާވފައިާވ 
އެދި   ފިލުވައިދެއްުވން  އޮޅުން  އަރާފައިާވ  ގުޅިެގން 

 ( 6804ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 ޗަނބޭލީެގ  މުފައްސިރު،  މުޙައްމަދު 
 ރ.މާކުރަތު 

 

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
މަޢުލޫމާތު  ސަރިވސްއިން 
ހޯދުމަށްފަހު، ޖަވާބު ފޮުނާވފައި 

 ( 2021މޭ  05)

 F/JD/MIS/2021/595-57ސިޓީ ނަންބަރު:
 

ޙުކުމާ   .23 ޖަލު  މަޢާފްކޮށްދެއްާވފައިާވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
އެދި   ފިލުވައިދެއްުވން  އޮޅުން  އަރާފައިާވ  ގުޅިެގން 

 ( 6805ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/ މުޙައްމަދު   2021ފެބްރުއަރީ  3 ޗަނބޭލީެގ  މުފައްސިރު، 
 ރ.މާކުރަތު 

 
މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިިވކަމުެގ ތުހުމަތުަގއި އިއްާވފައިާވ    .24

ކޯޓުަގއި   ހައި  ޙުކުމް  އެ  ޙުކުމާއި،  ޖަލު  ބޮޑު 
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ކުރިމަތިިވ ދަތިތައް ބަޔާންކޮށް، ކަމާ  

ކަްނ   މުއައްސަސާތަކުން  ޮގތް  ގުޅުންހުރި  ހިނާގފައިާވ 
ލުޔެއް   ޙުކުމަށް  ޖަލު  އިއްާވފައިާވ  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށާއި، 

 ( 6801ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ( 03އަލާލް )މާލެ ޖަލު، ޔުނިޓު  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/606-57ސިޓީ ނަންބަރު:
 

މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިިވކަމުެގ ތުހުމަތުަގއި އިއްާވފައިާވ    .25
ކޯޓުަގއި   ހައި  ޙުކުމް  އެ  ޙުކުމާއި،  ޖަލު  ބޮޑު 

 ( 03އަލާލް )މާލެ ޖަލު، ޔުނިޓު  2021ފެބްރުއަރީ  3
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އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ކުރިމަތިިވ ދަތިތައް ބަޔާންކޮށް، ކަމާ  
ޮގތް   ހިނާގފައިާވ  ކަްނ  މުއައްސަސާތަކުން  ގުޅުންހުރި 
ލުޔެއް   ޙުކުމަށް  ޖަލު  އިއްާވފައިާވ  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށާއި، 

 ( 6800ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީއަށް ޖަާވބު ނުލިބި    .26

ެވފައިާވކަމަށާއި، އޭނާެގ މައްޗަށް އިއްާވފައިާވ ޖަލު ހަފްތާ    3
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  މިނިަވންކޮށްދެއްުވން  ޙުކުމުން 

(6916) 

ސަމާހް މޫސާ ދީދީ، ދަފްތަރު ަނންބަރު  2021ފެބްރުއަރީ  3
1264 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/608-57ސިޓީ ނަންބަރު:
  

ޮގތެއް ނިންމަވައިދެއްުވްނ    .27 ހުށަހަޅާފައިާވ ކްލެމެންސީ ފޯމަށް 
 ( 7228އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ސަމާހް މޫސާ ދީދީ، ދަފްތަރު ަނންބަރު  2021ފެބްރުއަރީ  3
1264 

 
މަޢާފުކޮށްދެއްުވްނ ކްލެމެންސީެގ ދަށުން ލުޔެއް ުނަވތަ އަދަބަށް    .28

 ( 105އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )
 1264ސަމާހް މޫސާ ދީދީ، ދަފްތަރު  2021ފެބްރުއަރީ  10

 
ދެޭވެނޮގތް    .29 ތެރެއަށް  މުޖުތަމަޢުެގ  މިނިަވންކަމާއެކު 

 ( 48ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
ޙުސައިްނ،   2021ފެބްރުއަރީ  3 / މުޙައްމަދު  ަގދަެގއާެގ 

 ގއ.ިވލިނިގލި
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/603-57ސިޓީ ނަންބަރު:

މަރިޔަމް އަމީާނެގ ދަރިފުޅު ހުސައިން ސާމިރު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު    .30
މައްޗަށް   އޭާނެގ  ކުށުަގއި  ހިްނގުމުެގ  ޢަމަލެއް  ޖިންސީ 

ހެއްކާ   10އިއްާވފައިާވ  ހައިކޯޓުން   ޙުކުމަކީ  ޖަލު  އަހަރުެގ 
އޭނާެގ   ބަޔާންކޮށް،  ޙުކުމެއްކަމަށް  އިއްާވފައިާވ  ޤަރީާނނެތި 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ވެދެއްުވން  އެހީއެއް  ދަރިފުޅަށް 

(221) 

 މަރިޔަމް އަމީާނ، އިރަމާެގ / ލ.މާބައިދޫ 2021ފެބްރުއަރީ  10
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ާވބުދީފައި )ޖަ

 F/JD/MIS/2021/597-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ތާަވލުނުކޮށް    .31 މައްސަލަ  އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވ  ހައިކޯޓުަގއި 
ލަސްާވތީ، އެ މައްސަލަ ތާަވލުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ހައިކޯޓުަގއި  

 ( 437ދަންަނވައިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބުރުވަރީ  23 ނޫރާނީމާެގ  މުޙައްމަދު،  އަޙްމަދު 
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/607-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ޖަާވބު   2020ނޮެވންބަރު    24  .32 ސިޓީެގ  ފޮނުާވފައިާވ  ގައި 
 (782ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ( 3މާލެ ޖަލު )ޔުނިޓް އަލާލް،  2021މާރިޗު  4 މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/606-57ސިޓީ ނަންބަރު:
 

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ކޮށްފައިާވ ބޮޑު    .33
ކުރީަގއި   އަދި  އެދި،  ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް 

ޙުސައިްނ،  2021މާރިޗު  4 މުޙައްމަދު 
 ގަދަެގއާެގ/ގއ.ިވލިނިގލި 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/603-57ސިޓީ ނަންބަރު:
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ބަޔާންކޮށް  ފޮނުާވފައިާވ   ނުލިބޭކަމަށް  ޖަާވބެއް  ސިޓީއަށް 
 ( 839ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )

 

ސަބަބުން    .34 ލުއިދިުނމުެގ  ެގއްލޭ އަދަބު  ފުރުޞަތު  ޕެރޯލްެގ 
ހެދޭތޯ   ޮގތްތަކެއް  އިތުރު  މީހުންނަށް 
އޮފީހުްނ  ރައީސް  ދިރާސާކުރައްަވމުްނދާކަމަށް 
އެދި   ބައްލަވައިދެއްުވން  އެކަން  ޖަާވބުދެއްާވފައިާވތީ، 

 ( 1257ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ )

/  2021މާރިޗު  15 ރޭަވ  ޢަބްދުލްލަޠީފު،  މުޙައްމަދު 
 ހދ.ނޮޅިަވރަންފަރު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/605-57ސިޓީ ނަންބަރު:

މައްޗަށް    .35 ލަޠީފުެގ  ޢަބްދުލް  މުޙައްމަދު  ހދ.ނޮޅިަވރަމްފަރު 
ޮގތުެގ   މަޢާފުދެއްާވފައިާވ  ޙުކުމްތަކަށް  އިއްާވފައިާވ 
މައްޗަށް   އާޒިމްެގ  އިބްރާހީމް  މައްސަލައާއި، 
ބޮޑު   އިއްާވފައިާވ  ޤާނޫނުްނ  ކުރީެގ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ 
ހުށަހެޅުމުްނ   އިލްތިމާސް  އެދި  ކްލެމެްނސީއަށް  ޙުކުމަށް، 
ޖަާވބެއް ނުލިބި ިގނަ ދުަވސްެވފައިާވތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  

(1335) 

 އިބްރާހީމް އާޒިމް، މ.މަނާޒިރު  2021މާރިޗު  28
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ފައި )ޖަާވބުދީ

 F/JD/MIS/2021/604-57ސިޓީ ނަންބަރު:

މިހާރު    .36 ތުހުމަތުކޮށް،  މައްޗަށް  ދަރިފުޅުެގ  ިނމާލްެގ  އަޙްމަދު 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި ދަޢުާވކޮށްފައިާވ މައްސަލައާ ގުޅިެގން، އެ  
އެހީތެރިކަމެއް   ބޮޑު  އެްނމެ  އޮތް  ެވދެެވން  މައްސަލައިގައި 

 ( 1593ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ) ވެދެއްުވން އެދި 

 އަޙްމަދު ިނމާލް، މ.ޓްރެންކިޔުލިޓީ  2021އޭޕްރީލް  08
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/602-57ސިޓީ ނަންބަރު:

މިހާރު ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމުެގ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްާވފައިާވ   .37
ބަޔާންކޮށް މިންަވރަކީ   ޫނންކަމަށް  މިންަވރު  ޙައްޤު 

 ( 1649ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޢަލީ ހަމީދު، ކ.މާފުށިޖަލު 2021އޭޕްރީލް  08
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/601-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ތިން    .38 އިއްާވފައިާވ  މައްޗަށް  ރަޝީދުެގ  ޙުކުމުެގ  ޙުސައިން 
ގެއްލިފައިޭވތޯ  ޙައްޤެއް  ޤާނޫނީ  އެއްެވސް  މައްސަލައިގައި 

 ( 1647ބައްލަވާދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޙުސައިން ރަޝީދު، ކ.މާފުށިޖަލު  2021އޭޕްރީލް  08
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

 F/JD/MIS/2021/600-57ސިޓީ ނަންބަރު:

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ލުއި ޮގތްތަކެއް ހައްދަަވއިދެއްުވްނ    .39
 ( 1646އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޭޕްރީލް  08 ތިބުރޯޒުެގ  އަޝީރު،  އިބްރާހީމް 
 ގދ.ގައްދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/599 

ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައި ލަފައެއް   .40
 ( 1644ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ވ.ސިިވލްގޯ  2021އޭޕްރީލް  08
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/598 
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ކުށުގައި    .41 ހިންުގމުެގ  އަމަލު  ބަދުއަޚްލާޤީ  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު 
ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ   ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ޖަލު  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 

 ( 1663އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޭޕްރީލް  08 ހަނދުވަރީެގ  ޙުސައިން،  ލުޤުމާން 
 އދ.ހަްނޏާމީދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  04ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/596 

އަލުްނ    .42 ޖަވާބު  ފޮުނއްާވފައިާވ  ކޮމިޓީން  ޖުޑީޝިއަރީ 
 މުރާޖަޢާކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 މ،.ސަީނބްރީޒް މުޙައްމަދު އަީނސް،  2021ޖަނަވަރީ  31
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޖަނަަވރީ   28ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 F/JD/MIS/2021/65-57ސިޓީ ނަންބަރު: 

ސާބިތުނުހިފޭ    .43 ދޫކޮށްލާފައިަވނިކޮށް،  ޖަލުން  ޝަރުޠުތަކާއެކު 
ޝަރުޠާ  ހައްޔަރުކޮށް،  ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ 

ބަދަލުކޮށް ބާކީ ހުރި ޙުކުމްތައް ޚިލާފުެވފައިާވތީ އަލުން ޖަލަށް  
އަނިޔާެވރިކަމާއި  އެ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހިފައިާވކަމަށާއި، 
ބޭއިްނސާފުެގ ބަދަލު ހޯއްދަަވއިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ( 6914ސިޓީ )

 ޔޫސުފް ސާހީން، ހ.ރޯށަްނިވލާ  2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/717   

އެދި    .44 ނިްނމަަވއިދެއްުވން  ޮގތެއް  ލުއި  ޙުކުމަށް  ޖަލު 
 ( 6913ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ލުޠުފީ، ހ.ހާޖަރާގެ هللا ޢަބްދު 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމުެގ  މައްސަލަ 
މޯލްޑިްވސް  ޮގތުން 

ސަރިވސްއިން ކަރެކްޝަނަލް  
ސާފުކުރުމަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތު 

( ދީފައި  މާރިޗު   17ޖަާވބު 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/450 

ޖަލު   .45  މުއްދަތު  ބަންދުކޮށްފައިާވ  ތަޙްޤީޤަށް  މައްސަލައިެގ 
 ( 574ޙުކުމުން އުނިކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ލުޠުފީ، ހ.ހާޖަރާގެ هللا ޢަބްދު 2021ފެބްރުވަރީ  23
 

ޙުކުމްތައް   .46 ބޮޑެތި  ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުތަކުން  ކުރީެގ 
މަޢާފުކޮށްދެއްުވމުންެވސް   އަހަރު    16ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އެްނމެހައި  ނުލިބިާވ  އޭާނއަށް  އޮންާނތީ،  ތަންފީޛުކުރުމަށް 
 ( 53ޙައްޤުތައް ހޯއްދަވައިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް، ނޫއަލި / ލ.ަގން  2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/718   

 

ކުރުމުެގ    .47 ބޭުނން  އަތުަގއި  މަސްތުާވތަކެތި  މަނާކުރެިވފައިާވ 
އަހަރަ ދުަވހަށް    25ބޭނުމުަގއި އަތުގައި ބެހެއްޓުމުެގ ކުށުގައި  

  6އަހަރުން    25ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިާވކަމަށާއި، އެ  
އިތުރު   އަދި  ީވނަމަެވސް  ލުއިކޮށްދީފައި  އަހަރު    16އަހަރު 

ޙައްލެއް  އެކަމަށް  ޖެހިފައިާވތީ  ހޭދަކުރުމަށް  ޖަލުަގއި 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

 އަލި/ ލ.ަގން އަހްމަދު ސަބާހު، ނޫ  2021މާރިޗު  4
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ޙުކުމްތައް   .48 ބޮޑެތި  ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުތަކުން  ކުރީެގ 
މަޢާފުކޮށްދެއްުވމުންެވސް   އަހަރު    16ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ތަންފީޛުކުރުމަށް އޮންނާތީ، ޢާއިލާއާއެކު އުފާެވރި ދިރިއުޅުމެއް  
އެދި   ތަނަަވސްކޮށްދެއްުވން  ފުރުޞަތެއް  އުޅެޭވނެފަދަ 

 ( 7232ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު ޞަބާޙް، ނޫއަލި / ލ.ަގން  2021ފެބްރުއަރީ  3
 

މަސްީވއިރުެވސް ޖަވާބެއް   9ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހެޅިތާ    .49
ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ޖަލު  ބޮޑު  ކޮށްފައިާވ  ލިބިފައިުނާވތީއާއި، 

 ( 571ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ސަޢީދު،  2021ފެބުރުވަރީ  23 އަސްއާން  އަޙްމަދު 
 ބްލާސަމްއާެގ / ގދ.ފިއޯރީ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/712 

އަމުރުކޮށްފައިާވ    .50 ހެދުމަށް  ކޯޓުން  ޑްރަްގ  ކްލެމެންސީއާއި 
ލަސްވަމުްނދާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދެއްުވްނ  އެސެސްމަންޓް ހެދުން  

 ( 567އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޢަލީ އިބްރާހީމް، މާފުށިޖަލު  2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު: -57  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/711 

ނަްނބަރު    .51 ކޯޓުެގ  ސުޕްރީމް  -SC (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
A/15    ުގޅިެގްނ ނިންމުމާއި  ނިންމާފައިާވ  ގަޒިއްޔާއިން 

 އިންސާފުެގ ދޮރު ބަްނދުެވފައިާވތި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

އަސްލަމް،  2021މާރިޗު  4 އަހްމަދު 
 ފިޔަނޫމާެގ/އދ.ހަންޏާމީދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
އޭޕްރީލް    01)ޖަާވބުދީފައި  

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/509 

ނަްނބަރު    .52 ކޯޓުެގ  ސުޕްރީމް  -SC (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
A/15    ުގޅިެގްނ ނިންމުމާއި  ނިންމާފައިާވ  ގަޒިއްޔާއިން 

 އިންސާފުެގ ދޮރު ބަްނދުެވފައިާވތި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ޞާދިޤު  2021މާރިޗު  4
 ބުލޫރެސްޓް/ހއ.ދިއްދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޭޕްރީލް    01ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/510 

ނަްނބަރު    .53 ކޯޓުެގ  ސުޕްރީމް  -SC (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
A/15    ުގޅިެގްނ ނިންމުމާއި  ނިންމާފައިާވ  ގަޒިއްޔާއިން 

 އިންސާފުެގ ދޮރު ބަްނދުެވފައިާވތި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިދުރީސް ޢަލީ  2021މާރިޗު  4
 އެތުމާެގ/ތ.ކަނޑޫދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޭޕްރީލް    01ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު: -57  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/511 

ނަްނބަރު    .54 ކޯޓުެގ  ސުޕްރީމް  -SC (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
A/15    ުގޅިެގްނ ނިންމުމާއި  ނިންމާފައިާވ  ގަޒިއްޔާއިން 

 އިންސާފުެގ ދޮރު ބަްނދުެވފައިާވތި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ބުންޔާމީން ހަސަން  2021މާރިޗު  4
 ޖަނަަވރީެގ/އދ.މަހިބަދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޭޕްރީލް    01ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/512 

ނަްނބަރު    .55 ކޯޓުެގ  ސުޕްރީމް  -SC (2021)ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
A/15    ުގޅިެގްނ ނިންމުމާއި  ނިންމާފައިާވ  ގަޒިއްޔާއިން 

 އިންސާފުެގ ދޮރު ބަްނދުެވފައިާވތި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އިބްރާހީމް މުޖުތަބާ  2021މާރިޗު  4
 އެަވރްގރީން/ބ.ތުޅާދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޭޕްރީލް    01ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު: -57  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/513 

ޖަލަށް    .56 މައްސަލައެއްަގއި  ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތި 
ލާފައިާވތީ، ޖަލުން މިނިަވންކޮށްދެއްުވްނ އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ  

 ( 987ސިޓީ )

/ އަޙްމަދު   2021މާރިޗު  15 ޒަމާީނިވލާ  މުޙައްމަދު، 
 އދ.ފެންފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/713 
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ޖަލު   .57 އިއްާވފައިާވ  މައްޗަށް  ދަރިފުޅުެގ  އަޙްމަދުެގ  އަސްމާ 
 (1379ޙުކުމަށް މަޢާފުދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 1603އަސްމާ އަޙްމަދު، ގ.މާލެހިޔާ  2021މާރިޗު  28
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/714 

އެ    .58 އުފުލި،  ދަޢުާވ  ކުރުމުެގ  ޓްރެފިކް  މަސްތުާވތަކެތި 
މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ޮގތެއް ނުނިމިާވތާ އެއް އަހަރަށްުވރެ 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ދުަވސްެވފައިާވކަން  ިގނަ 

(1641) 

/  2021އޭޕްރީލް  08 ސަީނސައިޑް  ފަޒީލް،  މުޙައްމަދު 
 ނ.ެވލިދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ، މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/715 

ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ    .59 މައްސަލައެއްގައި   3މަސްތުާވތަކެތީެގ 
އެދި  ހޯއްދަަވއިދެއްުވން  ފުރުޞަތެއް  ޙުކުމަށް  އަހަރުެގ 

 ( 1648ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޢަލީ ރަޝީދު، ރޯނުެގ / ސ.މީދޫ  2021އޭޕްރީލް  08
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/709   

ބޮޑު   .60 ކޮށްފައިާވ  ދަށުން  ޤާނޫުނެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ކުރީެގ 
ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

(1645) 

 އާދަމް، މ.އަރާރަތްކުރި ލުޤްމާން   2021އޭޕްރީލް  08
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/710 

ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ކޮށްފައިާވ ބޮޑު    .61
ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި، އަދި ކްލެމެންސީއާއި  

ޝަރުޠު ހަމަެވފައިާވކަން ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ޕެރޯލްެގ  
 ސިޓީ

 ލުގްމާން އާދަމް، މ.އަރާރަތްކުރި  2021ފެބުރުވަރީ  23
 

ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޖަލު ޙުކުމުން މިިނަވންކޮށްދެއްުވން އެދި    .62
 ( 1643ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޭޕްރީލް  08 ރާޅުދޮށުެގ  ޒާހިރު،  ޙުސައިން 
 ކ.ހިންމަފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
 ( 2021މޭ  20ޖަާވބުދީފައި )

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/716 

ޕެރޯލްއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވކަމާއި، އެ ފުރުޞަތު ީވހާެވސް   .63
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ހައްދަަވއިދެއްުވން  ލިބޭނެޮގތް 

(2574) 

 ޢުމަރު، ސައިބޯިނެގ / ރ.މީދޫ ޔޫނުސް  2021ޖޫން  1
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޖޫން   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/879 

އެ ފަރާތުެގ މައްޗަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމްތައް ބައްލަވައިދެއްަވއި    .64
އެ   ފަރާތްތަކެއްތިބިނަމަ  އިޙްމާލުެވފައިާވ  އެކަމުގައި 
ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ  

 ސިޓީ

 ޙުސައިން ރަޝީދު، ގ. މަޚްމާގެ  2020ޖުލައި  15
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( މާރިޗު   03ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/311 

ަނންބަރު    .65 ޤަޟިއްޔާ  ކޯޓުެގ   Cv-C/2021/1798ސިިވލް 
އިން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަކީ އިންސާފުންކޮށްފައިާވ ޙުކުމެއް ކަމަށް  
ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމާއި އަދި މި ޙުކުމެ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް  

 ަވލީދު ޚާލިދު  2021 އޮަގސްޓް 11
 މ.ހެޕީލަކް/ މާލެ

 

ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ސިޓީަގއި 
މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރުެގ 
ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/923 
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-B5-144ހުށަހަޅާފައިާވކަމާއި އަދި ސިިވލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  
CR-3/CA/2021/911   ެވ ޢަމުރު  އެފަރާތަށް  ކޯޓު  ސް 

އިންސާފު   ޢަދުލުެވރިކާ،  އަަވހަށް  އެންމެ  ީވ  ކޮށްފައިާވތީ 
 ލިބޭނެޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވންއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ކުރިއަށް  ކޮމިޝަުނގައި 
ބެލުމަށް  ހިސާބު  ޮގސްފައިާވ 
ާވހަކަ  ނިންމާފައިާވ  ކޮމިޓީން 

  19ދަންަނވައި، ޖަާވބުދީފައި )
ަނންބަރު    .66 ( 2021އޮަގސްޓު  ޤަޟިއްޔާ  ކޯޓުެގ   Cv-C/2021/1798ސިިވލް 

އިން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަކީ އިންސާފުންކޮށްފައިާވ ޙުކުމެއް ކަމަށް  
މި މައްސަލައިެގ ކަންހިނާގފައިާވޮގތް    ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމާއި

އަމުރެއް   ކޯޓުތަކަށް  ުގޅުންހުރި  ކަމާއި  ބައްލަަވއި  އިތުރައް 
ބޭއިްނސާފުން ނެރެފައިާވ ނެރެދެއްުވމަށާއި،  ޙުކުމް   

މެދުެވރިކޮށް  ޖޭ.އެސް.ސީ  މައްސަލަ  ފަނޑިޔާރުްނެގ 
)ރައީސުލް  ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި 
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުްނެގ  ފޮުނއްވައި  އޮފީހަށް  ޖުމުހޫރިއްޔާެގ 

 ކޮޕީކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ(
ަނންބަރު    .67 ޤަޟިއްޔާ  ކޯޓުެގ   Cv-C/2021/1798ސިިވލް 

ޚާލިދުެގ   ަވލީދު  ަގއި  މ.ހެޕީލަކް/ކ.މާލެ  ުގޅިެގން  އިން 
ބަޔަކާއި،  ތިބިހާ  ނަމަ  ތިބި  ބައިތިއްބާފައި  ފަރާތުން 
ތަްނ  ނެރެ  އެތަނުން  މުދަލެއް  ހުރި  ހުރިނަމަ  ބަހައްޓާފައި 

އަންާގފަ  ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންެގ  ދިެވހި  އާވތީ  ހުސްކުރުމަށް 
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް ފޮުނއްަވއި  

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ކޮޕީކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ( 
ަނންބަރު    .68 ޤަޟިއްޔާ  ކޯޓުެގ   Cv-C/2021/1798ސިިވލް 

އިން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަކީ އިންސާފުންކޮށްފައިާވ ޙުކުމެއް ކަމަށް  
ޤަބޫލުނުކުރައްާވކަމަށައި އެ ޙުކުމް ކޮށްފައިަވނީ ޤާޫނނީ ކޮްނ  
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ހަމައަކުންކަން 
)ސިިވލް ކޯޓަށް ފޮނުއްވައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ކޮޕީކޮށް 

 ޓީ( ފޮނުއްާވފައިާވ ސި
ބަްނދުކޮށްފައިާވތީ، ޝަރުޠުތަކަކާއެކު   .69 ިނމެންދެން  ޝަރީޢަތް 

ނަމަެވސް ބަންދަށް ލުޔެއް ލިބޭެނޮގތް ހައްދަވައިދެއްުވން އެދި 
 ( 7176ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 އަސްރަފީެގ  ޝަރީފް،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ވާދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/926   
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ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ދޮުގ ހެކިބަސް ދިނުމަށް މައްސަލައިަގއި    .70
ބަންދުކޮށްފައިާވ މީހުންނަށް ފުލުހުން ބިރުދައްކާފައިާވ ކަމަށް 
އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން  މައްސަލަ  އެ  ބުނެ،  ކޯޓުގައި 
ނޭޝަނަލް އިންޓަްގރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އެތައް ފަހަރެއްެގ މަތިްނ  

ޖަވާބެއް އެކަންކަްނ  ލިޔެފައިާވއިރުެވސް  ލިބިފައިުނާވކަމާއި،   
އެދި   ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ޙައްލެއް  ޤާނޫނީ  ބައްލަވައިދެއްަވއި 

 ( 49ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 ުގލްދަސްތާެގ  ހަމީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ރަތަފަްނދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/928   

 

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިާވކަމާއި، ޞިއްޙީ ހާލަތު   .71
ޝަރީޢަތް   ބަޔާންކުރެޭވެނތޯއާއި،  މަޖިލީހުަގއި  މުއްދަތު 

 ( 3198އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ހަމީދު،   2021އޮަގސްޓު  24 / މުޙައްމަދު  ުގލްދަސްތާެގ 
 ގދ.ރަތަފަްނދޫ 

 
ބްރެޒިލްެގ ރައްޔިތެއްކަމަށްާވ ރަކުއިލް އަނޑްރޭޑް ދަ ސިލްާވ    .72

އޭނާއަކީ   ބަްނދުކޮށްފައިާވކަމާއި،  ިނމެންދެން  ޝަރީޢަތް 
ތަރުޖަމާނަކު   މީހަކަށްުވމުންނާއި  ނޭނޭގ  ބަސް  އިނގިރޭސި 
އޭާނއާ  ސަބަބުން  ދަތިތަކުެގ  ހުރި  ހަމަޖެއްސުމުަގއި 
އޭނާއަށް   ޖަލުަގއި  ދަތިެވފައިާވކަމާއި،  ބައްދަލުކުރުމަށް 
ޮގތުްނ  ހައިޖެނިކް  ކުރިމަތިެވފައިާވކަމާއި،  ދަތިތަކެއް 
ދިމާެވފައިާވ މައްސަލަތަކާ ުގޅިެގން މަހުން މަހަށް ޑޮކްޓަރަށް 
ދައްކާފައިެވސް   ޑޮކްޓަރަށް  އަްނާގފައިީވަނމަެވސް  ދެއްކުމަށް 

މަ  އޭާނެގ  ބަޔާންކޮށް،  އަޑުއެހުންތައް  ނުާވކަން  އްސަލައިެގ 
ޙައްޤުތައް   އިންސާނީ  އޭާނެގ  އަަވހަށް ޝެޑިއުލްކޮށްދެއްަވއި 
ަވކީލް   ކަށަވަރުކޮށްދެއްަވއި އެހީތެރިެވދެއްުވމަށް އެދި އޭާނެގ 

 ( 158ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  10 އުދަރެސް  ޝަފީޢު،  އަޙްމަދު 
 ހއ.އިހަަވްނދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަ ހު، މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/929   

ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެން ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، އެ ބަންދަށް ލުޔެއް    .73
 ( 701ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބުރުވަރީ  23 މުޝްތަރީެގ  ރިޟްާވން،  މުޙައްމަދު 
 މ.މުލި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/930   

ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެން ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، އެ ބަންދަށް ލުޔެއް    .74
 ( 700ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/ މުޙައްމަދު   2021ފެބުރުވަރީ  23 ޒޫމް  ތަިގއްޔު، 
 ގއ.ިވލިނިގލި

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/931   
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ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެން ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، އެ ބަންދަށް ލުޔެއް    .75
 ( 699ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބުރުވަރީ  23 ކޯޅި  ަނސީރު،  ޔާމީން  މުޙައްމަދު 
 ސ.ހިތަދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/932   

ތުހުމަތުަގއި    .76 މައްސަލައެއްެގ  ޓްރެފިކިންގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ޖެހުމަށްފަހު،   ިނމެންދެްނ ާވުނާވ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 

ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 
 ( 697އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ހައުސް/  2021މާރިޗު  4 ލައިޓް  އިބްރާހީމް،  ޝަހީބް 
 ގއ. ިވލިނިގލި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަ -57ރު:  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/933   

ާވުނާވ   .77 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 696އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

އަބްދުލް   2021މާރިޗު  4 ސައްތާރު، އަމްޖަދު 
 ހިޔާ/ހދ.ޮނޅިަވރަމް 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/934   

ާވުނާވ   .78 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 695އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

އަޝްފާޤް،  2021މާރިޗު  4 އަހުނަފް  އަޙްމަދު 
 ވާރޭިވލާ/ކ.މާފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/935   

ާވުނާވ   .79 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 694އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 މުލިހުސައިން ޝުނާޒް، ސޯސަްނިވލާ/މ.  2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/936   

ާވުނާވ   .80 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 

ލުޔެއް   ބަްނދަށް  ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 
 ( 693އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

އިބްރާހީމް ޙުސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު  2021މާރިޗު  4
 )މާލެ ޖަލު(  7026

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/937   

ޖެހުމަށްފަހު،  މާރާމާރީެގ    .81 ާވނުާވ  މައްސަލައެއްަގއި  
ބަްނދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ   ޝަރީއަތުން މައްސަލަ ނިމެްނދެން 
ބަންދަށް ލުޔެއް ހޯއްދަވައިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

(692) 

ޙުސައިން  2021މާރިޗު  4 ރޮބެލް  މުޙައްމަދު 
 )ބަންްގލަދޭޝް( )މާލެ ޖަލު(

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ، މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/938   
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ާވުނާވ   .82 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 690ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )އެދި 

ސައީދު،  2021މާރިޗު  4 އަޒްހަމް  މުޙައްމަދު 
 ރެޑްމާެގ/ގއ.ދިއްދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/939   

ާވުނާވ   .83 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 689އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

މާއިދު،  2021މާރިޗު  4 މުޙައްމަދު 
 އޯޝަްނވިއު/މ.ކޮޅުފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/940   

ާވުނާވ   .84 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 688އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ދު، ޗިޗަންޑާެގ/ގދ.ާވދޫިވޝާމް މުޙައްމަ 2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/941   

ާވުނާވ   .85 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  ބަްނދަށް  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  އެ 

 ( 784އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު ޝާހީން، ިވަނރެސް/ތ.ގުރައިދޫ 2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/942   

 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .86 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(3482) 

 އަޙްމަދު ޝާހީން، ިވަނރެސް/ތ.ގުރައިދޫ 2021އޮަގސްޓު  24
 

ާވުނާވ   .87 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   ކަން  އެ  މި  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  

އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 
ވާ ސިޓީ  ކޮޕީއެއް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި ފޮނުވާފައި 

(781) 

 ޝާމް، މއ.ބޯޅަކިންކިރިމާގެ هللا އަބްދު 2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/927   
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ާވުނާވ   .88 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   އެކަން  މި  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، 

އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 
ކޮމިޓީއަ ކުރިއަށްދާންޖެހޭނެކަމަށް  އެކަން  ބޭނުމާ  ށް  ފުރިހަމަ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ  
 ( 1406ސިޓީ ) 

 ޝާމް، މއ.ބޯޅަކިންކިރިމާގެ هللا އަބްދު 2021މާރިޗު  28
 

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަްނދުކޮށްފައިާވކަމާއި، މަސްތުާވތަކެތި    .89
ޮގތް  ދަޢުާވކޮށްފައިާވ  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  އެތެރެކޮށް 
ސާފުކޮށްދެއްަވއި، ލުޔެއް ލިބޭފަދަ މަެގއް ހޯއްދަވައިދެއްުވްނ  

 ( 7177އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޝާމް هللا ޢަބްދު 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ާވުނާވ   .90 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   ކަން  އެ  މި  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  

އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 
ސި  އެދިފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްދެއްވުން  ބޭނުން  ޓީ  ފުރިހަމަ 

(780) 

 އަހްމަދު އަފްރާހް، ދިލާސާެގ/މ.މުލި  2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/943   

 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .91 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ  ޝަރީޢަތް   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް 

(3200) 

 އަހްމަދު އަފްރާހް، ދިލާސާެގ/މ.މުލި  2021އޮަގސްޓު  24
 

ާވުނާވ   .92 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 

މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   ކަން  އެ  މި    ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  
އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 
ސި  އެދިފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްދެއްވުން  ބޭނުން  ޓީ  ފުރިހަމަ 

(777) 

 މުޙައްމަދު މާއިޝް، މ.މާކޮޅު/މާލެ  2021މާރިޗު  4
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/945   

 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .93 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ  ޝަރީޢަތް   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް 

(3197) 

 މުޙައްމަދު މާއިޝް، މ.މާކޮޅު/މާލެ  2021އޮަގސްޓު  24
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ގުޅިެގްނ    .94 މައްސަލައަކާ  ބަލަމުްނެގްނދާ  ކޯޓުން  ރ.ރަސްމާދޫ 
)ފައިެގ  ބޭސްފަރުާވ  އަމުރުކޮށްފައިާވތީ،  ބަންދުކުރުމަށް 

ނުކުރެވިއްޖެަނމަ ފައި ބުރިކޮށްލަންޖެހިދާނެކަމަށް  އޮޕަރޭޝަން  
ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުެވފައިާވތީ( ކުރެެވންނެތުމާއެކު، އެ މައްސަލަ 
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  

(1742) 

ދަފްތަރު  2021އޭޕްރީލް  08 މާލެ  ޝައުފާްނ،  ޙުސައިން 
1292 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/948   

 

ރ.ރަސްމާދޫ ކޯޓުން ބަލަމުްނދާ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް    .95
 ( 2036ބަދަލުކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

  2021މޭ  04
 ޙުސައިން ޝައުފާން 
 1292ދަފްތަރު ނަްނބަރު 

 
ފަރާތްތަކުެގ    .96 ހައްޔަރުކުރެޭވ  ތުހުމަތުގައި  ކުށެއްެގ 

ެގންނަްނޖެހޭ   ނިްނމުމަށް  އަަވހަށް  ކޯޓުން  ޝަރީޢަތްތައް 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ެގެނސްދެއްުވން  އިޞްލާޙުތައް 

(2624) 

 އިރުފާްނ ތަޤިއްޔު، ދޭލިޔާެގ / ސ.ހުޅުދޫ 2021ޖޫން  1
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/950   

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .97 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(3199) 

ިވޝާމް،   2021އޮަގސްޓު  24 / އަޙްމަދު  ބޮއިލިްނގފިޝް 
 މާލެ
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/925   

 
ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .98 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 

ބަންދުެގ މުއްދަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ  
ސިޓީ  މަޤްޞަދު   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް 

(3483) 

/  2021އޮަގސްޓު  24 ބޮއިލިްނގފިޝް  ިވޝާމް،  އަޙްމަދު 
 މާލެ
 

މައްސަލަ    .99 ތަޙްޤީޤުެގ  ކޮށްފައިާވ  ބޭރުން  އިންސާފުން 
 ( 6915ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ިވޝާމް،   2021ފެބްރުއަރީ  3 / އަޙްމަދު  ބޮއިލިްނގފިޝް 
 މާލެ
 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .100 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ބަންދުެގ މުއްދަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ  
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް  މަޤްޞަދު 

(3592) 

ދޫރެސްިވލު/  2021އޮަގސްޓު  24 ހާރިޝް،  އަޙްމަދު 
 ތ.ގާދިއްފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/944   
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ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .101 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(3480) 

ދޫރެސްިވލު/  2021އޮަގސްޓު  24 ހާރިޝް،  އަޙްމަދު 
 ތ.ގާދިއްފުށި 

 
ާވުނާވ   .102 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 

ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 
މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   ކަން  އެ  މި    ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  

އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 
ސި  އެދިފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްދެއްވުން  ބޭނުން  ޓީ  ފުރިހަމަ 

(779) 

ދޫރެސްިވލު/  2021މާރިޗު  4 ހާރިޝް،  އަޙްމަދު 
 ތ.ގާދިއްފުށި 

 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .103 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(3476) 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު، އާެވލި / ފ.ނިލަންދޫ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/947   

 
ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .104 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 

ބަންދުެގ މުއްދަތު މުރާޖައާކުރުމަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ 
އެދި   ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް  ސިޓީ  މަޤްޞަދު  ފޮނުއްާވފައިާވ 

(3590) 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު، އާެވލި / ފ.ނިލަންދޫ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ތުހުމަތުަގއި   .105 ހިންގުމުެގ  ޢަމަލެއް  ޖިންސީ  ކުޑަކުއްޖަކާއެކު 
ިނމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު،  ާވުނާވ 

މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   ކަން  އެ  މި    ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  
އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 

ނުވާފައިވާ ސިޓީ  ފުރިހަމަ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދި ފޮ
(1231) 

 ޢަބްދުލްޤާދިރު، އާެވލި / ފ.ނިލަންދޫ  2021މާރިޗު  15
 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .106 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(2758) 

 އަޙްމަދު ަނއީމް، ހ.ލަދުމާގެއާގެ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/946   

 
ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .107 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 

ބަންދުެގ މުއްދަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ  
ސިޓީ  މަޤަޞަދު   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް 

(3481) 

 އަޙްމަދު ަނއީމް، ހ.ލަދުމާގެއާގެ  2021އޮަގސްޓު  24
 



400 
 

ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .108 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(3490) 

 ަނއީމް، ހ.ލަދުމާގެއާގެ އަޙްމަދު  2021އޮަގސްޓު  24
 

ާވުނާވ   .109 ތުހުމަތުގައި  މައްސަލައެއްެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ނިމެންދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން  ޖެހުމަށްފަހު، 

މުރާޖަޢާކޮށްދެއްާވ،   ކަން  އެ  މި    ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  
އިޞްލާޙުގެ   ގެނެވުނު  އިޖުރާތަށް  ޖިނާއީ  މައްސަލައިގައި 
ސި  އެދިފޮނުވާފައިވާ  ބަޔާންކޮށްދެއްވުން  ބޭނުން  ޓީ  ފުރިހަމަ 

(1642) 

 އަޙްމަދު ަނއީމް، ހ.ލަދުމާގެއާގެ  2021އޭޕްރީލް  08
 

އަތްލުމުެގ    .110 ގައިގައި  ކުޑަކުއްޖެއްެގ  އޮެވ  ނިޔަތެއް  ޖިންސީ 
ބަްނދުަގއި   ިނމެންދެން  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެއްަގއި 
ހުރިކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުންތައް ނުބޭއްިވ ލަސްާވތީ، 

ސިޓީ  އެކަން   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވން 
(2759) 

 ޢަލީ އިޔާޒް، ކެތީރޯޒް / ކ.މާފުށި  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/956   

 

ނިމެްނދެްނ    .111 މައްސަލަ  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  ޝަރީއަތުން 
ބަންދުެގ މުއްދަތު މުރާޖައާކުރުމަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް  މަޤްޞަދު 

(3485) 

 ޢަލީ އިޔާޒް، ކެތީރޯޒް / ކ.މާފުށި  2021އޮަގސްޓު  24
 

ނިމެްނދެްނ    .112 މައްސަލަ  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  ޝަރީއަތުން 
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  ޝަރީޢަތް 

(3484) 

 ޢަލީ އިޔާޒް، ކެތީރޯޒް / ކ.މާފުށި  2021އޮަގސްޓު  24
 

އަޒުރާ ޢަބްދުލްހަމީދުެގ ފިރިމީހާ އަފްސަލް ރަޝީދު ޝަރީޢަތް    .113
އަަވސްކޮށްދެއްުވްނ  ނިމެްނދެން ބަްނދުކޮށްފައިާވތީ، ޝަރީޢަތް  

 ( 2938އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޮަގސްޓު  24 ފަހަލަ  ޢަބްދުލްހަމީދު،  އަޒުރާ 
 ދ.ކުޑަހުަވދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/957   

ހަތިޔާރެއް    .114 މީހަކު ނުރައްކާތެރި  ަގސްތުަގއި  ބޭނުންކޮށްެގްނ 
ނިމެންދެްނ  ޝަރީޢަތް  ތުހުމަތުަގއި  މެރިކަމުެގ 
ސަބަބު   ލަސްަވމުްނދާ  މައްސަލަ  އެ  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، 

 ( 3798ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޢަލީ ހަމްޒާ، ރެޑްފިޝް / ލ.ަގން  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ، މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/958   
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ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،    .115 ނިމެްނދެްނ  މައްސަލަ  ޝަރީއަތުން 
ބަންދުެގ މުއްދަތު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޤާނޫުނގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ  
ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް  މަޤްޞަދު 

(3794) 

 އިސްމާޢީލް ޝަބީްނ، ގ.މަލަސް  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/959   

ިނމެްނދެްނ    .116 ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެއްަގއި  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
މަޖިލީހުްނ  މައްސަލަ  ާވުނާވެގ  ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، 
އެދި   ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ހައްލެއް  ދާއިމީ  ބައްލަވައިދެއްަވއި 

 ( 3488ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 މުޙައްމަދު ހުސާމް، މ.ތަރިިވލާގެ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮަގސްޓު   25ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/960   

އަހަރަށްުވރެ ިގނަ ދުަވސްެވެގންދިޔަ އިރުވެސް، ކ.މާފުށީ އެއް    .117
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިެގ އަޑުއެހުމެއް  
އެދި   ބައްލަވައިދެއްުވން  މައްސަލަ  އެ  ބާއްާވފައިނުާވތީ 

 ( 6604ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/ هللا ޢަބްދު 2021ފެބުރުަވރީ  3 ބޮޑުަގސްދޮށުެގ  ޝަރީފް، 
 ޅ.ކުރެްނދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1053 

ޙުކުމުްނ    .118 ޖަލު  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްަވއި،  ޙާލަތަށް  ބަލި 
 ( 7034މިނިަވންކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ފަސްލީ ޕަކީރު މުޙައްމަދު  2021ފެބްރުއަރީ  3
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 

F/JD/MIS/2021/1051 

ކުރީެގ    .119 މައްސަލައެއްގައި،  ބައުންސްެވފައިާވ  ޗެކް 
ޙުކުމް   ބޮޑު  ކޮށްފައިާވ  ދަށުން  ޤާނޫުނއަސާސީެގ 

ކްލެމެންސީެގ   ހަމަުވމުްނ  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާކަމާއި،  މުއްދަތު 
ހުށަހެޅުމުންެވސް   ފޯމު  އިލްތިމާސް  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް 
ބަޔާންކޮށް  ދުަވސްެވފައިާވކަން  ިގނަ  ނުލިބި  ޖަާވބެއް 

 ( 952ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޢަބްދުލްޣަނީ ޙުސައިން، މއ.ހަލަެވލިގެ  2021މާރިޗު  15
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ބަރު ސެޕްޓެން

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1052 

ކޮށްފައިާވ    .120 ކުށުގައި  ކަމުެގ  ހިންިގ  ޢަމަލު    15ބަދުއަޚްލާޤީ 
މިިނަވންކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ޙުކުމުން  ޖަލު  އަހަރުެގ 

 ( 2166ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު  2021މޭ  04
 މާފޮޅޭިވލާ/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1061 

ހުށަހެޅިތާ    .121 ފޯމް  މަސްެވފައިވާއިރު    11ކްލެމެންސީއަށްއެދި 
 ( 2165ޖަާވބު ނުލިބޭތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 މުޙައްމަދު ޙަނީފާ  2021މޭ  04
 ހަނަފަސްެގ/ޅ.ަނއިފަރު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1060 
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މަސްެވފައިާވއިރު ޖަާވބު    8ކްލެމެންސީއަށްއެދި ފޯމް ހުށަހެޅިތާ    .122
 ( 2164ނުލިބޭތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އާމިނަތު ަނހުދިއްޔާ  2021މޭ  04
 ފްލައިސެަވން/ހދ.މަކުުނދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1059 

މަސްެވފައިާވއިރު ޖަާވބު    8ކްލެމެންސީއަށްއެދި ފޯމް ހުށަހެޅިތާ    .123
 ( 2163ނުލިބޭތީ ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އިފާ އިސްމާޢީލް  2021މޭ  04
 މާލޭޭގއާެގ/ތ.ތިމަރަފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1058 

އޮފީހަށް   .124 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދެއްާވތޯ  ލުއި  އަދަބަށް 
ޖަވާބާމެދު   ސިޓީެގ  ހިތްހަމަނުޖެހި  ފޮނުއްާވފައިާވ 

 ( 2161ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. )

ސަޢީދު 2021މޭ  04 އިބްރާހީމް   ނަޢުފަލް 
 މ.މޫސުމްބަހާރު/ މާލެ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1057 

 
ދެއްާވތޯ    .125 ލުއި  އޮފީހަށް އަދަބަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ހިތްހަމަނުޖެހި   ޖަވާބާމެދު  ސިޓީެގ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
 ( 1933ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. )

ސަޢީދު 2021މޭ  04 އިބްރާހީމް   ނަޢުފަލް 
 މ.މޫސުމްބަހާރު/ މާލެ 

 
ޙުކުމުްނ    .126 ކޮށްފައިާވ  ޢަޞީމްއަށް  އަޙްމަދު  ދަރިފުޅު 

ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  ސަލާމަތްކޮށް ފުރުޞަތެއް  
(1821) 

 މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް  2021މޭ  04
 ދިއްގިރި/ނ.ެވލިދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1062 

 6އަހަރާއި    17މީހަކު މެރުމަށް އެހީތެރިވެދިންކަމުެގ ކުށުގައި    .127
ޙުކުމަށް   ކޮށްފައިާވ  ލުމަށް  ޖަލަށް  ދުަވހު  ފަހަރު    3މަސް 

މަތިން ކްލެމެްނސީއަށްއެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުްނެވސް އެއްެވސް  
 ( 1867ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަލާލް  2021މޭ  04
 މާލެ ޖަލު

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57 ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1063 

ދެއްުވންއެދި   .128 އެހީތެރިކަމެއް  ސަލާމަތްުވމަށް  ޖަލުން 
 ( 1866ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޙުސައިން ޝިހާމް  2021މޭ  04
 މއ.ިވނަރެސް/މާލެ

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1064 

އެހެްނ    .129 ަވނިކޮށް  ނިްނމަާވފައި  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ޕެރޯލްެގ 
ފުރުޞަތު  ޕެރޯލްެގ  ފެށުމުން  ކުރަން  ތަންފީޒު  ޙުކުމެއް 

 ( 1865ގެއްލިފައިާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް  2021މޭ  04
 ދެކުލައަރާެގ/ސ.ހިތަދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1065 

 
ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމުެގ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ކްލެމެްނސީެގ    .130

 ( 1864ދަށުން މާފްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )
/  2021މޭ  04 ދެކުލައަރާެގ  އަސްލަމް،  މުޙައްމަދު 

 ސ.ހިތަދޫ 
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ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމުެގ ބާކީ އޮތް މުއްދަތު ކްލެމެްނސީެގ    .131
 ދަށުން މާފްކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ  

/  2021އޮަގސްޓު  24 ދެކުލައަރާެގ  އަސްލަމް،  މުޙައްމަދު 
 ސ.ހިތަދޫ 

 
އެ ފަރާތުެގ އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ ޖަލު ޙުކުމެއްަގއި ހުްނނަތާ   .132

އަހަރުެވފައިާވ ކަމަށާއި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތިން ކޮއްކޮ    7
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ދެއްުވްނއެދި  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ެގ 

(1960) 

އަްނަވރު  2021މޭ  04  ޝިޔާމާ 
 ފެހިވިދުަވރުެގ/ ސ.ފޭދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1066 

ބަލި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙުކުމަށް ދެެވން އޮތް އެންމެ ބޮޑު   .133
 ( 2046ލުޔެއް ދެއްވުމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ  2021މޭ  04
)މާފުށި  ދިއްާގަގސްދޮށުެގ/ހދ.މަކުނުދޫ 

 ޖަލު(
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1067 

ފޮުނއްާވފައިާވ    .134 ހައްދަވައިދެއްުވންއެދި  ޮގތެއް  ލުއި  ޙުކުމަށް 
 ( 2045ސިޓީ )

 މުޙައްމަދު އަމްޖަދު  2021މޭ  04
 ބްލޫހެަވންއާެގ/ގދ.ތިަނދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1068 

ނިންމެުވމަށް   49  .135 އިންސާފުވެރި  ޙުކުމަށް  ޖަލު  އަހަރުެގ 
 ( 2041ނިންމަވައިދެއްުވްނއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު ޝަރީފް  2021މޭ  04
 ވ.ދިހަެވހި/މާލެ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1069 

އިރުެވސް    .136 ކައިރިެވފައިާވ  ނިމެން  ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމް 
ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ކެލެމެންސީ ފޯމަށް ޖަާވބު ލިބިފައިނުާވތީ   

(2042) 

 ޢަލީ ނިމާލް 2021މޭ  04
 މއ.ދިލްމާ/މާލެ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1070 

ޖިނާޢީ އިޖުރާތުެގ ޤާނޫުނ، ކްލެމެްނސީ ޤާނޫނު އަދި ޕެރޯލް    .137
ތަޢާރަޒުުވންތައް އިޞްލާޙްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި  ޤާނޫުނގައި ހުރި  

 ( 2043ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އާމިނަތު ޙުސައިން  2021މޭ  04
 ކަސްތޫރިމާެގ/ތ.އޮމަދޫ )މާފުށި ޖަލު( 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1071 

މުޖުތަމަޢުއަށް ނުކުތުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުުވމާއި  ޖަލުން    .138
ހުށަހަޅާފައިާވތާ   ފޯމް  ީވއިރުެވސް   1ޕެރޯލްއަށްއެދި  އަހަރު 

 ( 2044ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ   ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އާމިނަތު ރިފާ  2021މޭ  04
 ސުާވސާެގ/ކ.މާފުށި )މާފުށި ޖަލު( 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1072 
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ދެއްުވމަށްއެދި    .139 ފުރުޞަތެއް  މިިނަވްނުވމަށް  ޖަލުން 
 ( 2039ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ރަޝީދު هللا ޢަބްދު 2021މޭ  04
 ދެރަހަ/ބ.އޭދަފުށި )މާފުށި ޖަލު( 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1073 

ދެއްުވމަށްއެދި    .140 ފުރުޞަތެއް  މިިނަވްނުވމަށް  ޖަލުން 
 ( 2040ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު އަސްޢާން ސަޢީދު  2021މޭ  04
 ބްލާސަމްއާެގ/ގދ.ފިޔޯރީ )މާފުށި ޖަލު(

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1074 

ލުޔެއް    .141 ބޮޑު  އެންމެ  އޮތް  ދެެވން  ތެރެއިން  އިމުެގ  ޤާނޫނީ 
 ( 2038ދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ރިޝީފް هللا ޢަބްދު 2021މޭ  04
 މާފުށި ޖަލު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1075 

ޙާލަތު    .142 އިދާރާތަކަށް  ސަރުކާރުެގ  މަޖިލީހަށާއި  ރައްޔިތުްނެގ 
ފޮނުާވފައިާވކަމަށާއި،   482ބަޔާންކޮށްދީ   ސިޓީ 

ހުށަހެޅިތާ   ފޯމު  އެދި  މަސްެވެގްނދިޔަ   9ކްލެމެންސީއަށް 
އެކަްނ  އިރުެވސް ލިބިފައިުނާވކަމަށާއި،  ޖަާވބެއް   

 ( 2406ސާފުކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ޑޯރެްނސީިވލާ،  2021ޖޫން  1  / އަރީފް  އަޙްމަދު 
 ހއ.ކެލާ

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1056 

ހުށަހެޅިތާ    .143 ފޯމު  އެދި  ެވެގްނދިޔަ    1ކްލެމެންސީއަށް  އަހަރު 
ކްލެމެންސީ  ލިބިފައިުނާވތީ،  ޖަވާބެއް  އިރުެވސް 

 ( 2625އަަވސްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ދާއޫދް ޖިމްރީޒް / ގ.ބިއުޓީިވލާ  2021ޖޫން  1
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1055   

ޖުލައި    .144 ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ފޯމު  އެދޭ    2020ކްލެމެންސީއަށް 
ގައި އެ ފޯމު ދިރާސާކުރަމުން އަންނަކަމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުްނ 
ޖަާވބުދީފައިީވ ނަމަެވސް، މިއަދާ ހަމައަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑުްނ  

ހޯއްދަވައިދެއްުވްނ ޖަާވބެއް   ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ލިބިފައިނުާވތީ، 
 ( 2579އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ޖޫން  1 ބަށިމާެގ  ސަމީރު،  އިބްރާހީމް 
 ށ.މިލަންދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1054 

ކޮށްފައިާވ    .145 މައްސަލައެއްގައި  އަހަރުެގ    30މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާކަމަށާއި، "އާސްކް ސްޕީކަރ"  
ޙުކުމްތައް   ކޮށްފައިާވ  ޤާޫނނުން  ކުރީެގ  ޕްރޮްގރާމްގައި 
ރައީސް   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  އޮެވެގންުނާވނެކަމަށް 

ތްެވޭވނެ ޮގތެއް ޤާޫނީނ ވިދާޅުެވފައިާވތީ، އެ ޙުކުމުން ސަލާމަ
އޮިނަގނޑުެގ ތެރެއިން ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ  

 ( 2761)  2021އެޕްރީލް  14ސިޓީ )

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޒައިތޫިނެގ  ޒަރީނާ،  އާސިފާ 
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1076 
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ކޮށްފައިާވ    .146 މައްސަލައެއްގައި  އަހަރުެގ    30މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުްނދާކަމަށާއި، ނޭާވ ހިއްލުމުެގ ބަލި 

ކަމަށާއި،   ޖެހިފައިާވ  ފަރުާވކުރަން  ދާއިމަށް    14ހުރުމާއެކު 
ސިޓީެގ  2021އެޕްރީލް   ފޮނުއްާވފައިާވ  ޖަާވބު  ގައި   

 ( 3486ފޮނުއްވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޒައިތޫިނެގ  ޒަރީނާ،  އާސިފާ 
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ކޮށްފައިާވ    .147 މައްސަލައެއްގައި  އަހަރުެގ    30މަސްތުާވތަކެތީެގ 
ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާކަމަށާއި، ކްލެމެންސީއަށް އެދި  
ދިރިއުޅުމެއް   އުފާވެރި  ޢާއިލާއާއެކު  ހުށަހަޅާފައިާވކަމާއި، 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ފަހިކޮށްދެއްުވން  އުޅެޭވެނޮގތެއް 

(3796) 

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޒައިތޫިނެގ  ޒަރީނާ،  އާސިފާ 
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ކޮށްފައިާވ    .148 މައްސަލައެއްގައި  އަހަރުެގ    30މަސްތުާވތަކެތީެގ 
އިންސާފު  ޖަލު   ތަންފީޛުކުރަމުްނދާކަމަށާއި،  ޙުކުމެއް 

ޖަާވބު   ސިޓީތަކުެގ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ހޯއްދަަވއިދެއްުވން 
 ( 3797އަަވސްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޒައިތޫިނެގ  ޒަރީނާ،  އާސިފާ 
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިާވ  މަރުެގ މައްސަލައެއްގައި    .149
ސިޓީ    12 ފޮނުއްާވފައިާވ  ުގޅިެގން  ޙުކުމާ  ޖަލު  އަހަރުެގ 
(2760) 

 މުޙައްމަދު ނަޖާހް، ިވލެޖް / ލ.ަގން  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1096 

ބޮޑެތި    .150 ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫުންނ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ  ކުރީެގ 
ލުޔެއް   ނުަވތަ  ހައްލެއް  ޤާނޫީނޮގތުން  ޙުކުމްތަކަށް 

 ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

/  2021އޮަގސްޓު  24 ފެލިދޫެގ  މަްނސޫރު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ގައްދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު: -57  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1077 

ފެނިެގްނ    14.8  .151 ހުއްޓާ  އަތުަގއި  މަސްތުާވތަކެތި  ގްރާމްެގ 
އަހަރުެގ ޖަލު    25މަސްތުާވތަކެތި ޓްރެފިކްކުރިކަމުެގ ކުށުަގއި  

ކަމަށާއި، އެއީ ބޭނުންކުރަން އަތުަގއި  ޙުކުމެއް އިއްާވފައިާވ 
ބެހެއްޓި މަސްތުާވތަކެތި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިއްާވފައިާވ  

ކޮ ބޭއިްނސާފުން  އިްނސާފު  ޙުކުމަކީ  ޙުކުމަކަށްާވތީ،  ށްފައިާވ 
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

/  2021އޮަގސްޓު  24 ދިަގލި  ފަޔާޒް،  މުޙައްމަދު 
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1094 
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ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ބޮޑެތި ޙުކުމްތައް    .152
އެދި  ހޯއްދަވައިދެއްުވން  އިންސާފު  ފަރާތްތަކަށް  އިއްާވފައިާވ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 މުޙައްމަދު ފިޒާން، ގ.މެރިންލައިޓް  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1078 

ޮގތެއް    .153 ލުއި  ޙުކުމްތަކަށް  ހުރި  ތަންފީޛުކުރަން 
 ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 u3,w2,c14ރީހާން ރުޝްދީ،  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1093 

މަސް ފާއިތުެވެގންދިޔަ   6ކްލެމެންސީއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިތާ    .154
އެކަްނ  ލިބިފައިުނާވތީ،  ޖަވާބެއް  އެއްެވސް  އިރުެވސް 

 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޒިޔާދު ޚާލިދު، ހަނދުަވރީ / ލ.ަގން  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު: -57  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1092 

ބައެއް    .155 ޙުކުމުން  ުނަވތަ  ޙުކުމް  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 
 މަޢާފުކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ބ.އޭދަފުށިރަޝީދު، ދެރަހަ /  هللا ޢަބްދު 2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1091 

ހުށަހެޅިތާ    .156 ފޯމު  އިރުެވސް    1އިލްތިމާސް  އަހަރުެވފައިާވ 
އެދި   އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް  އެކަން  ލިބިފައިުނާވތީ  ޖަާވބެއް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

/   5269އަޙްމަދު އަރުޝަދު، ދަފްތަރު   2021އޮަގސްޓު  24
 ހ.މަދޮށިމާގެ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1090 

ކުރީެގ ޤާނޫނުން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމްތަކަށް މަޖިލީހުެގ ތަޅުމުްނ    .157
 ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޑައިމަންޑުިވލާ  ޝަރީފު،  އަޙްމަދު 
 ސ.ހުޅުދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1079 

ކޮށްފައިާވ    .158 ދަށުން  ޤާނޫުނެގ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ  ކުރީެގ 
 ޙުކުމަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 އަޙްމަދު ސިމާދު، މއ.ަވށަފަރު  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1080 

ލިބިފައިުނާވތީ    .159 ޖަާވބު  ފޯމަށް  ހުށަހެޅި  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢަލީ ނާޒިމް، ވ.އުއްމީދީ އާބާދު  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1097 

ޖަާވބު   .160 ފޯމަށް  ހުށަހެޅި  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް 
ކުރީެގ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ  ލިބިފައިުނާވކަމަށާއި، 
ޙުކުމްތަކަށް   ކޮށްފައިާވ  ޤާޫނނުން  ފަހުެގ  ޤާނޫނުްނނާއި 

 މަޢާފުކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ

 ޙުސައިން ޒަރީރު، މއ.ކަނޑޫގެ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1089 
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ޖަވާބެއް    .161 ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ޕެރޯލްއަށް  ކްލެމެންސީއާއި 
 ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ލުޤްމާން އާދަމް، މ.އަރާރަތްކުރި  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1088 

އެދި   .162  ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ލުޤްމާން އާދަމް، މ.އަރާރަތްކުރި  2021އޮަގސްޓު  24
 

ޖަވާބެއް    .163 ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ޕެރޯލްއަށް  ކްލެމެންސީއާއި 
 ( 3487ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ލުޤްމާން އާދަމް، މ.އަރާރަތްކުރި  2021އޮަގސްޓު  24
 

އިޞްލާޙުެވ   .164 ކުށްވެރިން  ުނަވތަ  ޕެރޯލް  ުނަވތަ  ކްލެމެންސީ 
މުޖުތަމަޢަށް ނެރުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއްެގ ދަށުން ޙުކުމަށް ލުޔެއް  

 ( 3107ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ޙަސަން،   2021އޮަގސްޓު  24 / އަޙްމަދު  ޒަބަރުޖުދުެގ 
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1087 

އުފާވެރި    .165 ސަލަމާތްެވ  ޙުކުމުން  ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުން  ކުރީެގ 
އުޅެޭވެނޮގތް   ދިރިއުޅުމެއް  އެދި  ތާހިރު  ހައްދަަވއިދެއްުވން 

 ( 3479ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު އަޒީޒް، ޕެރިސް / ގއ.ދާންދޫ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1086 

ހުށަހެޅުމުން    .166 އެދި  ލިބިފައިނުާވތީ ކްލެމެންސީއަށް  ޖަވާބެއް 
 ( 3478ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޮަގސްޓު  24 ކެނެރީިވލާ  އާދިލް،  އަޙްމަދު 
 އއ.މާޅޮސް 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1085 

އެދި    .167 ލިބިފައިނުާވތީ، ކްލެމެންސީއަށް  ޖަާވބެއް  ހުށަހެޅުމުން 
ކްލެމެންސީ ލިބޭނެޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވްނ އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ 

 ( 3477ސިޓީ )

 އަމީލް، ުގޑްލަކް / ސ.ހިތަދޫ هللا ޢަބްދު 2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   02ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1084 

 
ލިބިފައިނުާވތީ،   .168 ޖަާވބެއް  ހުށަހެޅުމުން  އެދި  ކްލެމެންސީއަށް 

ކްލެމެންސީ ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 
 ( 3619ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަމީލް، ުގޑްލަކް / ސ.ހިތަދޫ هللا ޢަބްދު 2021އޮަގސްޓު  24
 

ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ޖަާވބެއް ލިބިފައިުނާވތީ، އެ    .169
ފޮނުއްާވފައިާވ   އެދި  ހޯއްދަވައިދެއްުވްނ  ލުއި  މައްސަލައަށް 

 ( 3593ސިޓީ )

 ، މާލެ ޖަލ3ުއަލާލު، ޔުނިޓު  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
ސެޕްޓެންބަރު   2ޖަާވބުދީފައި )

2021) 

ނަންބަރު:   -57 ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1063 

އަހަރުެގ ޙުކުމަށް ލުޔެއް    25ކުދިންެގ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް    3  .170
 ( 3792ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އަޙްމަދު މިހާދު، ގ.އޯލްޕެރިސް / މާލެ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
ސެޕްޓެންބަރު   2ޖަާވބުދީފައި )

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1083 
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ސާބިތުެވ   .171 ކުށް  ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތި 
އިންސާފު    25ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ   ޙުކުމަށް  އަހަރުެގ 

 ( 3793ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ދަފްތަރު  2021އޮަގސްޓު  24 ރަޝީދު،  މާއިޝާ  އައިމިނަތު 
 1217ނަންބަރު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
ސެޕްޓެންބަރު   2ޖަާވބުދީފައި )

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1082 

ފުރުޞަތާ   .172 ކްލެމެންސީެގ  ދެއްިވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ފުރުޞަތު   ޕެރޯލްެގ  ރަނަގޅު  ގުޅިެގްނ،  ެގއްލިފައިާވތީ، 

ލަފާއެއް ރައީސްއަށް ދެއްވައި އެކަމުން މިންޖުކޮށްދެއްުވން އެދި  
 ( 3795ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޙުސައިން ޒައީފް، މ.ކަދުރުމާގެ  2021އޮަގސްޓު  24
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
ސެޕްޓެންބަރު   2ޖަާވބުދީފައި )

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1081 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ    .173 މައްސަލައިގައި  މަރުެގ  ރަޝީދުެގ  ޔާމީން 
ބައްލަަވއިދެއްުވމަށްއެދި   ކުރަމުންދާޮގތް  ޢަމަލު  ޖެނެރަލް 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ޢާއިޝަތު ރަޝީދު  2021 ޖޫން 17
 މއ.ދޫަގސް/މާލެ 

 

ގުޅޭޮގތުން    30މައްސަލައާ 
ގައި ބޭއްިވ   2021އޮަގސްޓު  

ކޮމިޓީެގ  ޖުޑީޝިއަރީ 
ބައްދަލުުވމުަގއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ބައްދަލުކޮށް  ޖެނެރަލްއާ 
ސާފުކޮށްފައިވެއެެވ.  މަޢުލޫމާތު 
ކޯޓުން   ކްރިމިނަލް  އަދި 
ޚަބަރަށްދޭ  ނެރެފައިާވ 

މަޢުލޫމާތުގައިާވ  
ުގޅޭޮގތުން  ފުށުއެރުްނތަކަކާ 

ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސިކިއު ޓަރ 
މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް  އޮފީހުން 

 ސާފުކޮށްފައިވެއެެވ.  

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1108     ި57އަދ-

F/JD/MIS/2021/1190 

ރަހުނެއް    .174 މުދަލުެގ  އަުގެގ  ބޮޑު  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން  މަލްޓި 
ބޭންކްތަކުްނ   ރާއްޖޭެގ  ިވއްކާލުމުގައި  ނީލަންކިޔާ 

އުސޫ ޕްރެކްޓިސްއަށް ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ބެސްޓް  ލުތަކާއި 
އަދި   އިހުމާލުވަމުްނދާއިރު،  އެއްކިބާކޮށް،  ޢަމަލުކުރުން 
އެކަމުގައި ޤާނޫނީ ފަރުވާއެއްނެތިދާކަމުްނ އެކަމުެގ ސަބަބުްނ  
ޤައުމުެގ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ ޭނދެޭވ އަސަރުެގ ކަންބޮޑުުވްނ 

 (. 7594ފާޅުކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 އިބްރާހީމް އަލީ މަނިކު، މއ.ޫނރީ  2019ޑިސެންބަރު  17
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
ސެޕްޓެންބަރު   2ޖަާވބުދީފައި )

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1151 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން )މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް( ެގ    .175
އެދި   ހޯދުމަށް  ބަދަލު  މައްސަލަ  މައްޗަށް  ދަޢުާވކޮށްފައިާވ 

 ( 4651ލަސްަވމުންދާތީ ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2020އޮކްޓޫބަރު  5 ތަންހަޅިެގ  މޫސާފުޅު،  އިބްރާހީމް 
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
ސާފުކުރުމަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތު 

(   20ޖަާވބުދީފައި 
 ( 2021 ސެޕްޓެންބަރު

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1125 

ކުއްޔަށްދީފައިާވ ތަަނށް ފައިސާ ުނދައްކާ ިގނަ ދުަވސްތަކެއްެވ،    .176
މާފުށި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނިމުނު ޮގތުެގ ރިޕޯޓް ފޮުނާވ،  
މި މައްސަލައަށް ީވހާެވސް އަަވހަށް އިންސާފު ހޯދައިދިުންނ  
އެދި   ހައްދަަވއިދެއްުވން  ޮގތް  ބެލޭނެ  މައްސަލަ  އެދި 

 ( 5321ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ( )

 އަޙްމަދު ޚަލީލް، ރޯޝަނީ ިވލާ/ކ.މާފުށި  2020އޮކްޓޫބަރު  14
 

ސިޓީއަކަށްވުމުން  ކޮޕީ 
 ފައިލްކުރުމަށް ިނންމާފައި. 

 

މ.އޮކްސިޑެންޓަލްިވލާެގ ކުއްޔައް ދިުނމަށް ފައިސާ ހޯދިކަމަށް    .177
)ކޮޕީ( ސިޓީ  ފޮުނއްާވފައިާވ  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ   ބުނާ 

(5924) 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ރައްޒާޤު  2020ނޮެވންބަރު  18
 ފިނިާވގެ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ 

 

ސިޓީއަކަށްވުމުން  ކޮޕީ 
 ފައިލްކުރުމަށް ިނންމާފައި. 

 

މީހުްނ  هللا ޢަބްދު  .178 ދެ  ޝިޔާރުއާ  އިބްރާހީމް  ަވހީދާއި 
އުޅަދެއްެގ   ދެ  މިލްކުެވފައިާވ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްެގ 

އުޅަނދު ދުއްަވއިެގން ލިބުުނ  ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އާއި އެ ދެ  
ސުޕްރީމް   ިނގުޅައިެގންފައިާވތީ،  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ފައިސާ 
ކޯޓުެގ ޙުކުމް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހަމަތަކުެގ މަތިން އަލުްނ 
ކޮށްދިުނމަށްއެދި   އޮތްކަމެއް  ކުރެެވން  ރިިވއުކޮށްދިނުމަށް 

 ( 6028ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ަވހީދު هللا ޢަބްދު 2020ނޮެވންބަރު  18
 މ.އާނަްނދަ/މާލެ

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   27ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1147 

ޅ.ނައިފަރު ުގލްދަމްެގ ވާރިސުްނެގ މެދުަގއި ބަހާފައިާވ ޮގތާއި،   .179
ކޯޓުން   ޮގތް  އެކަންކުރުމުަގއި  ޢަމަލުކުރައްާވފައިާވ 

ފަރާތްތައް   ޖަާވބުދާރީކުރުަވންޖެހޭ  ބައްލަވައިދެއްަވއި، 
 ( 472ޖަާވބުދާރީކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/   04/02ޚަދީޖާ ޢީސާ، ަނއިފަރުހިޔާ   2021ފެބުރުވަރީ  23
 ޅ.ނައިފަރު 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   27ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1148 

 

ޅ.ނައިފަރު ުގލްދަމްެގ ވާރިސުްނެގ މެދުަގއި ބަހާފައިާވ ޮގތާއި،   .180
ޮގތް   ޢަމަލުކުރައްާވފައިާވ  ކޯޓުން  އެކަންކުރުމުަގއި 
ފަރާތްތައް   ޖަާވބުދާރީކުރުަވންޖެހޭ  ބައްލަވައިދެއްަވއި، 

( އާ  472ޖަާވބުދާރީކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/   04/02ޚަދީޖާ ޢީސާ، ަނއިފަރުހިޔާ   2021މާރިޗު  15
 ޅ.ނައިފަރު 
 ުގލްދަމްގެ 
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ހިއްސާ ލިޔެކިޔުން  އިތުރު  ޮގތުްނ  ގުޅުންހުރި  ކުރުމުެގ 
 (  1456ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 
 މި ސިޓީ ލިބިފައިަވނީ އެޑްމިން އިން. 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެިވ ނިންމެުވން އަލުްނ    .181
މުރާޖަޢާ ކޮށްދެއްުވމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މުރާޖަޢާކޮށްދެެވްނ  
ނެތްކަމަށް އަންަގާވފައިާވތީ، މުރާޖަޢާ ުނކުރަން ނިްނމަާވފައިާވ 
ބުރަެވ   މަސްލަޙަތަށް  ފަރާތެއްެގ  ަވކި  ނިންމުމަކީ 

ިނންމެވުމެއް ޫނންކަްނ ނިންމަާވފައިާވ  ނުަވތަ  ކަން 
 ( 1822ބައްލަވައިދެއްުވމަށްއެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ޢާފިޔާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  2021މޭ  04
 މއ.ދަހަރާިވލާ/މާލެ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
(   20ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1126 

ނަންބަރު    .182 ޤާނޫނު  ހުށަހަޅާފައިާވ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 
އަށް    2014/9 ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު(  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

 ( 3474ފޮނުއްާވފައިާވ ޚިޔާލު )

/  2021އޮަގސްޓު  24 އޭޝް  ޙަލީމް،  ޢަދުނާން 
 ގއ.ިވލިނިގލި

 

ނަންބަ    2014/9ރު  ޤާނޫނު 
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ  

އަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 
ބިލަށް އިޞްލާޙު   ެގނައުމުެގ 

ޚިޔާލުތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިާވ 
ދެންެނުވމަށް  ޝުކުރު 

( ޖަާވބުދީފައި    27ނިންމައި، 
 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1150 

އެކަށީެގްނާވ   .183 ބަންދުކޮށްފައިާވތީ،  ނިމެންދެން  މައްސަލަ 
 ( 4173ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ )ހައްލެއް ހޯދާދެއްުވމަށް އެދި 

 2020ސެޕްޓެމްބަރ  1
 

 އިބްރާހީމް ޢަލީ، ބޮކަރުމާެގ / ނ.ެވލިދޫ 
 

އިދާރާއިން  ކަމާުގޅުންހުރި 
ސާފުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 

( ޑިސެންބަރު   14ޖަާވބުދީފައި 
2020) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2020/1562 

 2020ފެބްރުއަރީ  13 (. 731މައްސަލައެއް )މ.އަތަމާޕްލާޒާ އޭ ކިޔާ ޯގއްޗާއި ގުޅޭ   .184
 

 ޖާބިރު، ހ.ތިމާެވށި هللا ޢަބްދު
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

- MJLS/F/JD/202/2021ސިޓީ ނަންބަރު:  

57 

މީހެއްެގ   .185 މަސައްތަކު  މަރުކަޒުަގއި  ޒުާވނުްނެގ  އދ.ދަނެގތި 
އަދާކުރަމުން   ަވޒީފާއިްނ  ަވޒީފާ  ުނހައްޤަން  ދަނިކޮށް 

ަވކިކޮށްފައިާވތީ މައްސަލަ ބައްލަާވދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ 
 މައްސަލަ.

 2020ޖަނަވަރީ  10
 

ތޯތާެގ،  އިބްރާހިމް،  ނަސްރީނާ 
 އދ.ދަނެގތި 

 

ދިރާސާކުރުމުެގ  މައްސަލަ 
ސަރިވސް  ސިިވލް  ޮގތުން، 
މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަނުން 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1253 
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ސާފުކުރުމަށްފަހު، ޖަާވބުދީފައި. 
 ( 2021ނޮެވންބަރު  21)

ދަރިފުޅުެގ ޙަޟާނަތް ފެމިލީ ކޯޓުން ހަާވލުކޮށްފައި ަވނިކޮށް،    .186
ފާއިޒް  އިބްރާހީމް  ބައްޕަ،  އޭާނެގ  ކޯޓަށް  ނ.މަނަދޫ 
އެކޯޓުްނ  ގުޅިެގން  މައްސަލައާއި  ހަޟާނާތުެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ 
ނެރެފައިާވ ަވުގތީ އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާޠިލު ކޮށްފައި ވާއިރު،  

ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަލަމު ްނދާ ހަޟާނަތުެގ މައްސަލަ  ޤާނޫނާ 
ކުރިއަށް ެގްނޮގސް އެ މައްސަލަ ިނންމުމުެގ ކުރިްނ، ޖެްނޑަރ  
ދާއިރާއާ   ނ.ޖުޑީޝަލް  ކޯޓު،  ނ.މަަނދޫ  މިނިސްޓްރީ، 
އިސް  ކޯޓުެގ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ނ.ޅޮހި  ޙަާވލުެވހުންެނިވ 
މި   އާއި  މަނިކު  ޙަސަްނ  އަޙްމަދު  ޤާޒީ،  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޒިންމާާވްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު    މައްސަލައިގައ  ފަރާތްތަކަށް 
 (.  520އަޅުއްަވއިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2020ޖޫން  16
 

 މަރިޔަމް ނަޒްލިފާ، މ.ްގރީންފްލާވަރ 
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   13ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1186 

)ހ(،   40ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ    .187 މާއްދާެގ  ަވނަ 
ަވނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިާވ    65)ށ( އަދި ޤާނޫނު އަސާސީެގ  

ލިބޭެނޮގތް  ޙައްޤު  އެ  މަހްރޫމްކޮށްފައިާވތީ  ޙައްޤުން 
 ( 3421ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )

 2020އޯަގސްޓް  04
 

ޢަލީ،   ފިތުރޯނުެގ، ޢަބްދުއްސައްތާރު 
 ތ.ކިނބިދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1256 

ެގނައުމަށް   .188 އިޞްލާޙު  ޤާޫނނަށް  ކްލެމެްނސީެގ  ޕެރޯލާއި 
ސިޓީ  ފޮނުާވފައިާވ  އެދި  ސާފުކުރުމަށް  މުއްދަތު  ހޭދަާވނެ 

(4292)  

 2020ސެޕްޓެމްބަރ  6
 

 / ނިޔަދުރުމާެގ  ޝިާނޒު،  ޙުސައިން 
 ސ.ހުޅުދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1258 
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މާރާމާރީއެއްަގއި    2009މާރިޗު    08  .189 ހިނގައިދިޔަ  ގައި 
ޢަބްދު ލިލީމާެގ  ުގޅިެގން،  ފަރުހާދު  هللا ސ.ހުޅުދޫ  ނިޔާުވމާ 

ތަޙްޤީޤާއި  ފެށުނު  ކުރަްނ  ނަބީލްއަށް  މުޙައްމަދު  ގ.ރީފް 
މަރުހަލާަގއި   ޙުކުމެކުރުމުެގ  އަދި  މަރުހަލާަގއި  ޝަރީޢަތުެގ 
ކަންކަމާ  އެ  ބޭއިންސާފުވެރިެވފައިާވތީ،  ބޮޑަށް  ަވރަށް 
ބައްދަލުކުރެއްވުމުެގ   މަޝްަވރާކުރުމަށް  ގުޅޭޮގތުން 

އެދިަވޑައިެގ ނަބީލްެގ ފުރުޞަތަކަށް  މުޙައްމަދު  ގ.ރީފް  ން 
ސިޓީއަކީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ރަޝީދު  އިބްރާހީމް  ބައްޕަ 
ހިމެޭނ   ތެރޭަގއި  އިޚްތިޞާޞްެގ  ކޮމިޓީެގ  ޖުޑީޝިއަރީ 
ހިއުމަންރައިޓްސް   ދެކެަވޑައިަގްނނަާވތީ  މައްސަލައެއްކަމަށް 

 ( 5623އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއިން ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ )

 2020އޮކްޓޫބަރު  25
 

ޖެންޑަރ  އެްނޑް  ހިއުމަންރައިޓްސް 
 ކޮމިޓީ
 

އެދިފައިަވނީ  ސިޓީަގއި 
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ބައްދަލުކުރުމަށް  ރައީސްއާ 

އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް  
ހަމަޖައްސައި  

ސިޓީ  މި  ދިނުމަށްކަމަށްާވތީ، 
އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
އަނބުރާ  ކޮމިޓީއަށް  ޖެންޑަރ 

  29ނިްނމާފައި  ފޮނުާވލުމަށް  
 ( 2021)ނޮެވްނބަރު 

- PMC /F/JD/2021/ 301ސިޓީ ނަްނބަރު:  

57 

ދަޢުާވކޮށްފައިާވތީ،    .190 ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތި 
އެމް.ޑީ.ޕީން ެވފައިާވ ަވޢުދުތަކާ އެއްޮގތަށް މަސްތުާވތަކެތީެގ 

 ( 5505ބަރުދަން އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )

 2020ނޮެވންބަރު  01
 

 މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަޝީދު، މއ.ފޯޗިއުން 
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1257 

މިނިަވންަވީނ   .191 މީހުން  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުތަކުން  ކުރީެގ 
ކޮން   އަދި  އުސޫލަކުންކަމާއި،  ބައެއްކަްނ ކޮން 

 ( 6378ސާފުކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2020ޑިސެންބަރު  8
 

 އަޙްމަދު ޝަރީފް، ވ.ދިހަެވހި 
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1254 

ޝަރީޢަތް    .192 މުޙައްމަދު  ނިމެންދެްނ އިއްތިޞާމް 
ބަންދުކޮށްފައިާވކަމާއި، އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްުވްނ  

 ( 6399އެދި އޭނާެގ ދައްތަ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2020ޑިސެންބަރު  8
 

 / ހަީވރީނާޒް  މުޙައްމަދު،  އަސްމާ 
 ސ.ފޭދޫ 

 

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މަޢުލޫމާތު  ހޯމްއެފެއާޒްއިން 
ޖަާވބުދީފައި  ސާފުކުރުމަށްފަހު 

 ( 2021ނޮެވންބަރު  21)

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1265 

މަޖިލީހުްނ    .193 ރައްޔިތުންެގ  މިއަދުެގ  ރައްޔިތަކާމެދު  ނިކަމެތި 
މީހާެގ   ރައްޔިތު  ގުޅިެގްނ،  ޖެނެރަލްއާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ށް  އެންމެހައި ޙައްޤުތަކެއް ިނުގޅައިަގންަނމުންދާކަމަށް ބަޔާންކޮ

 ( 6607ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

 ޙުސައިން ފަޔާޒް، މ.ލާބަ 
 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1223 

ބޮއްސުންލާފައިާވތީ،    .194 ކަންކަްނ  ދާއިރާެގ  ޅ.ޖުޑީޝަލް 
ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނާއި ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް  އެކަންކަން  

 2021ފެބްރުއަރީ  3
 

 ޢަލީ ސަޢީދު، އަރިސް / ޅ.ަނއިފަރު 
 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1204 
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ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން  ކޮމިޝަނުން 
(6824) 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   26ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

 

ޅ.ނައިފަރު ުގލްދަމްގެއާ ގުޅޭޮގތުން ޅ.ަނއިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް   .195
އިންތިާގލީ   މައްސަލަ  ިނންމުންތަކުެގ  ނިންމާފައިާވ  ކޯޓުން 
އިންސާފަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  

(106) 

 2021ފެބްރުއަރީ  10
 

 ޢަލީ ސަޢީދު، އަރިސް / ޅ.ަނއިފަރު 
 

ކޮމިޓީްނ    .196 ޖުޑީޝިއަރީ  ކަންކަން  ހުށަހަޅާފައިާވ 
ދޭކަމަށް  ޖަވާބެއް  އެއް  ކޮމިޓީން  އެ  ބަލާފައިުނާވކަމަށާއި، 

 (6912ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 ޝަބްަނމީެގ  ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   26ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1203 

 
ކުރީެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ ދަށުން ޙުކުމްކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކަށް    .197

ޮގތެއް ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ   އިންސާފުެވރި 
 ( 7229ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 ޝަބްަނމީެގ  ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 
އިންސާފު    .198 މީހުންނަށް  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޚުކުމް  ޖަލުަގއި 

އެދި   ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ހައްލެއް  އަަވސް  ހޯއްދަަވއިދެއްަވއި 
 ( 47ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  3 ޝަބްަނމީެގ  ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 

އިއްާވފައިާވ ބޮޑެތި ޙުކުމްތަކަށް ލުޔެއް ކުރީެގ ޤާޫނނުތަކުން    .199
 ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޝަބްަނމީެގ  ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

 
ޙުކުމްތަކެއް    .200 ބޮޑެތި  ޤާނޫުންނ  ކުރީެގ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ 

ނިމޭއިރުެވސް   ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމް  އިއްާވފައިާވކަމަށާއި، 
ގުޅިެގްނ   އެކަމާ  ނުލިބޭކަމަށާއި،  ފުރުޞަތު  ކްލެމެންސީެގ 
މިހާރު  ނުދޭކަމަށާއި،  ޖަވާބެއްެވސް  އެއްެވސް  އިދާރާތަކުން 

ޙުކު  6ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ   މައްސަލަ  އަހަރުެގ  މުެގ 
އެދި   ހޯއްދަަވއިދެއްުވން  ޤަޟިއްޔާ  ރިޕޯޓާއި  ނިންމިޮގތުެގ 

 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 2021އޮަގސްޓު  24
 

 / ޝަބްަނމީެގ  ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 

ޙުކުމްތަކެއް    .201 ބޮޑެތި  ޤާނޫުންނ  ކުރީެގ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ 
ޙުކުމް   ނިމޭއިރުެވސް  އިއްާވފައިާވކަމަށާއި،  ތަންފީޛުކޮށް 

ގުޅިެގްނ   އެކަމާ  ނުލިބޭކަމަށާއި،  ފުރުޞަތު  ކްލެމެންސީެގ 
މިހާރު  ނުދޭކަމަށާއި،  ޖަވާބެއްެވސް  އެއްެވސް  އިދާރާތަކުން 

/  2021އޮަގސްޓު  24 ޝަބްަނމީެގ  ސަޢީދު،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ހޯނޑެއްދޫ 
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މައްސަލަ    6ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ   ޙުކުމުެގ  އަހަރުެގ 
އެދި   ހޯއްދަަވއިދެއްުވން  ޤަޟިއްޔާ  ރިޕޯޓާއި  ނިންމިޮގތުެގ 

 ( 3489ޓީ )ފޮނުއްާވފައިާވ ސި
ޢަދުލުއިްނސާފުެގ    .202 ޤަޟިއްޔާަގއި  ނަންބަރު   ކޯޓުެގ  ސިިވލް 

ހަމަތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެޭވ އުޞޫލުތަކާ މުޅިްނ 
އެދި   ބައްލަވައިދެއްުވން  މައްސަލަ  އެ  ޚިލާފަށްކަމަށްާވތީ 

 ( 40ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

)ކްރިސްޓަލް هللا ޢަބްދު 2021ފެބްރުއަރީ  3 ރަޝީދު 
 ޗެމްބަރސް އެލް.އެލް.ޕީ(

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1264 

މައްސަލަ    .203 އޮފިސަރެގ  މީޑިއާ  ހައިކޯޓުެގ   3ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެ ކޮމިޓީެގ 
ފިޔަވަޅު   މުަވއްޒަފަށް  އެ  ކޯޓުން  އެ  އެއްޮގތަށް  ނިންމުމާ 
ކަންކަްނ  އިދާރީ  މުަވއްޒަފުންނާުގޅޭ  އިދާރީ  އަޅާފައިާވތީ، 

އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ޖުޑީޝަލް ތަޙްޤީޤުކުރެޭވީނ   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްކަން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނެގ  

އިޞްލާޙުްނ   2019ޤާނޫނަށް   ެގެނސްފައިާވ  އަހަރު  ަވނަ 
އެދި   ބައްލަަވއިދެއްުވން  މައްސަލަ  އެ  އޮންނާތީ،  އެނެގން 

 (  219ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021ފެބްރުއަރީ  10 ދޮްނެވލި  ފައިސަލް،  އަމީން 
 ފ.ނިލަންދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައް  ސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1261 

އިބްރާހީމްެގ   .204 ބިންތި  ނުޞައިބާ  ދަރިފުޅު،  ހަާނެގ  ފާތިމަތު 
މާހައުލެއްަގއި  ރައްކާތެރި  ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި،  ޙައްޤުތައް 
ހައިކޯޓުަގއި   ފަހިކޮށްދިުނމަށްޓަކައި،  މަުގ  ދިރިއުޅުމުެގ 
އަަވސް   އެންމެ  ީވ  މައްސަލަ  އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވ 

ހަމަޖައްސަވަ  ޮގތެއް  ބެލޭނެ  އެދި  ފުރުޞަތެއްަގއި  އިދެއްުވން 
 ( 461ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ުގޅޭޮގތުން  ފާތިމަތު ހަނާ، ހ.ސައިމާގެ  2021ފެބުރުވަރީ  23 މައްސަލައާ 
ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  
ސާފުކުރުމަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތު 

( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1216 

ހައިކޯޓުން ޙުސައިން ދާއޫދަށް ބިން ދެެވން ނެތްކަމަށް ނިންމި    .205
މަސް ފަހުން   2ނިންމުން ސުޕްރިމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްއަށް  

ސުޕްރިމް   ބަލައިުނަގެނާވތީ،  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅުމުން 
ތާަވލްކޮށްދިނުމަށް   މައްސަލަ  މި  އަލުން  ކޯޓުގައި 

 ( 774އިލްތިމާސްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޙުސައިން ދާއޫދު، ކާނިމާެގ/ ބ.ތުޅާދޫ  2021މާރިޗު  4 މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   26ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1202 

އެދި    .206 ދެއްުވން  ފުރުޞަތެއް  ސިޓީ  ދެަވނަ  ފޮނުއްާވފައިާވ 
(1144) 

 ޢަލީ ޝަރީފް ޢަބްދުއްރަޝީދު،  2021މާރިޗު  15
 މާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް  

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/949   



415 
 

މަޢުލޫމާތު  އެފެއާޒްއިން 
ޖަާވބުދީފައި  ސާފުކުރުމަށްފަހު، 

 ( 2021އޮކްޓޫބަރު  13)
ކުއްލި    .207 ޞިއްޙަތުެގ  އާއްމު  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައިަވިނކޮށް، އަދި ސުޕްރީމް 
ޚިލާފަށް،   ޑިރެކްޝަނާ  ޕްރެކްޓިސް  ނެރުއްާވފައިާވ  ކޯޓުން 
ނުކުްނނަްނ  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  ހައިކޯޓުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ިވސި ފޮުނއްާވފައިާވ  މައްސަލަ  އަްނާގފައިާވތީ  ލްބްލޯަވރ 
(1387) 

ފަރާތެއް  ިވސްލްބްލޯަވރ  2021މާރިޗު  28 ލިޔެފައިާވ  ސިޓީ 
ފޮނުާވފައިާވ  ނޭނޭގޮގތަށް 
އަދި  ސިޓީއަކަށްެވފައި، 
އޮފީހަށް  މުަވއްޒަފުން 
އަންާގފައިަވނީ  ނިކުތުމަށް 
ހެލްތުެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އެއްޮގތަށް  ގައިޑްލައިންތަކާ 

ސިޓީަގއި ެވސް ކަމަށްާވތީ، މި  
މި  ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، 
ފައިލްކުރުމަށް  މައްސަލަ 

( ނޮެވންބަރު   24ނިންމާފައި. 
2021) 

 ފައިލްކުރުމަށް ިނންމާފައި. 

ދިުނމަށް    .208 ލުއި  ފަރާތްތަކަށް  ތަންފީޛުކުރާ  ޙުކުމް  ޖަލުަގއި 
ކޮމިޓީއަށް   ޖުޑީޝިއަރީ  ކަންކަމާމެދު  ކުރެިވދާނޭ 
ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  ފޮނުއްާވފައިާވތީ 

(1495) 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ތަސްލީމް މުޙައްމަދު، މ.އަސަރީހަނދާން 2021މާރިޗު  28 މައްސަލަ 
)ޖަާވބުދީފައި ނޮެވންބަރު   21 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1259 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި،   .209
އިޚްތިޞާޞް   ބެލުމުެގ  ކޯޓަށް  އެ  މައްސަލަ  އެ 
ފޮނުއްާވފައިާވ   ނިްނމާފައިާވތީ  ކޯޓުން  އެ  ލިބިެގްނނުާވކަމަށް 

 ( 1589ސިޓީ )

/  2021އޭޕްރީލް  08 މެނީލާ  ތަސްލީމް،  މުޙައްމަދު 
 ތ.ކަނޑޫދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   13ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1184 

ަވނަ އަހަރުެގ މާރިޗު   2019ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން    .210
މައްސަލަ   މައްސަލައެއްެގ  ނިންމާފައިާވ  ނިންމިޮގތުެގ  މަހު 

ރިޕޯޓު ނުލިބި ލަސްާވކަމާއި، އެކަމުެގ ސަބަބުން އެ މައްސަލަ  
އިްނސާފު   ހުރަސްއެޅި  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ހައިކޯޓުަގއި 

 ( 1592ލަސްެވެގްނދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ )

ުގޅޭޮގތުން  ޙުސައިން ނާޞިޙު، ހ.ފިޔާމާއާގެ  2021އޭޕްރީލް  08 މައްސަލައާ 
ޓްރައިބިއުނަލުން ަވޒީފާއާ ބެހޭ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 
( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1217 
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ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް    2014  .211 އާ  ކުރި  ތަސްދީޤު  އަހަރު  ަވނަ 
  2015ޢަމަލުކުރަން ފެށުން އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށް )މެއި  

މި   ނިޔަލަށް(،  ދެމުްނ  ެގ  ކުށްވެރިންނަށް  މުއްދަތުގައި 
ކަނޑައަޅާފައިާވ   ދިުނމަށް  ޤާނޫނުތަކުން  ކުރީެގ  ެގްނދިޔައީ 
ބޮޑެތި ޙުކުމްތައްކަމަށާއި އަދި ހަމައެއާއެކު އެ ޤާނޫަނށް ދެަވަނ  

މަސް   1އިޞްލާޙު ެގނެސް އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  
މަންފާތައް  ދުަވހަށް ފަސްކޮށް މި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުން ލިބިދޭ  

ފަރާތަކަށް   އެއްެވސް  ޙުކުމްކޮށްފައިާވ  ޤާޫނނަށް  ކުރީެގ 
ޤާޫނުނ   އެކަމަކީ  ކަނޑައަޅާފައިާވތީ  ނުލިބޭނެކަމަށް 
އިޞްލާޙެއްކަމުްނ   ެގނެސްފައިާވ  ޚިލާފަށް  އަސާސީއާެވސް 
އެކަމުެގ ސަބަބުން ޖަލުތަކުަގއި އަނިޔާ ލިބެމުްނދާ މީހުންަނށް  

ހޯއްދަވައިދެއްުވްނއެދި  ސިޓީ    އިންސާފު  ފޮނުއްާވފައިާވ 
(2104) 

 އިބްރާހީމް ޔާމީން  2021މޭ  04
 ގ.އުފަކާރު/މާލެ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1262 

ފަރާތުެގ    .212 އެ  މައްޗަށްާވ  އިްންގލިޝް ސްކޫލްެގ  މާލޭ  ކުރީެގ 
ކޯޓުެގ   ސިިވލް  ހިްނުގނު  ުގޅިެގން  -Cv/2187ޙައްޤުތަކާ 

C/2015    ުމަްނދ ދަށުން  ޤަޟިއްޔާެގ  ނަންބަރު 
މައްޗަށް   ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް    27އެންޓަރޕްރައިސަސް 

ފެށިެގްނ    2016ސެޕްޓެންބަރު   ދުަވހުެގ    2އިން  މަސް 
ރުފިޔާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށެެވ.    704,653.00ތެރޭަގއި  

އެންޓަރޕްރައިސަސް   މަްނދު  ދަރަނި  އެ  އެހެންަނމަެވސް، 
އެއްޮގތަށް   ޙުކުމާ  ކޯޓުެގ  ސިިވލް  އިން  ޕވޓ.ލމޓ 
ބައްލަަވއިދެއްުވމަށްއެދި   އެކަން  ޢަމަލްކޮށްފައިުނާވތީ 

 ( 2292ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

މުސްތަފާ 2021މޭ  04  ޢަލީ 
 (04-34) 3-ގ.ސިަނމާލެ

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1263 

ފަރާތަށް    .213 އެ  މަރުހަލާގައި  ިވއްކުމުެގ  ދޯންޏެއް  ފަރާތުެގ  އެ 
އަމިއްލަ ދިފާޢުަގއި ާވހަކަ ދެއްކުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިފައިުނަވީނ  

ފަރާތުެގ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު މަކަރާއި ހީލަތުން ކޯޓަށް އެ  
ބައްލަވައިދެއްުވްނއެދި  މައްސަލަ  އެ  ހާޒިރުެވފައިާވތީ، 

 ( 2326ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ޙުސައިން 2021މޭ  04  މޫސާ 
 ދަނާލް/ ދ.ކުޑަހުަވދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   13ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަން -57ބަރު:  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1185 
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ފިްނަގރ   .214 ސޮޔާއި  ނަމުަގއި  އޭާނެގ  މީހަކު  ދަންނަ  ނުެވސް 
ޝަރީޢަތަށް   ކޯޓުެގ  ސިިވލް  ޖަހައިެގން  ޕްރިންޓް 
އިސްތިޢުނާފު   ރިޢާޔަތްނުކޮށް  އެކަމަށް  ޙާޒިރުެވފައިާވއިރު، 

ފޮުނއްާވފައިާވ  ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެެވން ނެތްކަމަށް ބުނެފައިާވތީ  
 ( 2037ސިޓީ )

ަނންބަރު  2021މޭ  04 ދަފްތަރު  ޙުސައިން،  މޫސާ 
 / ދ.ކުނޑަހުވަދޫ 044

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   .215 ލިމިޓެޑްއިްނ  ޕްރައިެވޓް  ޑީ.އެން.އެފް 
މައްސަލައިެގ ޙުކުމް އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށްއެދި ފޮުނއްާވފައިާވ  

 ( 1819ސިޓީ )

ލިމިޓެޑް  2021މޭ  04 ޕްރައިެވޓް  ޑީ.އެން.އެފް 
 )އަޙްމަދު ފާއިޒް، ޑިރެކްޓަރ(

ދިރާސާކުރުމުެގ  މައްސަލަ 
އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޮގތުން، 

ޖުޑީޝަލް  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  

ސާފުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 
( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1219 

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޞާޞް ެނތްކަމަށް ބުނެ ދީފައިާވ    .216
ޖަާވބު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ( މި ސިޓީ ލިބިފައިަވނީ އެޑްމިން އިން. 2725)

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،   މުޙައްމަދު އަީނސް / މ.ސަީނބްރީޒް  2021މޭ  24 މައްސަލަ 
( ރު  އޮކްޓޫބަ  26ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1205 

 
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޞާޞް ެނތްކަމަށް ބުނެ ދީފައިާވ    .217

ޖަާވބު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 
(2810 ) 
 

 މުޙައްމަދު އަީނސް / މ.ސަީނބްރީޒް  2021މޭ  26

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޞާޞް ެނތްކަމަށް ބުނެ ދީފައިާވ    .218
ޖަާވބު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

(2583 ) 

 މުޙައްމަދު އަީނސް / މ.ސަީނބްރީޒް  2021ޖޫން  1

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީެގ އިޚްތިޞާޞް ެނތްކަމަށް ބުނެ ދީފައިާވ    .219
މުރާޖަޢާކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ޖަާވބު އަލުން 

(3585 ) 

 މުޙައްމަދު އަީނސް / މ.ސަީނބްރީޒް  2021ޖުލައި  8
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ހަދާފައިާވ   .220 މަހުމޫދުއާއެކު  ޒައިދު  އަލިާވޭގ  ފ.ދަރަނބޫދޫ 
އެއްބަސްުވން ކޯޓުން ބާޠިލުކުރުމުން، ޢަބްދުލްޖަލީލުެގ ޯގތީގައި  

އުޅޭ   ހިފައިެގން  ފްލޯއިްނ   3އެޭގެގ  ކުއްޔަށް  ަވނަ 
އެދި   ނެރެދިުނމަށް  އޭާނ  އެތަނުން  ނުކުމެފައިނުާވތީއާއި، 
މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގައި އެދުމުން، ކޯޓު ޢަމުރެއް 
ހޯދުމަށް އެ ސަރިވސްއިން ބުނެފައިާވކަމާއި، ކޯޓު ޢަމުރަކަށް  
އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިާވކަމާއި، މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް  

މައްސަލަތައް ކޯޓު މިފަދަ  ލިބިފައިނުާވތީ،  އިންސާފު  ން 
އެދި   ހޯއްދަަވއިދެއްުވން  އިންސާފު  ބައްލަވައިދެއްަވއި، 

 ( 3177ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/   11236ޢަބްދުލްޖަލީލު،   2021ޖޫން  15 ފެހިތަރި 
 ހުޅުމާލެ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަ -57ރު:  ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1255 

ގައި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީްނ   2021ފެބްރުއަރީ  28އަދި  10  .221
ނިންމާޮގތެއް   ކޮމިޓީން  އެ  ސިޓީގައި  ފޮނުއްާވފައިާވ 
އަްނާގނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، އެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ  

 ( 3617ޮގތް ސާފުކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ލުޠުފީ / ހ.ހާޖަރާގެ هللا ޢަބްދު 2021ޖުލައި  11 މައްސަލަ 
އޮކްޓޫބަރު   26ޖަާވބު ދީފައި )

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1206 

 

އެދި    .222 ފްރީކޮށްދެއްުވން  ދުަވސްކޮޅު  އޮތް  ބާކީ  ޙުކުމުގައި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

 ލުޠުފީ / ހ.ހާޖަރާގެ هللا ޢަބްދު 2021އޮަގސްޓު  24

ރ.މީދޫ ކޯޓުން ނިްނމާފައިާވ ވަރީެގ މައްސަލައިަގއި، ޤާޟީ    .223
ސަރިވސް   ޖުޑީޝަލް  ުގޅޭޮގތުން  ޮގތާ  ޢަމަލުކޮށްފައިާވ 

މައްސަލަ   މައްސަލައިަގއި  ކޮމިޝަނަށް  އެ  ހުށަހެޅުމުްނ، 
އެ  ފާހަަގެވފައިުނާވތީ،  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ޤާޟީެގ 
ނިންމާފައިާވތީ،  ކޮމިޝަނުން  އެ  ބަލައިުނަގތުމަށް  މައްސަލަ 
އެ މައްސަލަ އަލުން ބައްލަަވއިދެއްުވްނ އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ  

 ( 3000ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޅާދޫ ޢަލީ މުޙައްމަދު، ފީރޯޒްެގ / ބ.ތު 2021އޮަގސްޓު  24 މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1260 

އިޞްލާޙަށް    .224 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ޚިޔާލު  

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ   sifan@outlook.comސިފަން،  2021އޮަގސްޓު  24
(   28ޖަާވބުދީފައި 

 ( 2021ސެޕްޓެންބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 

F/JD/MIS/2021/1149 

 2ދަރިފުޅަށް ޖިްނސީ ޯގނާކުރިކަމުެގ ތުހުމަތުކޮށްފައިާވތީއާއި،    .225
އިން   ޕޮލިސް  ެވެގންދިޔައިރު،  ފަހަރެއްެގ މަތިްނ   4އަހަރު 

ދިެވހި  ދޫރެސް / ފ.ފީއަލިމުޙައްމަދު ނިޔާޒު،   2021އޮަގސްޓު  24 ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ޚިދުމަތުން  ފުލުހުންެގ 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1218 
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އޮފީހަށް  ދަޢުާވކޮށްދިުނމަށް އެދި   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 
ފޮނުވުމުންެވސް ދަޢުާވކޮށްފައިނުާވކަމާއި، މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް  
ސަރިވސް އިން ތަޙްޤީޤު ނިްނމާފައިުނާވތީ، މައްސަލައިގައި  
ކަން ހިނާގފައިާވ ޮގތް ސާފުކޮށްދެއްުވްނ އެދި ފޮނުއްަވފައިާވ  

 ( 3105ސިޓީ  )

ސާފުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 
( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ހުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދާއި، އަޙްމަދު މުއްރަތާއި، ފާތިމަތު    .226
މުޙައްމަދު   އަލުްނ  ހަނާއާއި  މައްސަލަތައް  ަނބީލުެގ 

 ( 3425ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 ,Adam Walker 2021އޮަގސްޓު  24
adswalker75@hotmail.com 

ޚިޔާލަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
ޝުކުރުދަންަނވައި،  

( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 

F/JD/MIS/2021/1268 

ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމަށްފަހު،   .227
އެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން ދެމުން އައި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާޒުތައް  
އެ   އައިޮގތަށް  ދެމުން  ކުރިްނެވސް  މެދުކަނޑާލާފައިާވތީ، 

ލިބޭެނޮގތް   އިމްތިޔާޒުތައް  ހައްދަަވއިދެއްުވްނ  ޢިނާޔަތްތަކާއި 
 ( 3718އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ލޮޓް  2021އޮަގސްޓު  24
 10196ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1271 

ބަްނދުކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ބަންދުެގ  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން    .228
ކޮންމެ   ޤާނޫނަށް    30މުއްދަތު  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ދުަވހަކުން 

އެދި  ސާފުކޮށްދިުނމަށް  މަޤްޞަދު  ެގނެސްފައިާވ  އިޞްލާޙު 
 ( 3860ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  )

ފުލެޓް  2021އޮކްޓޫބަރު  04 ހުޅުމާލެ  ޝިފާޒް،  އަޙްމަދު 
 4-ޖީ-06ނަންބަރު 

ދި  ރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   13ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1183   

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަްނދުކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ބަންދުެގ    .229
ކޮންމެ   ޤާނޫނަށް    30މުއްދަތު  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  ދުަވހަކުން 

އެދި  ސާފުކޮށްދިުނމަށް  މަޤްޞަދު  ެގނެސްފައިާވ  އިޞްލާޙު 
 (   3859ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޮކްޓޫބަރު  04 އޯޝަްނިވއު  މާއިދު،  މުޙައްމަދު 
 ށި މ.ކޮޅުފު

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( އޮކްޓޫބަރު   13ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1182 

ހުންނަތާ    .230 ބަްނދުކޮށްފައި  ނިމެްނދެން   4ޝަރީޢަތް 
އަހަރުެވފައިާވކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ އަަވސްކޮށްދެއްުވން އެދި 

 ( 4214ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ފަތުހީ،  2021އޮކްޓޫބަރު  04 އަޙްމަދު  ސައްމާޙް  އިބްރާހީމް 
 ސޭޑީްގރޯްވ / އދ.މާމިިގލި 

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެފެއާޒްއާއި 
ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން މަޢުލޫމާތު 
ޖަާވބުދީފައި  ސާފުކުރުމަށްފަހު 

 ( 2021ނޮެވންބަރު  21)

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1266 



420 
 

މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ކުރީެގ ޤާނޫނުން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމްތަކަކަށް   .231
 ( 4594މަޢާފު ލިބިފައިުނާވތީ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

/  2021އޮކްޓޫބަރު  04 ފުލޫނިޔާެގ  ޢަފީފް،  މުޙައްމަދު 
 ގދ.ތިަނދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  
( އޮކްޓޫބަރު   13ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1181 

ކަނޑައަޅާފައިާވ    .232 ޤާޫނުނގައި  މަޢާފުދިުނމަށް  ކުށްވެރިްނނަށް 
 ( 4612ޮގތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ނައުޝާދު،   2021އޮކްޓޫބަރު  04 / މުޙައްމަދު  ސޯސަްނެގ 
 ނ.މިލަދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1222  

 
އެދި   .233 ހޯދައިދިުނމަށް  މަޢާފު  ޙުކުމަށް  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 

 ( 4659ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ގ.ބިއުޓީިވލާ / މާލެ ދާއޫދު ޖިމްރީޒް،  2021އޮކްޓޫބަރު  04 މައްސަލަ 

( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1220 

ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ނުަވތަ ަގާވއިދުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް    .234
ހުރަސްއެޅިފައިާވ ހުރިހާ މާއްދާއެއް އިޞްލާޙުކޮށްދެއްުވން އެދި  

 ( 4683ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ޚިޔާލަށް  އިބްރާހީމް ތައުފީޤު، ގ.ޫނދޯދި / މާލެ  2021އޮކްޓޫބަރު  04 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
ޝުކުރުދަންަނވައި،  

( ނޮެވންބަރު   1ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1221 

ލިބިފައިނުާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ސިޓީތަކަށް ޖަވާބެއް    ފޮނުާވފައިާވ  .235
 ( 5084ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޒަރީނާ، ޒައިތޫިނެގ / ޅ.ނައިފަރު  އާސިފާ 2021ނޮެވންބަރު  02 މައްސަލަ 
( ނޮެވންބަރު   21ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1267 

ލިމިޓެޑްެގ މުދަލުެގ މައްޗަށް ބަޔަކު  އެަވރފްރަންޓް ޕްރައިެވޓް    .236
ކުންފުީނެގ މުދަލަށް އަރައިެގންފައިާވ މައްސަލަ   ވެރިެވަގނެ، 
އެ   ހުށަހެޅުމުން  ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 
މައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިުނާވތީ،  

 އެކަން ބައްލަަވއުދެއްުވމަށް އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

- 57ނަންބަރު   އެަވރފްރަންޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2020ލައި ޖު 7
F/JD/MIS/2021/1373 

ސިޓީގައި  ޙަާވލުކުރުމަށް    ސިޓީ 

ނަްނބަރަށް   ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
ުގޅަްނ   އިން  އެޑްމިން 

  މަސައްކަތްކޮށް،

އެ   ނުުގޅިފައިާވކަމާއި، 
ގުޅުންހުރި   ކުންފުންޏާ 

ގުޅުމުން،    ފިހާރައެއްެގ ނަންބަރަށް
އުޅެީނ   ޢަލީ  އަޙްމަދު 
ބޭރުަގއިކަމާއި،   ދިެވހިރާއްޖެއިން 

ކުރުމަށް    ވައިބަރ
އެޑްމިންއަށް   އެދިފައިާވކަމަށް. 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1373 
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ަނންބަރެއް   ަވއިބަރ  ަވކިން 
އަހަރު    2022  ނެތުމުން،  ަވނަ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް   ފޮނުވުމަށް 
ބާއްާވފައި  އެޑްމިންަގއި    ސިޓީ 

(22.12.2021 ) 
 

ހައި ކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިާވ މައްސަލައިެގ އެއްެވސް   .237
މަޢުލޫމާތު  އެކަމުެގ  ބާއްާވދީފައިުނާވތީ،  އަޑުއެހުމެއް 

 ( 3618ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

މުޙައްމަދު ޢައްފާން، މާދަނޑު / އަލްޓްރާ  2021އޮަގސްޓު  24
 ޏ.ފުވައްމުލައް  /

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  
ސާފުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 

( ދީފައި.    19ޖަާވބު 
 ( 2021ޑިސެްނބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1372 

ދައްކާފައިަވނިކޮށް، އެ  ފުލެޓު ަގތުމަށް ފައިސާ   3ުގޅިފަޅުން   .238
ޙައްޤު   ނުާވތީ،  ލިބިފައި  އެފައިސާެވސް  ނުލިބި،  ފުލެޓުތައް 
ހޯދުމަށް ސިިވލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިެގ ޙުކުމްކުރުްނ 
އަަވހަށް   މައްސަލަ  އެ  ސާފުކުރުމަށާއި،  ސަބަބު  ލަސްާވ 
ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  

(3953) 

ުގޅޭޮގތުން  އަޙްމަދު ޝާކިރު، ހަރު / ހއ.ަވށަފަރު  2021އޮކްޓޫބަރު  04 މައްސަލައާ 
ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  
ސާފުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު 

( ދީފައި.    19ޖަާވބު 
 ( 2021ޑިސެްނބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1370 

ޙުކުމުްނ ޙާލަތަށް    ބަލި  .239 ޖަލު  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައި، 
 ( 5384ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ) މިނިަވންކޮށްދެއްުވން އެދި

ުގޅޭޮގތުން  އަމީން )ބަްންގލަދޭޝް(  ރޫހުލް 2021ނޮެވންބަރު  02 މައްސަލައާ 
ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
މަޢުލޫމާތު  ސަރިވސްއިން 
ސާފުކުރުމަށްފަހު ޖަާވބު ދީފައި. 

 ( 2021ޑިސެންބަރު  19)

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1371 

 އަހަރުެގ ޖަލު ޙުކުމެއް   25މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލައެއްގައި    .240
ލުޔެއް  ޙުކުމެށް  އެ  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާކަމާއި، 

 ( 5665ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ) ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި

/ އާސިމް ޙުސައިން،   2021ޑިސެންބަރު  06 ސީިނއަސުރުމާެގ 
 ސ.ހުޅުދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1377 
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ފޮުނާވފައިާވކަމާއި، އެ ސިޓީތަކަށް   .241 އެކި އިދާރާތަކަށް ސިޓީ 
އިްނސާފު    ޖަާވބު ތެރެއިްނ  އިމުެގ  ޤާނޫނީ  ނުލިބޭކަމާއި، 

 ( 5708ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ) ހޯއްދަަވއިދެއްުވން އެދި

/  2021ޑިސެންބަރު  06 ޒައިތޫިނެގ  ޒަރީނާ،  އާސިފަތު 
 ޅ.ނައިފަރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1374 

ބޮޑެތި    ކުރީެގ  .242 އިއްާވފައިާވ  ޤާނޫނުްނ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ 
ޤާނޫުންނ    ޙުކުމްތަކެއް ކުރީެގ  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާކަމާއި، 

ޙައްލެއް ޙުކުމްތަކަށް  އެދި    ކޮށްފައިާވ  ހޯއްދަަވއިދެއްުވން 
 ( 5710ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މަނިކު، ކުޅިދޮށުެގ / ތ.ތިމަރަފުށި  އާދަމް 2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1389 

އިއްާވފައިާވ    .243 ޤާޫނނުން  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ  ކުރީެގ 
މަސައްކަތްކުރާކަމަށް    ޙުކުމްތަކަށް ހޯދުމަށް  ޙައްލެއް  ޖުމްލަ 

މަޖިލީހުން ުގޅި  ބަޔާންކޮށް  ސިޓީއާ  ެގްނ ފޮުނާވފައިާވ 
 ( 5704ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ތަސްލީމް މުޙައްމަދު، މ.އަސަރީހަނދާން 2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1392 

އަހަރުެގ   5މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނން އިއްާވފައިާވ    ކުރީެގ  .244
ލުޔެއް ޙުކުމަށް  ފޮނުއްާވފައިާވ    ޖަލު  އެދި  ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ 

 ( 5707ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޢަބްދުލްހަލީމް، މ.ހިއްސަ / މާލެ އާތިފް 2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1388 

މަސްތުާވތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ކުށުަގއި ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ    .245
ކޯޓުަގއި    25 މަތީ  އެްނމެ  ޙުކުމް  ޖަލު  އަހަރުެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް    އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
 ( 5770) އިލްތިމާސްކޮށްދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ސުކައިލައިޓް 2021ޑިސެންބަރު  06 ސިރާޖު،  /   އަޙްމަދު 
 ބ.ކަމަދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1387 

  ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމަށް ލުޔެއް ލިބިފައިުނާވކަމާއި، ކުރީގެ   .246

ޤާނޫނުތަކުްނ ކޮށްފައިާވ ބޮޑެތި ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 
ޚާއްޞަ    ޤައިދީންނަށާއި،  ޤައިދީންނަށް  އަްނހެން 

 ( 5772ސިޓީ )  އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިވާ 

/  2021ޑިސެންބަރު  06 ކަސްތޫރިމާެގ  ޙުސައިން،  އައިމިނަތު 
 ތ.އޮމަދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1386 

އެދި   .247 ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް   ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 

 ( 5773ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
މުފީދު، ސަމާރގްރީން / هللا ޢަލީ ނޫރު 2021ޑިސެންބަރު  06

 ސ.މަރަދޫ 
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 

( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1385 

އެދި   .248 ހޯއްދަވައިދެއްުވން  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް   ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ 

 ( 5774ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
/  2021ޑިސެންބަރު  06 ބްލޫހެަވްނއާެގ  މުޙައްމަދު،  އަމްޖަދު 

 ގދ.ތިަނދޫ 
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 

( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1384 
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 ކްލެމެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ އިލްތިމާސް ފޯމަށް ޖަާވބު   .249

އެކަްނ    7އަހަރާއި    1ނުލިބި   މަސްެވފައިާވތީ 
 ( 5780ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ ) އަަވސްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި

- 10ހުޅުމާލެ ފުލެޓު هللا ޖައުފަރު ޢަބްދު  2021ޑިސެންބަރު  06
G-04 

ޕެރޯލްެގ ދަށުން ޖަލު ޙުކުމުން 
ދޫކޮށްލާފައިާވކަމަށް މޯލްޑިްވސް 
ސަރިވސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް 
ދީފައިާވތީ،  މަޢުލޫމާތު 

( ޖަވާބުދީފައި    19އެފަދައިން 
 ( 2021ޑިސެްނބަރު 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1375 

ޢަމަލު    .250 ބަދުއަޚްލާޤީ  ތުހުމަތުަގއި ކުޑަކުއްޖަކާ    ހިްނިގކަމުެގ 

ޤާޫނނުތަކާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޙުކުމްކޮށްފައިަވނީ  ދަޢުާވކޮށް، 
ޢަމަލުނުކޮށްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ    އެއްޮގތަށް

(5778) 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  ޙުސައިން ރަޝީދު )މާފުށި ޖަލު(  2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 
( ރު ޑިސެންބަ  19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1376 

ސިޓީއަށް   .251 ފޮުނާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް    ޖުޑީޝިއަރީ 

ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ޖަާވބުދީފައިުނާވކަމަށް 
(5979) 

 ޙުސައިން ރަޝީދު، މާފުށިޖަލު 

ސިޓީއަށް   .252 ފޮުނާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް    ޖުޑީޝިއަރީ 

ސިޓީ   ފޮނުއްާވފައިާވ  ބަޔާންކޮށް  ޖަާވބުދީފައިުނާވކަމަށް 
(5777) 

 ޙުސައިން ރަޝީދު، މާފުށިޖަލު 

ޙުކުމަށް   .253 ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުްނ  ކުރީެގ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ 
 ( 5775ހޯއްދަވައިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )  ލުޔެއް

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،   ގ.ނާޝިދުިވލާހާމިދު ަނދީމް،  2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1391 

ޙުކުމަށް   .254 ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުްނ  މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ    ކުރީެގ 

ކްލެމެންސީ ލިބިފައިާވ ޮގތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް 
 ( 5768ސިޓީ ) ފޮނުއްާވފައިާވ

ސަޢީދު،  2021ޑިސެންބަރު  06 އަސްޢާން  އަޙްމަދު 
 ބްލާސަމްއާެގ / ގދ.ފިޔޯރީ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1390  

  ކޮށްފައިާވ ޙުކުމްތަކަށް ކުރީެގ މަސްތުާވތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނން    .255

ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ  އެދި  ހޯއްދަވާދެއްުވން  އިންސާފު 
(5782) 

/  2021ޑިސެންބަރު  06 ސަރުސޫންެގ  އަޒުވަރު،  މުޙައްމަދު 
 ގއ.ދާްނދޫ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1383 

މަސައްކަތް    .256 ލިބޭތޯ  މަޢާފެއް  ނުަވތަ  ލުޔެއް  ޙުކުމަށް 
 ( 5783އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )  ކޮށްދެއްުވން

/  2021ޑިސެންބަރު  06 ނަސްފަރު  ޙުސައިްނ،  މުޙައްމަދު 
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1382 
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 ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ެގެނސްެގން ނަމަެވސް ޖަލުަގއި ތިބި   .257

އެދި   ހައްދަަވއިދެއްުވން  ޮގތެއް  ސަލާމަތްާވނެ  ފަރާތްތައް 
 ( 5784) ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ   މުޙައްމަދު މަްގސަދު )މާފުށި ޖަލު( 2021ޑިސެންބަރު  06
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1381 

ތުހުމަތުަގއި   .258 ކުރިކަމުެގ  ޯގނާ  ޖިްނސީ    ދަރިފުޅަށް 

ނޫންކަމަށާއި،   ފުރިހަމަ  ތަޙްޤީޤު  ދަޢުާވކޮށްފައިާވކަމާއި، 
ޤާޫނާނ    ޝަރީޢަތުެގ ކުރިއަށްދަނީ  އަޑުއެހުްނތައް 

އެއްފަރާތަކަށް ފަނޑިޔާރު  ޖެހިފައިާވކަމަށް    ޚިލާފަށްކަމަށާއި، 
މައްސަލަ  ކޮމިޝަނަށް  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ބުނެ 

ލިޔެކިޔުންތައް   ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިެގ  ކަމަށާއި، 
ފަރުާވކުޑަކޮށްފައިާވ ޖަާވބުދާރީ    ދިރާސާކޮށް،  ފަރާތްތައް 

އެދި ހޯއްދަަވއިދެއްުވްނ  އިންސާފު  އްާވފައިާވ  ފޮނު   ކުރުަވއި، 
 ( 5871ސިޓީ )

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ދޫރެސް / ފ.ފީއަލި 2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 
( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 

2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1380 

ލިބޭެނޮގތް   .259 ލުޔެއް  ޙުކުމްތަކަށް  ކޮށްފައިާވ  ޤާނޫުނން    ކުރީެގ 

 ( 5976ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  އަޙްމަދު ރިޔާޒް، ހ.ޔާރު  2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 

( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1379 

މަޢާފު    .260 ޙުކުމްތަކަށް  ކޮށްފައިާވ  ޤާޫނނުން    ލިބޭނެޮގތް ކުރީެގ 

 ( 5980ހައްދަަވއިދެއްުވން އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،    ޠަލާލް މުޙައްމަދު، ގ.ަގސްރު 2021ޑިސެންބަރު  06 މައްސަލަ 

( ޑިސެންބަރު   19ޖަާވބުދީފައި 
2021) 

ނަންބަރު:   -57ސިޓީ 
F/JD/MIS/2021/1378 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން  #
ކައުްނސިލްތަކަށް   .1 ޖެހުމުަގއި  ތައްަގނޑު  އެއްޮގތަށް  އަސްލާ 

ދިމާާވ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުެގ ޮގތުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާޫނީނ  
 ފަންނުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމާުގޅޭ 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލުެގ ަނންބަރު  2021ޖަނަވަރީ  31
480/57/2021/02  (  28ސިޓީން 

 ( 2021ޖަނަަވރީ 
 

މައްސަލައާމެދު  
މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު، 
  2021ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރަށް 
ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
ހުށަހަޅުއްާވ ބިލުތަކުެގ ތެރޭަގއި 

ނަންބަރު     2019/5ޤާނޫނު 
ޤާޫނނީ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
އަށް  ޤާނޫނު(  ފަންނުެގ 
ބިލެއް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު 

 F/JD/480/2021/1-57ސިޓީ ނަންބަރު: 
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ބިލު  އެ  ހިމަުނއްާވފައިާވތީ، 
މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 
ހުށަހެޅި، އެ ބިލު ރައްޔިތުްނެގ 
ޖުޑީޝިއަރީ  މަޖިލީހުެގ 
ދިރާސާކުރައްާވއިރު،  ކޮމިޓީން 
ކައުންސިލުން  ތިޔަ 

އްާވފައިާވ ފާހަަގކުރަ 
 މައްސަލައަށް

 ކަމުގައިރިޢާޔަތްކުރެއްޭވނެ
ދެންެނުވމަށް ނިްނމައި، ޖަާވބު 

( މާރިޗު   10ފޮނުާވފައި 
2021) 

ބަޔާންކޮށް   .2 ދަތިތައް  ކުރިމަތިެވފައިާވ  އެޓެސްޓްކުރުމަށް 
 ( 344ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

ބ.މާޅޮހު  ޝުޖާއު،  هللا ޢަބްދު
 ކައުންސިލުެގ ރައީސް 

މާޅޮހު   ދެކުނުބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު 
 ކައުންސިލުެގ އިދާރާ 

މައްސަލައާމެދު   2021ފެބްރުއަރީ  10
މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު، 
  2021ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރަށް 
ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 
ހުށަހަޅުއްާވ ބިލުތަކުެގ ތެރޭަގއި 

  2019/5ނަންބަރު    ޤާނޫނު
ޤާޫނނީ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
އަށް  ޤާނޫނު(  ފަންނުެގ 
ބިލެއް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު 
ބިލު  އެ  ހިމަުނއްާވފައިާވތީ، 
މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ 
ހުށަހެޅި، އެ ބިލު ރައްޔިތުްނެގ 
ޖުޑީޝިއަރީ  މަޖިލީހުެގ 
ދިރާސާކުރައްާވއިރު،  ކޮމިޓީން 
ކައުންސިލުން  ތިޔަ 

އިާވ ފާހަަގކުރައްާވފަ

 F/JD/319/2021/2-57ސިޓީ ނަންބަރު: 
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 މައްސަލައަށް
 ކަމުގައިރިޢާޔަތްކުރެއްޭވނެ

ދެންެނުވމަށް ނިްނމައި، ޖަާވބު 
( މާރިޗު   10ފޮނުާވފައި 

2021) 
ޖަލު  هللا ޢަބްދު  .3 އިއްާވފައިާވ  މައްޗަށް  ހ.ހާޖަރާެގ   / ލުޠުފީ 

ނުަވތަ  ޙުކުމުެގ ބާކީ އޮތް ދުަވސްތައް ރާއްޖެތެރޭ ރިސޯޓަކަށް  
މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުންެގ  އެދި  ބަދަލުކޮށްދެއްުވން  ރަށަކަށް 

 ރައީސްއަށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު  ބިއުރޯ  2021ފެބްރުއަރީ  3 މަޢުލޫމާތު 
ލުޠުފީއަށް )ނަންބަރު هللا ޢަބްދު
57-

F/JD/MIS/2021/450 
(  2021މާރިޗު    17ސިޓީން( )

ރައްޔިތުްނެގ  ފޮނުަވއި،  ޖަާވބު 
ރައީސްއަށް މަޖިލީ ހުެގ 

-57)ނަންބަރު  
F/JD/PMC/2021/81 

(   2021މާރިޗު    17ސިޓީން( )
( ދަްނނަާވފައި    17އެކަން 

 ( 2021މާރިޗު 

 F/JD/MIS/2021/450-57)ނަންބަރު  
( އާއި )ނަންބަރު 2021މާރިޗު    17ސިޓީން( )

57-F/JD/PMC/2021/81  ( )ް17ސިޓީނ  
 (   2021މާރިޗު 

 

މަޖިލީހުެގ މާފަްނނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ރައްޔިތުްނެގ    .4
ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިާވ  ފަހުމީ  ކިލޯ    149)   އިމްތިޔާޒް 

 މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލަ( 

މެންބަރު  2021ޖަނަވަރީ  14 ދާއިރާެގ  އުތުރު  މާފަންނު 
 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

ދިރާސާކުރުމަށް  މައްސަލަ  މި 
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ 

އެކުލަާވލި ކޮމިޓީއާއެކު  
ރިޕޯޓު -ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ 

( ފޮުނާވފައި.    24މަޖިލީހަށް 
 ( 2021ނޮެވްނބަރު 

M19/JD-SKH/2021/01 

އެްނމެ    .5 ހިނގަމުންދާޮގތް  ހައިކޯޓު  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ރަނަގޅުޫނންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބޭތީ، މި މައްސަލަ ބެލުމަށް  

ޖުޑީޝަލް   އޮފް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ  ޑިޕާޓްމަންޓް 
ބައްދަލުވުމުަގއި  ކޮމިޓީެގ  އެދި  ހާޒިރުކޮށްދެއްުވން 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ުގޅިެގން   ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު 2021އެޕްރީލް  20 މައްސަލައާ    27މި 
ގައި   2021އޭޕްރީލް  

ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނެގ 

ކޮމިޓީން  ބޭފުޅުްނނާ 

 ފައިލްކުރުމަށް ިނންމާފައި. 
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މައްސަލަ  ބައްދަލުކޮށް، 
 ފައިލްކުރުމަށް ިނންމާފައި. 

ދަށުްނ    2010  .6 ޤާނޫނެއްެގ  އޮތް  އޭރު  އަހަރު  ަވނަ 
ން އަޙްމަދު ޝަމްއޫން )ގ.މައްޗަންޮގޅީެގ  ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް އި

 6މަސްދުަވހަށް ޭގބަންދަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެ    6މާލެ(    /
މަސްދުަވސް ފަހުން މާލޭގައި މިިނަވންކަމާއެކު އުޅެޭވނެކަމަށާއި 
މި   އެހެންނަމަެވސް  އަންަގއި،  ދެޭވނެކަމަށް  ަވޒީފާއަށްެވސް 

އްޓާފައިާވތީ،  އަހަރު އޭާނެގ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހަ  11ޭވތުެވދިޔަ  
މައްސަލަ   ފަރާތްތަކުެގ  އެހެން  އެފަދަ  މައްސަލައާ  އެ 
ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އީާވ  

 ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ هللا ޢަބްދު

އީާވ  2021މޭ  5 މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ަގލޮޅު 
 هللاޢަބްދު

ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 
އަދި މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް 
މަޢުލޫމާތު  ސަރިވސްއިން 
އަޙްމަދު  ހޯދުމަށްފަހު،  
ޝަމްއޫން )ގ.މައްޗަްނގޮޅީެގ / 
މާލެ( ެގ މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން  
ޝަމްއޫްނއަށާއި  އަޙްމަދު 

-57)ނަންބަރު  
F/JD/MIS/2021/1207 

(  2021ކްޓޫބަރު  އޮ  26ސިޓީ )
މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އިން( 
އުތުރު  ަގލޮޅު  ރައީސް  ނައިބު 
އީާވ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ 

)ނަންބަރު هللا ޢަބްދު އަށް 
279/2021/PMC/F/JD -

57   ( އޮކްޓޫބަރު   27ސިޓީ 
ޖަާވބު 2021 އިން(   )

އިތުރުްނ،  މީެގ  ފޮނުާވފައި. 
ޙުކުމް  އެފަދައިން 

ތަންފީޛުކޮށްފައިުނވުމުެގ 
ޕާސްޕޯޓު  ސަބަބުން 
ފަރާތްތަކުެގ  ހިފަހައްޓާފައިާވ 
މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީެގ 
ރިޕޯޓު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް 

( ނޮެވންބަރު   22ފޮނުާވފައި. 
2021) 

M19/JD/2021/07 
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އަމިއްލަ   .7 މަސައްކަތްކުރާ  ދެކޮޅަށް  މަސްތުާވތަކެއްޗާ 
އެދުމުެގ   ެގ  ގެދަރ"  ޓު  "ހޭންޑްސް  ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްާވ 
މަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއާ ހެްނވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު  
ބައްދަލުވުމުަގއި   އެ  ބައްދަލުކުރައްވައި،  ލަޠީފް  ޙަސަން 

ޖަމްޢި  އެ  ޢަލީގައި  ާވހަކަތަކުެގ  އްޔާއިްނ ދެކެުވނު 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ކަރުދާސް 

 Memo-J/2021/77ބިއުރޯ ނަްނބަރު   2021މާރިޗު  17
 މެމޯ 

އެްނޑް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން 
މި  ކޮމިޓީން  ޖެންޑަރ 
ރިޕޯޓެއް  ުގޅޭ  މައްސަލައާ 
މި  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވތީ، 
ފައިލްކުރުމަށް  މައްސަލަ 

 ( 24.5.2021ނިންމާފައި )

 . ފައިލްކުރުމަށް ިނންމާފައި

 

 

 އެންވ ޔ ރ ންމ ންޓް އެންޑް ްކލ އިމެޓް ޗޭންޖް ޮކމިޓީ  5.14

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:   2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ސްވޭޖް ސިސްޓަމް އާ ގުޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާފައިާވ    .1
 މައްސަލަ

ދާއިރާެގ   2021ނޮވެމްބަރު  15 ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި 
 މެންބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމް 

ކޮމިޓީއަކަށް  -- ސަބް  ަވނީ  މައްސަލަ 
ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  އަދި  ފޮނުިވފައި. 

ތު ހޯދުމަށް ކަމާުގޅޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާ
 ސަބް ކޮމިޓީން ަވނީ ނިްނމާފައި. 

ގިރާ   އެރަށުެގ ެވލި ނަާގފައިާވ ސަރަޙައްދަށް  ސްލީޕްޭވ މާމެްނދޫެގ. ގއ  .2
 އެކި ރަށުެގ ބަދަލުގައި  ބޭުނންކުރުމުެގ ހިމާޔަތްކުރަން ސަރަޙައްދު
 ކައުންސިލުން  މާމެްނދޫ ބޭުނންކުރަން ެވލި އެ ބޭނުންތަކަށް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިާވ ބުނެ ނިންމާފައިާވކަމަށް

 2021ނޮވެމްބަރު  24
 

މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 
 هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ  -
 ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރަން ިނންމާފައި. 

 މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ    2021
 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

މެްނބަރު   2020މާރިޗު  10 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ބިލު   .1 ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 
 އަހުމަދު ސަލީމު 

 M19/EC/2021/03 ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ފޮުނާވފައި 

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  އިނގުރައިދޫ 2020 ޖޫން  08 ބިލި  ހަކަތައިެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .2
 އަހްމަދު  ހަސަން

 M19/EC/2021/04 ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ފޮުނާވފައި 
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  ރައްކާތެރިކޮށް   ތިމާެވށި  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  93/4  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .3
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް( ޤާޫނނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 2021މޭ  26
 ސަލީމް  އަހްމަދު

 M19/EC/2021/05 ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ފޮުނާވފައި 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #
އެ    .1 ނުނިމި  މަސައްކަތް  ނަރުދަމާެގ  ފެނާއި  މަސައްކަތް  ނައިފަރުެގ 

ދަތިތައް   ކުރިމަތިާވ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުން  ހުއްޓިފައިވުމުެގ 
 ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ޮގާވލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

މެްނބަރު   2020ޑިސެންބަރު  1 ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 
 އަޙުމަދު ޝިޔާމް 

 M19/EC/2021/02 ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ފޮުނާވފައި 

މެްނބަރު   2021ސެޕްޓެމްބަރު  27 ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޮގާވލާ ހުށަހަޅާފައިާވ ޤަރާރު ވ. ފެލިދޫ ގިރާ    .2 ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ 
 އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު 

 M19/EC/2021/06 ރިޕޯޓު ތަޅުމަށް ފޮުނާވފައި 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
އޭ.ޑީ.ބީއިްނ    .1 އެޅުމަށް  ސްޓޭޝަންއެއް  އެލް.އެން.ޖީ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 

 ނިންމަާވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 
ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް   2020ޑިސެންބަރު  20

 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 
ރިޕޯޓު   ނިންމަވައި  މަސައްކަތް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި 
 2021ޖަނަވަރީ  25

  ބެހޭ   ރައްކާތެރިކުރުމާ  ހިމާޔަތްކޮށް  ތިމާެވށި  ދާއިރާަގއި  ފަތުރުެވރިކަމުެގ'  .2
  މޫދަށް  ރިސޯޓްތަކުން  ޓޫރިސްޓް  ބައެއް   ،ބާރުލިބިެގން  އިން'   ޤަާވޢިދު
 މައްސަލަ.  ބަޔާންކުރައްަވއި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވއަޅަމުންދާކަމަށް  ކުނި

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 2021ޖަނަވަރީ  06
ރިޕޯޓު   ސަލީމް  އަހޫމަދު ނިންމަވައި  މަސައްކަތް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި 

 2021ޖަނަވަރީ  25

ރަށްިގރުމާއި އުދައެރުމަށް ދިމާާވ މައްސަލަތަކުެގ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް، ހއ.    .3
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުެގ ތިމާެވށި ކުލަބުެގ ފަރާތުން ކުރަމުްނދާތީއާއި އަދިެވސް  
ރާާވފައިާވތީ   ކުރަން  ކުލަބުން  އެ  ކަންތައްތަކެއް  އިތުރު  ތިމާެވއްޓާުގޅޭ 
ބޭުނންާވތީ   ކުލަބަށް  އެ  އެހީތެރިކަން  ލަފަޔާއި  ފަންނީ  އެކަންކަމަށް 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

މަ 2020ޖުލައި  21 ތަޢުލީމީ  ރުކަޒުެގ  ހއ. 
 ތިމާެވށި ކުލަބު 

ގުޅުންހުރި   ކަމާ 
މުއައްސަސާތަކުަގއި  

ކުރަްނ   ދަންަނވައިެގން 
މަސައްކަތްތައް   ރާއްަވާވފައިާވ 
ދަންަނާވ   ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 

 ސިޓީ ފޮނުިވފައި. 

 2021ފެބްރުއަރީ  09

ނުނިމި  ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫެގ ާވރޭފެންަނާގ ރައްކާކުރާ ނިޒާމުެގ މަސައްކަތް    .4
 ލަސްަވމުންދާތީ އެރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުްނ   އޮމަދޫ ކައުްނސިލް 2021ޖަނަވަރީ  12
ފެށިެގްނ   މިހާރު  އެމަސައްކަތް 
މަޢުލޫމާތު   ދާކަމަށް  ކުރިއަށް 
ފައިލް   މައްސަލަ  ލިބުމުން 

 ކުރެިވފައި 

 2021ފެބްރުއަރީ  16

މަޝްރޫޢު  ތ.    .5 ހިމާޔަތްކުރުމުެގ  ސަރަޙައްދު  ިގރާ  ެގ  ަވންދޫ 
ކުރިއަށްެގްނދެިވފައިުނާވ ސަބަބު ބައްލަަވއި އެ މަސައްކަތް އަަވސްކުރުމަށް 
 ބާރުއަޅުއްވައިދެއްުވން އެދި އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

ކަމާުގޅިެގން ަވންދޫ ކައުްނސިލުްނ   ަވްނދޫ ކައުްނސިލް 2020ޑިސެމްބަރު  15
ކުރައްާވފައިާވ   މިހާތަނަށް 
ސާފުކުރެއްުވމަށް   މަސައްކަތްތައް 

 2021ފެބްރުއަރީ  16
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މައްސަލަ   ފޮނުވައި  ސިޓީ 
 ނިންމަާވފައި 

ތ. އޮމަދޫެގ ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުެގ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްަވމުްނދާތީ   .6
 ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

  2021ޖަނަވަރީ    13
ލިބިފައިަވނީ     10)ކޮމިޓީއަށް 

 ފެބްރުއަރީ 

މިިނސްޓްރީއަށް   އޮމަދޫ ކައުްނސިލް ކަމާުގޅޭ 
ކުރިއަށް   ހުށަހަޅުއްަވއިެގން 
ެގްނދިއުމަށް ދަްނނަަވއި މައްސަލަ  

 ނިންމަާވފައި 

 2021މާރިޗު  03

 ޙާލަތަކަށް ނުރައްކާތެރި މައްސަލަ ކުީނެގ ރަށްރަށުަގއި ރާއްޖޭެގ  .7
 ޯގސްެވފައިާވތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

މެްނބަރު   2021ފެބްރުއަރީ  8 ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 
 އަހުމަދު ސަލީމު 

ބައްދަލުކޮށް   ބޭފުޅުންނާ  ކަމާުގޅޭ 
މަސައްކަތްތަކުެގ   ކުރަމުްނދާ 
ސާފުކުރުމަށްފަހު   މަޢުލޫމާތު 

 މައްސަލަ ނިންމަާވފައި 

 2021ރުއަރީ ފެބް 17

ހުވަދުއަތޮޅުެގ ިގަނރަށްތަކަކުން ަގސްކަނޑާ އެަގސްތައް ދަރުެގ ޮގތުަގއި    .8
 މިފްކޯއިން ަގންަނމުންދާ މައްސަލަ 

މެްނބަރު   2020ޖޫން  22 ދާއިރާެގ  ިވލިނިގލި 
 ސަޢުދު ޙުސައިން 

އިތުރަށް   މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީން 
ކަމަށް   ނުފެންނަ  ބަލަން 

 ނިންމާފައި 

 2021އޮކްޓޯބަރު  21
 

 ހިއުމ ން ރ އިޓްސް އެންޑް ޖެންޑ ރ ޮކމިޓީ  5.16 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021
 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޤަރާރު  #

ޮގތުްނ    .1 ހުއްޓާލުމުެގ  އަނިޔާ  ކުރަމުންދާ  ކުޑަކުދިންަނށް  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
މިހާރަށްުވރެ   ރައްކާތެރިކަމަށް  ކުޑަކުދިްނެގ  ކުޑަކުދިންާނއި،  ދައުލަތުން 

 ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދިުނމަށް އެދި ޮގާވލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
 ޓޭބަލް އޮފީސް  2020

 ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ 
މަސައްކަތް   ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ރިޕޯޓް 

 ކުރިއަށްދަނީ.  

2.  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންާނއި ކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުްނ  
 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ޤަރާރު 

 ޓޭބަލް އޮފީސް  2021މާރިޗު  08

ކޮމިޓީން   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  މިމައްސަލަ އިޖްތިމާޢީ 
ހޯދާފައިާވ  ކޮމިޓީން  އެ  ބަލާފައިާވތީ، 
މަޢުލޫމާތުތަށް ހިއްސާކޮށްދެއްުވން އެދި 
އެ ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި. ޖަާވބު 

 ލިބިފައި. 
ރާއްޖޭގައި    .3 މައްސަލަތައް  ރޭޕްކުރުމުެގ  ޯގނާކުރުމާއި  ޖިންސީ 

މަދުކުރެޭވނެ   މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ރާަވއި  އިތުރުވަމުންދާތީ،  ޮގތެއް 
ޙައްޤު  ފަރާތްތަކަށް  ހިންާގ  ޢަމަލުތައް  ހަޑިމުޑުދާރު  ހިންުގމަށާއި، އެފަދަ 

 ޓޭބަލް އޮފީސް  2021ޖުލައި  5
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ 
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ޮގާވލާ   ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ  އަަވސްކުރުމަށް  ދިނުން  އަދަބު 
 ހުށަހަޅާފައިާވ ޤަރާރު 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #
ަވނަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި    2016ޢަލީ ޙުސައިން ނ. މާފަރު/ އާއިލާެވހި،    .1

އަހަރުތެރޭަގއި ަވނަ  2018ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރި މައްސަލައާއި 
މައްސަލައާއި ޯގނާކުރި  ޖިްނސީ  ކުޑަކުއްޖަކަށް  މުޙައްމަދު    ، އިތުރު  އަދި 

  2018ޢަބްދުލްޢަނީ ނ. މާފަރު/ ހީާނމާެގ އޭާނެގ އަންހެނުްނެގ ކޮއްކޮއަށް  
ޙަ މަފްރޫޤް  ބުނެ  ޯގނާކުރިކަމަށް  ޖިންސީ  ތެރޭަގއި  އަހަރު  ސަން،  ަވނަ 

 މައްސަލަ.   ފޮނުއްާވފައިވާ ިގލި ނލިލީމާެގ/ ގއ. ިވލި

ޙަ  2020ޖަނަވަރީ  26 ލިލީމާެގ/  މަފްރޫޤް  ސަން، 
 ިގލި ނގއ. ިވލި 

ފެމިލީ  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ޖެްނޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސަރިވސަސްެގ  ސޯޝަލް  އެންޑް 
މައްސަލަ  މި  ސަމާލުކަމަށް 
ެގަނއުމަށާއި، މިކަން ބައްލަވައިދެއްަވއި 

އަޅުއްަވންޖެހިަވޑައިަގންަނާވ 
ޅުއްވައި ދެއްުވމަށް އެދި ފިޔަވަޅުތައް އަ

  ފައި.މިިނސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުާވ އެ
ތުޙުމަތު    14ޢުމުރުން    .2 ޒިޭނެގ  ބޮލުގައި  ދަރިފުޅުެގ  އަންހެން  އަހަރުެގ 

ގ. ބުނެ  ޖަލީލް   އަޅުާވފައިާވކަމަށް  ޢަލީ  މުޙައްމަދު  މިލްކްމެއިޑް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  

ޢަލީ   2020ފެބުރުަވރީ  2    / ޖަލީލްމުޙައްމަދު 
  ގ.މިލްކްމެއިޑް 

ހިނާގފައިާވޮގތެއް  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  މައްސަލަ  މި 
އޮފް  މިިނސްޓްރީ  ސާފުކުރުމުެގޮގތުން، 
ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ، 
ސަރިވސަސްއަށް ސިޓީ ފޮނުަވއި ޖަާވބު 

 ލިބިފައި. 
ސަ   .3 ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  ސްެގ  ސަރވި މިނިސްޓްރީ 

ތިބި ޏ.ފުަވއްމުލަކު/ކަސްތޫރިމާެގ، މަރްޔަމް ޙަސަްނެގ  ބެލުމުެގ ދަށުގައި 
 ާވލުކޮށްދިުނމަށް އެދި ފޮުނާވފައިާވ މައްސަލަ. ޙަމާމަ ދެ ދަރިން އޭނާއާ  

ޙަސަން 2020ޖޫން  21    / މަރްޔަމް 
 ކަސްތޫރިމާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލަކު

މައްސަލައިަގއި   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކަންހިނާގފައިާވ މި 
ޮގތް އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ 
އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

 ސަރިވސަސްއަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި.
އެމީހުންަނށް    .4 މުަވއްޒަފުންތަކަކަށް  ބިދޭސީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަްނެގ  އައިމާ 

ޤައު  އެމީހުންެގ  ނެތި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެއް  ހައްޤުތަކެއް  މަށް ލިބިދޭްނޖެހޭ 
 ފޮނުާވލި ކަމަށްބުނެ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިްވސްއިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ 

މޯލްޑިްވސްެގ  - ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިްވސް  2020ޖޫން  09 ޓްރާންސްޕޭރެންސީ 
 ބޭފުޅުްނނާ ބައްދަލުކުރެިވފައި.

ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު  -
 ހޯދާފައި، 

ނިންމުން:   މައްސަލައާ ކޮމިޓީގެ 
ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭޮގތުން 
އޮތޯރިޓީއާ  ރިލޭޝަްނސް  ލޭބަރ 

 ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމަާވފައި 
ކުދިްނނަށް   3މެދުރާއްޖެތެރޭެގ ރަށެއްަގއި ރުްގޔާެގ ަނމުަގއި އަންހެނަކާއި    .5

 މައްސަލަ ޯގނާކުރިކަމަށާއި، ބޮޑެތި އަނިޔާކުރިކަމަށް ބުނާ 
މި މައްސަލަ ަވކި   ކޮމިޓީގެ ނިންމުން:  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީ ރިޔާސަތު  2020ނޮެވންބަރު  24

ބެލުމުެގ  ޮގތުަގއި  މައްސަލައެއްެގ 
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އިދާރާތަކަށް  ދައުލަތުެގ  ބަދަލުގައި، 
މައްސަލަތަކާުގޅޭ  މިފަދަ  ހުށަހެޅިފައިާވ 
ފޮުނަވއި  ސިޓީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

އޮފީހުންއަދި    ލިސްޕޮ ޖަވާބު    ޕީޖީ 
މިނިސްޓްރީ  ލިބިފައި.   އިސްލާމިކް 

 ޖަވާބު ނުލިބޭ 
 މަޤާމު  އޮފިސަރެއްެގ ޕްލޭނިންގ  ސީނިއަރ  ޓޫރިޒަމްެގ އޮފް މިނިސްޓްރީ  .6

އަށް   A241113)ކާޑް ނަންބަރު    ޑީ .އައި) ޝަރުމާ ފާޠިމަތު އަދާކޮށްފައިާވ
އެ މިިނސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރައްާވ ބައެއް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން އެކި  
ޮގތްޮގތުން ފުރައްސާރަކޮށް ނަފްސާނީ ޮގތުން އަނިޔާ ކޮށްފައިާވކަމަށާއި އަދި  
ޢަމަލުކޮށްފައިާވކަމަށް   ބޭއިްނސާފުން  އޭނާއާމެދު  އެފަރާތްތަކުން 

 އިާވ މައްސަލަ ބަޔާންކުރައްވައި ފާޠިމަތު ޝަރުމާ ހުށަހަޅުއްާވފަ

މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެއްުވމަށް ހިޔުމަން  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ފާޠިމަތު ޝަރުމާ  2020ޖުލައި  13
ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް 

( ފޮުނާވފައި    18މޯލްޑިްވސްއަށް 
 ( 2021ފެބުރުވަރީ 

މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި  ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ކުދިން ދިރިއުޅެމުްނދާ    .7
އެދި   ބައްދަލުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާ  ޙިއްސާކުރުމަށް  ކަންބޮޑުުވންތައް 

 އެޑްޮވކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން އިން ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ. 

  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  އާކް  2021އޭޕްރީލް  01
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

ދުަވހުެގ    05އަހަރު    2009މައްސަލައެއްގައި  މަސްތުާވތަކެތީެގ    .8 އަހަރު 
މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިާވ އިސްމާޢިލް ޝަރީފް، އަސްރަފީެގ 

އަހަރު ފަހުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް    10ގދ. ވާދޫ، ޙުކުމް ކުރިތާ    /
 ެގްނޮގސްފައިާވކަމަށްބުނެ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

ޝަރީފް،  އި 2021ފެބުރުވަރީ  03 ސްމާޢިލް 
 އަސްރަފީެގ / ގދ. ާވދޫ. 

ކަރެކްޝަނަލް  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  މޯލްޑިްވސް  މައްސަލައިގައި 
ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  ސަރިވސްއާއި 
ސަރިވސްއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް ޖަވާބު  

 ލިބިފައި. 
ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއަށް ސިޓީ 

 ފޮނުާވފައި. 
ކުޑަކުދިންތަކަކަށް  هللا މޭާވަގސްދޮށުެގ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުޅ. ހިންަނވަރު،    .9

ހުށަހަޅާފައިވީ  އިދާރާތަކަށް  ދައުލަތުެގ  މައްސަލައެއް  ޯގނާކުރި   ޖިންސީ 
ނަމަެވސް އެ އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބައްލަާވ ޮގތާުގޅޭޮގތުން ކަްނބޮޑުުވްނ  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ފާޅުކޮށް ރ. މަޑުއްަވރީ، އައްސޭރި، މުޙައްމަދު މަސްޢޫދު  
 މައްސަލަ

މަސްޢޫދު 2021މާރިޗު  29 ރ.  ، މުޙައްމަދު 
 މަޑުއްަވރީ، އައްސޭރި، 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަްނސް  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ޗިލްޑްރަންސް 
ޖަާވބު  ފޮނުަވއި  ސިޓީ  އޮފީސްއަށް 

 ލިބިފައި.  

ޓީޗަރަކު އެހެްނ    4އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅެއްެގ ޮގތުން ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްެގ    .10
 ސްކޫލްތަކަށް ބަދަލުކުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ފަރާތްތަކާ  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ސްކޫލްެގ ޓީޗަރުން  2021އޮަގސްޓު  01 ހުށަހެޅުއްިވ  މައްސަލަ 
މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ބައްދަލުކޮށް 
އަދި  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  ސާފުކުރުމަށް 
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ފޮނުވައި ސިޓީ  އަށް   ޕޮލިސް 
 އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ޖަާވބު ލިބިފައި.

ޙަސަންއަށް ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ، هللا ގދ. ދާްނދޫ /  ސަމާ، އަބްދު   .11
އަދި   ފެމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ 
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އިޙްމާލުެވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަޙްމަދު  

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ هللا އަދި ޙަސަން އަބްދު هللا އަބްދު

ޙަސަން هللا &  އަޙްމަދު އަބްދު  2021ޖޫން  06
-C4-GFހުޅުމާލެ  هللا / އަބްދު

B 

  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ 
 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ 

ފާޠިމަތު މިޝްކާ ނިޔާުވމަށް މެދުވެރިިވ އިހުމާލުގައި ޝާމިލުާވ ފަރާތްތަކުެގ   .12
މައްސަލަ ބައްލަވައި ތަޙްޤީުގކޮށް ދިނުމަށް އެދި ދިެވހި ފުލުހުްނެގ ޚިދުމަތަށް  
މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ  ޝިމާޢު  މުޙައްމަދު  ުގޅިެގން  ސިޓީއާ  ހުށަހެޅި 

 މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމަށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ

  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  މުޙައްމަދު ޝިމާޢު  2021ޖޫން  09
ސާފުކުރުމަށް ކަމާުގޅޭ   މަޢުލޫމާތު 

ފެމިލީ  ޖެްނޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސަރިވސަސްއަށް  ސޯޝަލް  އެންޑް 

  ސިޓީ ފޮނުާވފައި
  މަްނމައާއި   އެކުއްޖާެގ  ،ނޯޔާ  ޢާއިޝަތު  ދުަވހު  ަވނަ  2019  ފެބުރުވަރީ  17  .13

  ދަށަށް   ބެލުމުެގ  މިނިސްޓްރީެގ  ތިޔަ  ނެތި  ބަހެއް  ބައްޕަެގ
 މަސް  2  ލީތާ  ފޯމު  ބައްދަލުކުރުމަށް  ކުއްޖާއާ  ،ެގްނޮގސްފައިާވތީއާއި

ަނމަެވސް  ިގނަ  ދުަވހަށްުވރެ   ފުރުޞަތު   ބައްދަލުކުރުމުެގ  ދުަވސްެވފައިީވ 
( ރަޝީދާ  މަރިޔަމް  ،ދުެވލި.  ގ )  މަންމަ   ކުއްޖާެގ  ،ބުނެ  ފައިުނާވކަމަށްދީ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިާވ

. ގ     / ރަޝީދާ  މަރިޔަމް 
 ، ދުެވލި

ފެމިލީ  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ޖެްނޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ސަރިވސަސްއަށް  ސޯޝަލް  އެންޑް 

 ސިޓީ ފޮނުާވފައި. )ޖަވާބު ލިބިފައި(. 

ސީރިޔާގައި ދިރިއުޅެމުެގްނދާ ޅ.ހިްނނަަވރު، އުޖާލާެގ، ޒޫނާ ޒަކަރިއްޔާއާއި،    .14
ބޭނުްނާވ އަސާސީ ކަންކަމުްނ  އަހަރުން ދަށުެގ ހަތަރު ކުދިްނނަށް    18އޭާނެގ  

ބޭނުްނާވ   އައުމަށް  ރާއްޖެއަށް  މަހްރޫމްެވފައިާވކަމަށާއި،  އެފަރާތްތައް 
ަވރަށް  ާނދެިވ  ރާއްޖެއަށް  ސަބަބުން  ނެތުމުެގ  ފައިސާ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި 
 ނިކަމެތި ޙާލުަގއި އުޅެންޖެހިފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ނާ ޒަކަރައްޔާ، އުޖާލާެގ / ޅ. ޒޫ 2021އޮަގސްޓު  19
 ހިންނަަވރު 

ދިެވހި  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ދިުނމަށް  ބަލައި  މައްސަލަ 
ފޮުނަވއި  ސިޓީ  ޚިދުމަތަށް  ފުލުހުންެގ 
މައްސަލަ  އެ   ( ލިބިފައި.  ޖަާވބު 

 ބަލަމުްނދާކަމުގައި(. 
މައްސަލަ - އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުެގ 

ބަޔާންކޮށް   ޖަާވބު ބަލަމުްނދާކަމުގައި 
 ފޮނުާވފައި. 

ގދ ހޯނޑެއްދޫ/މަރިޔާޒުެގ، އާމިނަތު އާދަމްެގ ބެލެހެއްޓުމުެގ ދަށުގައިހުރި    .15
އޭާނެގ މާމަ ދަރިފުޅަށް ނަފްސާނީ ޮގތުްނ ގެއްލުްނ ލިބިފައިާވތީއާ، ކުއްޖާެގ  
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ެގއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެޭވ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

 އާ ުގޅިެގން ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ ނިްނމުމާުގޅޭ ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ 

އާދަމް 2021ޑިސެންބަރު  6 ގދ      /އާމިނަތު 
 ހޯނޑެއްދޫ/މަރިޔާޒުގެ 

  މަސައްކަތް އަދި ނުފަށާ 
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)ޢާއިލާއަބެހޭ ޤާނޫނު( އިޞްލާޙުކޮށްދިނުމަށް   2000/4ޤާނޫނު ަނންބަރު    .16
 ފާހަަގކޮށް ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ ނުކުތާއެއް  5އެދި 

  މަސައްކަތް އަދި ނުފަށާ  އަޙްމަދު ކަލޯ، ިވއު، ގދ. ވާދޫ  2021ޑިސެންބަރު  6

އެކަހެރިކޮށް    .17 ޔުނިޓްަގއި  ކުޑަކުދިންެގ  ޖަލުެގ  އައްސޭރި  ހިންމަފުށި  ކ. 
ޖަސްޓިސް   ޖުެވނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބަންދުކޮށްފައިހުރިކަމާއި، 
އެއްބާރުލުމެއް  އެއްެވސް  ފަރާތުން  ވަރކަރުންެގ  ކޭސް  ޑިޕާޓްމަންޓްެގ 

 ނުލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ ސިޓީ

ޢަބްދު 2021ޑިސެންބަރު  6 ރަޝީދު،  هللا މައުޒަމް 
 ކިނބިދޫެގ، ޏ. ފުވައްމުލަކު

އަދި    އެފެއާޒް  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރޯ 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުެވނައިލް ޖަސްޓިސްއަށް 

 ސިޓީ ފޮނުާވފައި.  

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ފުލުހުންތަކެއް  ަވނަ ދުަވހުެގ   2019ޖުލައި   5  .1 ަވުގތެއްަގއި  ރޭަގނޑުެގ 
ޢާންމު ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ީވޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުްނ 

 ދާ މައްސަލަ. 
 

މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ރިޔާސަތުން އިސްަނންަގވައިެގން  2019ޖުލައި  7 ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
 ފޮނުިވފައި ސާފުކުރުމަށް ސިޓީ 

ކޮމިޝަން  - އިންޓަގްރިޓީ  ނޭޝަނަލް 
 ޖަާވބު ނުލިބޭ 

ޖަާވބު   -މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސް -
 ލިބިފައި 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  -
 ޖަާވބު ނުލިބޭ  –މޯލްޑިްވސް 

  2019ޖުލައި    9މި މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން  
ގައި ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން، 

ދަ ހިއުމަން   އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް 
ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް  އަދި  މޯލްޑިްވސް 
ޕްރޮފެޝަނަލް  ސާރިވސްެގ 
ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑްެގ އިސްބޭފުޅުްނނާ 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 
މައްސަލައާުގޅޭޮގތުން  - މި 

ހާދިސާެގ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤީ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް 
 ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮުނިވފައި 

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް   : ކޮމިޓީގެ ނިންމުން
މައްސަލައިެގ  ސަރިވސްއިން 

 އެންމެފަހުެގ ސްޓޭޓަސް ބެލުމަށް 
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( A313740ފާތިމަތު ޝިފާޒާ، މާތިލަ/ ބ.ޮގއިދޫ )އައި.ޑީ.ކާޑް ނަްނބަރު    .2
 އަށް އޭާނެގ ބޮޑުބޭބެ ޖިްނސީ ޯގނާ ކޮށްފައިާވކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް 

ސާފުކުރެއްުވމަށް  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ން ރިޔާސަތު 2019އޮކްޓޫބަރު  13 ކަންހިާގފާއިާވޮގތް 
ހިއުމަން  ސަރިވސް،  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 
ޖެންޑަރ  ކޮމިޝަން،  ރައިޓްސް 
އޮފީހަށް  ޕީ.ޖީ  އެފް.ޕީ.އޭ.  މިނިސްޓްރީ، 

ޖަވާބު    ފޮނުާވފައިާވސިޓީ   ސިޓީތަކުެގ 
 ލިބިފައި. 
ޕީޖީ  - ބެލުމަށް  ސްޓޭޓަސް 

ފޮުނވުމަށް  ސިޓީ  އޮފީހަށް 
ލިބިފަ  ޖަާވބު  އި. ނިންމާފައި. 

ނުކުރުމަށް  އިސްތިއުނާފް 
 ނިންމާފައި.

ފުލުހުން  ުގޅިެގން  މައްސަލައާ  މި 
ދިެވހި  ބެލުމަށް  ޮގތް  ޢަމަލުކުރި 
 ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަށް ސިޓީ ފޮނުާވފައި 

މީދޫ އިންޖީުނޭގގައި މަސައްކަތް  . ަވނަ ދުަވހު ރ 2020އެޕްރީލް   20  .3
މީހަކަށް ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖެންޓް ކުރަމުްނެގްނދާ އަޙްމަދު އަީނސް ކިޔާ  

 މައްސަލަ   ޙުސައިން ޝިޔާމް އަނިޔާކޮށްފައިާވކަމުގެ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނއަށް އަދި  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު  2020އޭޕްރީލް  22
ސަރިވސަސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

 ސިޓީފޮނުިވފައި. 
ުނރައްކާތެރިކަމާއި،  އިންޓަރނެޓް    .4 ހުރި  ކުޑަކުދިންނަށް  ބޭނުންކުރުމުގައި 

މަންފާނެުގމާއި،  ާނޖާއިޒް  ކުޑަކުދިންެގ  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަރނެޓް 
 . ގްރޫމްކުރުމުެގ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުްނ އިތުރުވަމުްނދާ މައްސަލަ

 

އިދާރާތަކާއި  - ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން  2020ޖޫން  15 ކަމާުގޅޭ 
 މަޝްަވރާކުރެވފައި. 

މައްސަލާަގއި ކުދިންެގ ޚިޔާލުހޯދުމަށް  -
ސުާވލު  ުގޅިެގން  ޔުނިސެފްއާ 
ކަރުދާހެއްތައްޔާރުކުރުމުެގ މަސައްކަތް 

 ކުރެިވފައި. 
ނިންމުން މައްސަލައާ   : ކޮމިޓީގެ 

އިދާރާތަކުން  ކަމާުގޅޭ  ގުޅޭޮގތުން 
ފިޔަަވޅުތައް   ބެލުމަށްފަހު، އަޅާފައިާވ 

ފިޔަވަޅުއަޅަމުްނދާަނމަ  އެކަށީެގންާވ 
)ޖަާވބު  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ 

 ލިބިފައި( 
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މަސައްކަތް   ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ރިޕޯޓް 
 ކުރިއަށްދަނީ. 

ެގ ޙާލަތާއި ުގޅިެގން ފަރުާވ ލިބުން ލަސްެވ ދިެވހި އަންހެެނއްެގ   19-ކޮިވޑް  .5
 ބަނޑަށް ދަރިފުޅު މަރުިވ މައްސަލަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްއަށް ސިޓީ ފޮނުވައި،   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުން  2020
 ޖަވާބު ލިބިފައި. 

ސިޓީަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  ހެލްތް 
މެޑިކަލް  ކަންކަން  ފާހަަގކޮށްފައިާވ 
އެހީތެރިކަމާއެކު  އެކްސްޕާޓްއެއްެގ 
އަށް  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  ބެލުމަށް 

 ފޮނުާވފައި 
 4އަހަރުެގ އަންހެން ކުއްޖަކު    14ރާއްޖެތެރޭެގ ރަށެއްަގއި އުމުރުން  މެދު    .6

 މީހުްނެގ ްގރޫޕްއަކުން ރޭޕްކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ
ސާފުކުރުމަށާއި،   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު  2021މާރިޗު  25 ކަންހިނާގފައިާވޮގތް 

ސާފުކުރުމަށް  ފިޔަަވޅުތައް  އަޅާފައިާވ 
ފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮ

އަދި   ސަރިވސަސްއަށް  ސޯޝަލް 
ސަރިވސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

 ( 25.03.2021ފޮނުާވފައި )
ޕޮލިސް،  - މިިނސްޓްރީ،  ޖެންޑަރ 

އަދި  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  ޕީ.ޖީ. 
 ކުއްޖާެގ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރެިވފައި. 

ހިމެޭނތީ  - ފުލުހަކު  މައްސަލާަގއި  މި 
ބައްލަާވތޯ ނޭޝަނަލް މައްސަލައި   

ކޮމިޝަުނން  އިންޓެްގރިޓީ 
 ސާފުކޮށްފައި. 

މިހާރު  - މައްސަލަ  މި 
ހިސާބު  ކުރިއަށްޮގސްފައިާވ 
ސިޓީ   ޕޮލިހަށް  ސާފުކުރުމަށް 

 (. 22.08.2021ފޮނުވުމަށް )
 މައްސަލަ ބަލަމުްނދާކަމަށާއި، 

 /   2021މޭ  04 މައްސަލަ ކުޑަކުދިްނެގ ހިޔާަގއި އަލިފާންރޯެވ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ެވފައިާވ    .7
 2021ސެޕްޓެންބަރު  8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އަދި  - ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު / 
ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
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މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  މަތިެވރި 
 ޙަސަން ޒަރީރު 

(MEMO-J/2021/212) 

ފޮނުަވއި  ސިޓީ  ކޮމިޝަްނއަށް 
 ޖަާވބު ލިބިފައި 

ކުޑަކުދިްނެގ ޕޮލިސްއާ   ބައްދަލުކޮށް 
ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ނިންމަާވފައި. 

(22.08.2021) 
ަވނަ ދުަވހުެގ ރޭ ކުރިއަށްެގންދިޔަ ސުލްޙަެވރި އެއްުވްނ    2021މޭ    01  .8

ބޭނުންކޮށްފައިާވކަމަށްބުާނ   ބާރުެގ  ުނބައްދަލު  ޙާލަތާ  ފުލުހުން  ރޫޅާލުމަށް 
 މައްސަލަ

ކޮމިޝަންއަށް   - ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ރިޔާސަތު ކޮމިޓީެގ  2021މޭ  02 ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ސިޓީ ފޮނުަވއި ޖަާވބު ލިބިފައި 

 މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމުަގއި.  -
 ހައިޕަރއެކްޓިިވޓީ  ޑެފިސިޓް އެޓެންޝަން އަހަރުެގ 10 އުމުރުން  .9

 ޕޮޒިޓިްވވެ  އަށ19ް-ކޮިވޑް ކުއްޖެއް އޯޓިސްޓިކް ހުްނނަ ޑިސްއޯޑަރ
 ހޮސްޕިޓަލްއަށް  ސަބަބުން ދެރަވުމުެގ ހާލު ހުއްޓައި ކަރަންޓީނުަގއި އިލާއެކުޢާ

 އެންބިއުލާސްއައުން  ނަމަެވސް އެދުނު ފަރާތުން އިލާެގޢާ ެގްނދިއުމަށް
 ބުނާ  ނިޔާިވކަމަށް އެކުއްޖާ ސަބަބުން ލަސްުވމުެގ ދިުނން ފަރުާވ ލަސްެވ
 މައްސަލަ

   /2021ޖޫން  02
 2021އޮަގސްޓު  2

 ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު / 
 ޢިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ  

(57-F/PMC/2021/204) 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި ހިޔުމަން  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ 
މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް 

 ހޯދައި އެފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފައި. 
އިހުމާލުިވ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން އެޅި  

ފޮުނާވފައި )ޖަވާބު  ފިޔަވަޅު ބެލުމަށް ސިޓީ  
 ނުލިބޭ(.

 ޓްރީޓްމަންޓް  މެތަޑޯން ދަށުން ބެލުމުެގ އޭޖެްނސީެގ ޑްރަްގ ނޭޝަނަލް  .10
 ފަހުން  ދުަވސްތަކެއް ިގނަ އަންހެނަކު އަހަރުެގ 27 އުމުރުން ހޯދަމުްނދިޔަ

 މައްސަލަ  ފެުނނު ނިޔާެވފައިަވނިކޮށް

ކަމާުގޅޭ މުޢައްސަސާތަކުން  މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު  2021ޖޫން  06
 ހޯދާފައި. 

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން، ކ. ިވލިނިގލީގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިްނެގ ހިޔާަގއި   .11
ޖިންސީ   ެގންޮގސް  ބޭރަށް  އެތަުންނ  ކުޑަކުއްޖަކު  ދިރިއުޅެމުްނދާ 

 ޯގނާކޮށްފައިާވކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ

މުއައްސަސާތަކުން  - ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓިެގ ރިޔާސަތު  2021ޖޫން  14 ުގޅޭ  ކަމާ 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައި 

ލިބުނު  އޮޑިޓްއިން  އިންޓަރނަލް 
 ( 22.08.2020މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް )

 ބުނާ  މަރާލާފައިާވކަމަށް ރަހީނުކުރުމަށްފަހު ކުއްޖަކު އަހަރުެގ 13 އުމުރުން  .12
 މައްސަލަ

މުއައްސަސާތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓިެގ ރިޔާސަތު  2021ޖޫން  22 ހުރިހާ  ގުޅޭ  ކަމާ 
ސާފުކޮށްފައި.  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކޮށް 
ެވށީަގއި  ކުށުެގ  ގުޅިެގން  މައްސަލައާ 
ކުޑަކުދިްނނާމެދު  އުޅޭ 
ދައުރު  މުއައްސަސާތަކުެގ 
އެ  ޤަބޫލުކުރެޭވތީ  އޮޅިފައިާވކަމަށް 

ދައުރު   ސާފުކުރުމުެގ ފަރާތްތަކުެގ 
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މުއައްސަސާތަކާ  ޮގތުން 
 ބައްދަލުކޮށްފައި. 

 ދިރިއުޅެމުްނދާ  ފަރާތްތަކެއް ބޭުނންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞަ  .13
ފެނުެގ ޚިދުމަތް ކަނޑާލައި، އެޭގެގ ދޮރާއި ފުރާޅުެގ    އެމްޓޭޝަްނެގއިން. މއ

ފަރާތްތައް   ދިރިއުޅެމުްނދިޔަ  އެޭގގައި  ަނގައި  ެވރިފަރާތުން  އެޭގެގ  ޓިނު 
 ށްލާފައިާވކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މަުގމަތިކޮ

އަދި   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ކޮމިޓީ ރިޔާސަތު  2021އޮަގސްޓު  03 ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ފޮުނވައި   ސިޓީ  އަށް  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް 

 ޖަާވބު ލިބިފައި. 
މައްސަލަ  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް: 

 ބަލަމުްނދާކަމުގައި. 
މިސްކިތްތަކުަގއި ިނދައި އުޅެމުންދާ ސ. ހިތަދޫ، ލައިޓް  ބަލާނެ މީހަކު ނެތި    .14

އަހަރު( އަށް ދަންވަރު ބަޔަކު ޙަމަލާ ދީފައިާވ    82ކޯނަރ، ތުއްތު ދީދީ )
 މައްސަލަ

ސާފުކުރުމަށް  - ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް  2021އޮަގސްޓު  04 މަޢުލޫމާތު 
ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެންޑް   ސޯޝަލް ފެމިލީ 
ސިޓީ  ސަރިވސަސްއަށް 

 ފޮނުާވފައި. 
Latest Update:  -    ުކޯޓުން ތުއްތ

ދީދީ  ތުއްތު  ދޮްނދަރިއަށް  ދީދީެގ 
ހަާވލުނުކުރުމުްނ،  ކަންކަން  ބެލުމުެގ 
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭުނންާވ ފަރާތްތަކުެގ 
މަސައްކަތް  ެގަނއުމުެގ  މަރުކަޒަށް 
މިނިސްޓްރީން  ޖެންޑަރ 

 ކުރަމުްނދާކަމުގައި. 
ބޯޑިްނގ    .15 ހުޅުމާލޭަގއި  ބަޔަކު  ނަމުަގއި  މޯލްޑިްވސްެގ  ސުލައިމާނިއްޔެ 

ފަރާތަކުްނ  އާްނމު  ބުނެ  ހިންަގމުްނދާކަމަށް  މަރުކަޒެއް  ޮގތަށް  ސްކޫލެއް 
 ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ. 

އިދާރާތަކާ މައްސަލައާ ުގޅިެގން ކަމާުގޅޭ   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  އަމީން އާންމު  2021އޮަގސްޓު  30
ޖެހޭ  އަޅަން  އަދި  ބައްދަލުކުރެިވފައި 
އެ  ދެއްުވމަށް  އަޅުއްވައި  ފިޔަވަޅުތައް 

 އިދާރާތަކުަގއި ދެންނެިވފައި. 
ުގޅޭ    .16 ީވޑިއޯއާ  އަނިޔާކުރާ  ބަރަހަނާކޮށް  މީހަކު  ތެރޭގައި  ކޮޓަރިއެއްެގ 

 މައްސަލަ
ސަރިވސްއަށް  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ރިޔާސަތުން  2021ސެޕްޓެންބަރު  05 ޕޮލިސް  މޯލްޑިްވސް 

އަދި  ލިބިފަ.  ޖަވާބު  ފޮނުާވ  ސިޓީ 
ލަސްކަން  ތަޙްޤީޤް  ފުލުހުންެގ 
ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެޭވތީ އެ މައްސަލަ 

ކޮމިޓީއަށް    241ބައްލަވައިދެއްުވމަށް  
 ފޮނުާވފައި. 
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ރައީސް    .17 ސަބަބުން  ޚުކުމުެގ  ޫނން،  ޙައްޤު  ކޮށްފައިާވ  ޔާމީނަށް  ރައީސް 
ލިބެ އަނިޔާތައް  ޔާމީނަށް  ބޮޑެތި  ޖިސްމާނީ  އަދި  ނަފުސާނީ  މުންދާ 

ހުއްޓުަވއިދެއްވައި، އެމަނިކުފާނު މިިނަވންކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ 
 މަޑުއްަވރީ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 ބިޔުރޯ   2021ސެޕްޓެންބަރު  1
MEMO-J/2021/207 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ 

އެ   .18 މީހަކަށް  ބަނޑު  މާ  ހޯދަމުންދިޔަ  ފަރުާވ  ހޮސްޕިޓަލްަގއި  މަހިބަދޫ 
 ހޮސްޕިޓަލުން އިހްމާލުެވފައިާވކަމަށް ބުެނ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

އަދި ހިޔުމަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް   ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ރިޔާސަތުން  2021ސެޕްޓެންބަރު  14
ށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ

 ނިންމަާވފައި. 
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއިާވ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ   .19

މަރުކަޒުަގއި ދިރިއުޅެމުްނދާ ކުދިން އެތަުނެގ ފުރާޅުމައްޗަށް އަރައި، އެތަުނެގ  
 ރޯކޮށްލިކަމަށްބުނާ މައްސަލަތަކެއްޗަށް ެގއްލުންދީ އަލިފާން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް  ކަނޑައަޅާފައިުނވޭ  ރިޔާސަތު  2021ސެޕްޓެންބަރު  18
ހިޔުމަން  ސަރިވސަސް،  ސޯޝަލް 
ފުލުހުންެގ   ދިެވހި  ކޮމިޝަން،  ރައިޓްސް 
އޮމްބަޑްސް  ޗިލްޑްރަންސް  އަދި  ޚިދުމަތް 

އޮފީ  މަޢުލޫމާތު ހުޕަރސަްނެގ  ން 
 އި. ސާފުކޮށްފަ

ފިނިބިން، ޙުސައިން ނަޢީމް   .20 އާއި ހ.  ފާޠިމަތު ނަދާ  ޕެންޓޮންިވލާ،  ހ. 
ބައްދަލުކުރުމުެގ   ނަޢީމްއާ  ޙުސައިްނ  ިވވިއަން  ލިބިފައިާވ  ކައިެވނިކޮށް 
ކޯޓުްނ   ފެމިލީ  ދިުނމަށް  ނަދާއަށް  ފާތިމަތު  މަްނމަ  ކުއްޖާެގ  ފުރުޞަތު 

ސް އެ ޢަމުރާ އެއްޮގތަށް ޙުސައިން ނަޢީމްެގ މައްޗަށް ޢަމުރުކޮށްފައި ީވނަމަެވ
ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު އޭާނއަށް ދެމުން ނުދާކަމަށާއި، ކުއްޖާއާ 

ނުދެއްކި   ާވހަކަ  ފޯނުްނެވސް  އަހަރަށްުވރެ    2ބައްދަލުނުކުރެިވ  )ދޭއް( 
 ިގަނދުަވސް ެވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ހިޔުމަން  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ރިޔާސަތު  2021އޮކްޓޫބަރު  04 ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް 
ފޮުނާވފައި  މޯލްޑިްވސްއަށް 

(04.10.2021) 

 ބަޔާންކޮށް  ޯގނާކޮށްފައިާވކަމަށް ޖިްނސީ ކުޑަކުއްޖަކަށް މަދަރުސާގައި  ަގލޮޅު  .21
 މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ

މެްނބަރު   2021އޮކްޓޫބަރު  31 ދާއިރާެގ  މީދޫ  އައްޑޫ 
 ރޮޒައިނާ އާދަމް 

އަދި  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ބައްދަލުކޮށް  އިދާރާތަކާ  ކަމާުގޅޭ 
އަދި  ހޯދާފައި.  މަޢޫލޫމާތު  ލިޔުމުން 
އެކުލަާވލާފައިާވ  އެޑިއުކޭޝަނުން 
ޢަމަލުކުރުމަށާއި  ގައިޑްލައިންތަކަށް 
ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  މައްސަލަތައް 

 އެދިފައި. 
އުމުރުން    .22 ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް  ހޮސްޕިޓަލްަގއި  އަހަރުެގ    6ފުވައްމުލަކު 

 ކުއްޖަކު ނިޔާިވ މައްސަލަ 
ދާއިރާެގ   2021އޮކްޓޫބަރު  05 ދެކުނު  ފުވައްމުލަކު 

 މެންބަރު މުމްތާޒް 
ސިޓީ  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ބައްދަލުކުރުމަށް  ފޮނުަވއި، 
 ނިންމަާވފައި. 
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އުމުރުން    .23 ތިަނދޫަގއި  އިހުމާލުްނ    3ގ.ދ  ޑޮކްޓަރުެގ  ކުއްޖަކު  މަހުެގ 
 ނިޔާެވފައިާވކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެމްބަރ   2021އޮކްޓޫބަރު  26
 ސަނީފް 

ހެލްތަ ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ  އޮފް  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީ  ށް 
 ފޮނުާވފައި. 

ލ. މާަވށު ކައުންސިލްެގ ރައީސް އަޙުމަދު މޫސާ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަުންނ    .24
ދައްކާފައިީވނަމަެވސް،   ފައިސާ  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުެގ  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 
ސިޔާސީޮގތުން ޖެއްސުންކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި އޭނާެގ ގެއިން ކަރަންޓްެގ 
ިގނަ  ުނދީ  ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް  އެ  ކަނޑާލުމަށްފަހު   ޚިދުމަތް 
ދުަވސްތަކެއްެވފައިާވކަމަށް ބަޔާންކުރައްަވއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މާަވށު 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މެްނބަރު  މާ  ދާއިރާެގ  ަވށު 
 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

 އެސް.އޯ.އީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވފައި  ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ 

 އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް: ވަނަ    2021

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

ނަްނބަރު    .1 އިޞްލާޙު    2014/17ޤާނޫނު  އަށް  ޤާނޫނު(  ކުށުެގ  )ޖިންސީ 
 ެގަނއުމުެގ ބިލު 

ދާއިރާެގ   2020ޖުލައި  20 މެްނބަރު  )ތުޅާދޫ 
 ޙިސާން ޙުސައިން( 

ެގްނނެިވ   ބިލަން  ކޮމިޓީން 
އިޞްލާޙްތަކާއެކު  
 ފާސްކުރެއްިވއެެވ. 

M19/HG/2021/07 
 
ނަްނބަރު    .2 2021ނޮެވންބަރު  23 އިޞްލާޙު    2014/17ޤާނޫނު  އަށް  ޤާނޫނު(  ކުށުެގ  )ޖިންސީ 

 ެގަނއުމުެގ ބިލު 
ދާއިރާެގ   2020ޖުލައި  20 ދެކުނު  )ަގލޮޅު 

އަޙްމަދު  މެންބަރު   މީކާއީލް 
 )ނަސީމް

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #

1.  

ހުއްޓުމެއް   ތަފާތުކުރުންތަކަށް  ކުރާ  އަންހެުނންނާމެދު  ދިެވހިރާއްޖޭގައި 
ނިޒާމާއި   ސިޔާސަތުތަކާއި  ކަމާުގޅޭ  ޤާޫނނުތަކާއި  ެގަނއުމަށްޓައި 

ދެނެަގތުމަށްޓަކައި   ތަފާތުކުރުންތައް  ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ަގާވއިދުތަކުަގއި 
 ޕާރލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރު 

 

 ޓޭބަލް އޮފީސް  2020ޖޫން  16

ކޮމިޓީއަށް   ޤަރާރު 
ފާސްކޮށް،   ފޮނުއްާވފައިާވޮގތަށް 
ޮގާވލާފައިާވޮގތަ ށް  ޤަރާރުަގއި 

ކުރިއަށްެގްނޮގސްފައިާވ   ކޮމިޓީން 
އިންކުއަރީއާ   ޕާލިމަންޓަރީ 
ހުށަހަޅާފައިާވ   ކޮމިޓީން  ގުޅޭޮގތުން 

ހުށަހެޅުންތަކާއެކު  
 ފާސްކުރެއްިވއެެވ. 

M19/HG/2021/6 
 
 2021އޮކްޓޫބަރު  25

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

މަޤާމަށް   .1 މެންބަރުކަމުެގ  ހުސްެވފައިާވ  ކޮމިޝަނުެގ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 2021ޖަނަވަރީ  20
 ޓޭބަލް އޮފީސް 

ރައިޓްސް   ކޮމިޝަނުެގ  ހިޔުމަން 
އަލްފާޟިލާ   މެންބަރުކަމަށް 

M19/HG/2021/1 
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އޭރީޒް/ށ.   ލީޒާ،  ޢާއިޝަތު 
ރުހުންދިނުމަށް   އަށް  ކޮމަންޑޫ 
ކަމަށް   ފެނިަވޑައިަގންަނާވ 

 ނިންމެިވ. 

 2021ފެބުރުވަރީ  17

މަޤާމަށް   .2 މެންބަރުކަމުެގ  ހުސްެވފައިާވ  ކޮމިޝަނުެގ  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ މީހަކު  

 2021ޖުލައި  7

 ޓޭބަލް އޮފީސް 

ކޮމިޝަނުެގ   ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
އަސޭެގ/ގދ.   މެންބަރުކަމަށް 
ސަމާޢު   އަލްއުސްތާޛާ  ތިނަދޫ، 
އަޙްމަދު ނަޖީބުއަށް ރުހުންދިނުމަށް  
ކަމަށް   ފެނިަވޑައިަގންަނާވ 

 ނިންމެިވ. 

M19/HG/2021/4 
 
 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  1

 2021އޮކްޓޫބަރު  11 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް   .3

 ޓޭބަލް އޮފީސް 

ކޮމިޝަނުެގ   ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމަށް މ.  
މަރްޔަމް   އަލްފާޟިލް  ބާރަާނެގ 
މުނާ، އަދި ަނއިބު ރައީސް ކަމަށް  

އަޙްމަދު  މއ.   ޑރ.  މާެވޔޮެގ 
ޢައްޔަނުކުރުމަށް  هللا އަދުހަމް ޢަބްދު

 ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ކަމަށް ނިންމެވި 

M19/HG/2021/5 
 
 
 

 2021އޮކްޓޫބަރު  13

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ގއ.  ގއ  .1 އަދާކުރަމުްނެގްނދިޔަ  ަވޒީފާ  މަރުކަޒުަގއި  ތަޢުލީމީ  .  އަތޮޅު 

ޢަބްދު ހަާވނާ،  އިބްރާހީމްهللا ިވލިނިގލި،  ކުދިްނތަކަކަށް   ނައުފަލް  ތުއްތު 
ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މައްސަލައެއް  ޯގނާކުރުމުެގ  ޖިންސީ 

ސަރިވސަސް ސޯޝަލް  ޕޮލިސް    އެންޑް  މޯލްޑިްވސް  ހުށަހަޅައި، 
އެ އޭާނ    ސަރިވސްއިން  މަޤާމުން  ޓީޗަރުެގ  ބެލުމަށްފަހު  މައްސަލަ 
ސަސްޕެްނޝަްނ    ސަސްޕެްނޑްކޮށްފައި އެ  ދޫކޮށްލުމުން  އޭނާ  ީވނަމަެވސް، 

އަނބުރާ އޭނާ  މ.   އުާވލައި،  ބަޔާންކޮށް  އުޅޭކަމަށް  ނެރެން  ަވޒީފާއަށް 
 މައްސަލަ. ސްީވޓްޕީ، ީނނާ ސަލީމް ފޮުނއްާވފައިާވ

ަވޒީފާއިްނ  هللا ޢަބްދު މ. ސްީވޓްޕީ   /ނީނާ ސަލީމް 2020ފެބްރުއަރީ  23 ނައުފަލް 
އަލުްނ   އަދި  ަވކިކޮށްފައިާވކަމަށާއި 
ލިބިފައިާވކަމުެގ   ަވޒީފާ  އޭނާއަށް 
އެކަްނ   ލިބުމާއެކު  މަޢުލޫމާތު 
މިިނސްޓްރީ   ހުއްޓުާވފައިާވކަމުގައި 

މަޢުލޫމާތު  އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން  
 ދެއްާވފައިާވތީ މައްސަލަ ނިްނމުމަށް 

 2021ފެބުރުަވރީ  9

އިލްޔާސް    .2 "ތ.ކުރައިދޫ/ރޯޅި  ެވރިޔާ  އިދާރާެގ  ކައުންސިލް  ގުރައިދޫ  ތ. 
ނަންބަރު   هللا ޢަބްދު ތަކުރާރުކޮށް   A011899އައި.ޑީ.ކާޑް  އަކީ   "

ޢަލިމަނިކު،   2020ސެޕްޓެންބަރު  21 ޝަރުމާ 
 އަރިެގ/ތ.ގުރައިދޫ 

ޢަބްދު ދޫކޮށްލުމަށް  هللا އިލްޔާސް 
ހައިކޯޓުްނ   ޙުކުމް  ކުރި 

 2021ރީ ފެބުރުވަ  9
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ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީޯގނާ ކޮށްފައިާވ މީހެއްކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ޖެންޑަރ 
ރުެވސް މި  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިީވނަމަެވސް މިއަދާހަމައަށް އައި އި

އާއްމުްނެގ  ުނާވތީ  އައިސްފައި  ކުރިއެރުމެއް  އެއްެވސް  މައްސަލައަށް 
ރަށުތެރެއަށް   އޭނާ  އިތުރުަވމުންދާއިރު  އިންތިހާއަށް  ކަންބޮޑުުވން 
ދޫކޮށްލާފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަރިެގ / ތ. ގުރައިދޫ ޝަރުމާ އަލިމަނިކު  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

އޭނާެގ   ބާޠިލްކޮށްފައިާވތީއާއި 
ދައުާވކޮށްފައިާވކަމުެގ   މައްޗަށް 
މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  
މަޢުލޫމާތު   އިން  އޮފީސް 
 ދެއްާވފައިާވތީ މައްސަލަ ނިްނމުމަށް 

ޗެކްއަށް ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެމް.ޑަބްލިއު. ޒެޑް ޓްރޭޑަރސް ެގ    .3
 ފަރާތުން މުޙައްމަދު ަވހީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

 މުޙައްމަދު ަވހީދު  2020ޑިސެންބަރު  15

 ޒަމާީނެގ / ގދ. ތިނަދޫ 

ޗެކްބައުްނސިްނގެގ މައްސަލަތަކަކީ 
ހުށަހަޅުއްވައިެގްނ  ޝަރީޢަތަށް  
ޙައްލުކުރަންޖެހޭ  

އެކަްނ   މައްސަލައެއްކަމުގައިާވތީ 
 އެފަރާތުގައި ދެންެނިވފައި 

 2021ފެބުރުަވރީ  9

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްެގ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް   .4
މަސައްކަތްކުރި  ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްެގ ުގތުގައި  

ަގާވއިދާ   ކޮމިޝަުނެގ  އެ  ަވކިކޮށްފައިަވނީ  ަވޒީފާއިން  ނާޝިދާ  އާމިނަތު 
 ޚިލާފަށްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

 އާމިނަތު ާނޝިދާ  2021ޖަނަވަރީ  11

 މއ. އިރުމަތީގެ 

ބެހޭ   ަވޒީފާއާ  މައްސަލައަކީ  މި 
ހުށަހަޅާފައިާވ  ޓްރައިބިއުނަލްއަށް  

އެފަދަ   މައްސަލައެއްކަމުގައިާވތީ 
ޮގތެއް   ކޮމިޓީން  މައްސަލައެއްަގއި 
އެފަރާތުގައި   އެކަން  ނުނިންމޭތީ 

 ދަންަނާވފައި 

 2021ފެބުރުވަރީ  16

ފާހިރާ    .5 ޙަދީޖަތު  މަސްތަކާެގ،  ނައިފަރު  މުޙައްމަދު/ ޅ.  ަވސީމް  ޙަސަން 
ޅ.  17) ިވލާޑިސޯސަން/  ަގދަ  އަހަރު(  އާ  ބަދުއަޚުލާޤީ  ަނއިފަރު  ކަމުން 

 .މައްސަލަޢަމަލު ހިންިގކަމުެގ 

މެްނބަރު   2020ޖަނަވަރީ  26 ދާއިރާެގ  މަކުނުދޫ 
 މުޙައްމަދު ރާއީ 

ކުއްޖާ އަދި ކުއްޖާެގ ބެލެިނވެރިންެގ  
ފަރާތުން އެއްބާރުލިބިފައިުނާވތީއާއި  

އަހަރުެވފައިާވތީ އެ    18ކުއްޖާއަށް  
ފައިލްކޮށްފައިާވކަމުގައި  މައްސަލަ  

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު  
މައްސަލަ   އެ  ދެއްާވފައިާވތީ 

 ނިންމަާވފައި 

 2021ފެބުރުަވރީ  9

ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިާވ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީަގއި   .6
 މައްސަލަ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ަނރުހަކަށް ފުލުހަކު ޖިންސީ ޯގނާ ކުރި 

ޙައްލުެވފައިާވކަމަށް   ކޮމިޓީ ރިޔާސަތު  2020މޭ  29 މައްސަލަ 
ފަރާތުްނ   ލިބުނު  އަނިޔާ 
ފުލުހުންެގ   ބުނެފައިާވތީއާއި 
ކަމެއް   އިތުރު  ފަރާތުން 
އޭާނ   ކުރިމަތިުނާވކަމަށް 

 2020ޑިސެންބަރު  07
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ބުނެފައިާވކަމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް  
މޯލްޑިްވސް   ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން 
ދެއްާވފައިާވތީ  މަޢުލޫމާތު    އިން 

 މައްސަލަ ނިންމަާވފައި. 
އެއްޮގތަށް،  .7 ޙުކުމާ  ކޯޓުެގ  އަތަރުލާެގ، ދ.   ފެމިލީ  ޒިޔަޒަްނ   ހޯޑެއްދޫ، 

ބައްދަލުކުރުމަށް ކުއްޖާެގ މަްނމަ  ކުއްޖާެގ ބައްޕަ މުޙައްމަދު ޒާހިރު    ،ޒާހިރުއާ
ހުރަސްއަޅަމުްނދާކަމަށް   ޙަސަން  މުޙައްމަދު   ބަޔާންކުރައްަވއިސަޢުދިއްޔާ 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޒާހިރު

  2020ޑިސެންބަރު  02

 

 މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

ޒާހިރު  އި މައްސަލަ މުޙައްމަދު  ގައި 
ޢަމަލުތައް ހުރީ ކުއްޖާއަށް އެންމެ  
ނޫންކަމަށާއި،   ފައިދާހުރިޮގތަށް 
ޒާހިރުއަށް   މުޙައްމަދު 
ބޭނުްނާވކަމަށް   ކައުންސެލިްނގ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ  
ސަރިވސްއިްނ   ސޯޝަލް  އެންޑް 
ދެއްާވފައިާވތީ   މަޢުލޫމާތު 
އަްނަގާވފައިާވޮގތަށް   މިނިސްޓްރީން 
ެގްނދެުވމަށް   ކުރިއަށް  ކަންކަން 
ދަންަނވައި   ޒާޙިރުއަށް  މުޙަމަދު 

 މައްސަލަ ނިންމަާވފައި 

 2021އޭޕްރީލް  20

ޙުކުމާ    .8 ކޯޓުެގ  އަތަރުލާެގ، ދ.   އެއްޮގތަށް،ފެމިލީ  ޒިޔަޒަްނ   ހޯޑެއްދޫ، 
ބައްދަލުކުރުމަށް ކުއްޖާެގ މަްނމަ  ކުއްޖާެގ ބައްޕަ މުޙައްމަދު ޒާހިރު    ،ޒާހިރުއާ

ބަޔާންކުރައްަވއި ހުރަސްއަޅަމުްނދާކަމަށް  ޙަސަން  މުޙައްމަދު   ސަޢުދިއްޔާ 
 ނުދޭތީ ޒާހިރު ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލާގައި، މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުން

އެދި   ބައްދަލުކުރުމަށް  ކޮމިޓީއާ  މަޝްަވރާކުރުމަށް  އެކަމާގުޅޭޮގތުން 
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

    2021އޭޕްރިޅް  14

ކާޑް    ޑީ.އައި) އާދަމް އަޙްމަދު ތަންފީޒުކުރަމުްނދާ ޙުކުމް ޖަލުަގއި މާލެ  .9
ބޭސްކުރަްނ  A033014ނަންބަރު   ދާއިމަށް  ބައްޔަށް  ކިޑްނީ  އަކީ   )

ެގ ކުރިން ޓެސްޓްތައް    2020މާރިޗު    14ޖެހިފައިާވ ފަރާތެއްކަމަށާއި،  
މަސް    9ހަދައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އަންާގފައިީވނަމަެވސް ބޭސް ހުސްިވތާ  

އި ދުަވހަށްުވރެ ިގނަ ދުަވސް ފާއިތުީވއިރުެވސް އެކަން ފަހިެވފައިނުާވކަމަށާ 
ތަންފީޒުކުރަމުންދި  އަދި ޙުކުމް  ޖަލުަގއި  ނާފިޒު  އައްސޭރި  މުޙައްމަދު  ޔަ 

ނަންބަރު   ކާޑު  )އައި.ޑީ  ފިޔޯރީ  ގދ.   / ޒަމީން  ( A064598ޖަމާލު، 

 އަޙްމަދު ޢާދަމް  2021ޖަނަވަރީ  05

 ފެހިެގ / ތ. ތިމަރަފުށި 

އާދަމްއަށް   އަޙްމަދު -
ކަންކަްނ   ބޭސްފަރުާވެގ 
ާވކަމަށާއި   ހަމަޖައްސާދީފައި 
ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އަދި 
ސަބަބުްނ   ދެއްުވމުެގ  މައާފް 
ދޫކޮށްލާފައިާވކަމުަގއި   އޭނާ 

ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  

 2021އޭޕްރީލް  20
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މެޑިކަލް  ސަރިވސްެގ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  ނިޔާވުމުަގއި 
އިޙްމާލުެވފައިާވކަމަށް   ބޮޑަށް  ަވރަށް  އަޙްމަދު  ސަރިވސްއިން  ބަޔާންކޮށް 

 ފައިާވ މައްސަލަހުށަހަޅުއްާވ (A033014އާދަމް )އައި.ޑީ ކާޑް ނަްނބަރު 

ކޮމިޓީއަށް   ސަރިވސްއިން 
 މަޢުލޫމާތު ދެއްާވފައިާވތީއާއި 

ޒަމީން - ނިޔާުވމުަގއި    ޖަމާލު، 
ސަރިވސްެގ   ކަރެންޝަނަލް 
ބުނެފައިާވތީ   އިހްމާލުާވކަމުގައި 
ހިޔުމަްނ   މައްސަލަ  އެ 
ކޮމިޝަނުްނ   ރައިޓްސް 
އެ   ބަލަމުްނދާކަމުގައި 
މަޢުލޫމާތު   ކޮމިޝަނުން 
މައްސަލަ  މި    ދީފައިާވތީ 

 ނިންމަާވފައި. 
 

އިބްރާހީމް    .10 ފަހީމް  އުކުޅަސް  ރައްޔިތެއް    (A011034)އއ.  އިންޑިއާ 
ކުދިްނ   4ކަމުަގއިާވ ސުނީރާ ތާޖުއްދީން އާއި ކައިެވނިކޮށްެގން ލިބިފައިާވ  

ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އިންޑިއާެގ ޓްރެިވންޑްރަމްއަށް ދިއުމަށްފަހު ސުީނރާ 
ކުދިން ޮގަވއިެގން ފިލާފައިާވކަމަށާއި އެކުދިންނަށް ބައްޕަެގ    4ތާޖުއްދީން  

ފުރިހަމަކޮށް  އެކުދިްނ  ފަރާތުން  ކޮށްދިނުމަށް  ފުރިހަމަ  ޖެހޭކަންކަްނ  ދޭން 
 ފަހީމް އިބްރާހީމްެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގެނޭވނެ ޮގތް ހައްދަަވއިދެއްުވމަށް. 

ކުދިްނެގ  ހުށަހެޅިފައިީވަނމަެވސް  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  އ.އ  މިމައްސަލަ 
މަ މަންމަެގ ބަޔާން ނެުގމަކީ މުހިްނމު ކަމަކަށްާވތީއާއި އަދި ކުއްޖާެގ މަން 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެުވން ނެތުމާއި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދު އެއްގައުމު  
ނެތުމުްނ،  އުސޫލެއް  ނެޭގނެ  ބަޔާްނ  މީހުން  ތިބޭ  އަނެއްަގއުމުގައި 
ސްޕްރީމްކޯޓުެގ   ފަހަރަކު  ދެ  ބެހޭޮގތުން  ެނގުމާ  ބަޔާން  އެފަރާތްތަކުެގ 

ޖަވާބު ކޯޓުން  ނަމަެވސް ސްޕްރީމް  އެދުނު  ދެއްާވފައިނުާވތީ  ހުއްދައަކަށް   
 އެމައްސަލަ ނިްނމަާވފައިާވކަމުގައި 

/  2021ޖަނަވަރީ  25 ފަޒާ  އިބްރާހީމް،  ފަހީމް 
 އއ.އުކުޅަސް 

ކުދިްނނާއި   މައްސަލާގައި،  މި 
އިބްރާހީމްއަށް   ފަހީމް  ފޯނުން 
ކުދިންެގ   އަދި  ބައްދަލުކުރެޭވތީއާއި 
ހުންަނ   އިންޑިއާަގއި  މަންމައާއި 

މުޢާ ފޯނުން  މަލާތު  ކޮންސިއުލޭޓްއާ 
ކުރެޭވތީ ކުދިްނެގ މަްނމަ އެކުދިްނ  
ފިލީކަމަށް    ޮގަވއިެގން 
މިމައްސަލައަކީ   ނުބެލެޭވތީއާއި 
މައްސަލައެއްކަމުަގއިާވތީ   ޢާއިލީ 

 މިމައްސަލަ ނިްނމަާވފައި. 

 2021އޭޕްރީލް  20

އަދި  ހައްލު    2019 ސިޓީ 45ަވނަ އަހަރު ފޮނުާވފައިާވ  2019ޖަލުތަކުން   .11 ހޯދައިދިުނމަށްފަހު، 
ހިޔުމަްނ   މައްސަލަތައް  އެހެނިހެން 
ކޮމިޝަންއަށް   ރައިޓްސް 

 ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަވާބު ދީފައި. 

 2021ޖަނަވަރީ  5
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އަދި    2020 ސިޓީ 10ަވނަ އަހަރު ފޮނުާވފައިާވ  2020ޖަލުތަކުން   .12 ހޯދައިދިުނމަށްފަހު،  ހައްލު 
ހިޔުމަްނ   މައްސަލަތައް  އެހެނިހެން 
ކޮމިޝަންއަށް   ރައިޓްސް 

 ފޮނުވުމަށްފަހު ޖަވާބު ދީފައި. 

 2021ޖަނަވަރީ  5

ޢަބްދު  2021މާރިޗު  07 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއާ ގުޅޭޮގތުން ނަޖްމާ ފޮުނާވފައިާވ މައްސަލަ   .13 މޯރިނންގ  هللا، ނަޖްމާ 
 ހައުސް ލ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 

ފާހަަގކޮށްފައިާވ   ސިޓީަގއި 
ޖުމްލަ   ޙައްލެއް  މައްސަލަތަށް 

ވީއެންމެ އަަވހަކަށް ހޯދައިދެއްުވމަށް  
ކޮމިޝަނުެގ   ހިޔުމަންރައިޓްސް 
ބައްދަލުކޮށް   މެންބަރުންނާ 

 ދެންެނިވފައި. 

 2021އޭޕްރީލް  20

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނއާ ގުޅޭޮގތުން އެ ކޮމިޝަުނެގ މުވައްޒަފުްނ    .14
 ހުށަހަލާފައިާވ މައްސަލަ 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ  ހިޔުމަން   2021މާރިޗު  11
 މުަވއްޒަފުން 

ފާހަަގކޮށްފައިާވ   ސިޓީަގއި 
ޙައްލެއް   ޖުމްލަ  މައްސަލަތަށް 
ވީއެންމެ އަަވހަކަށް ހޯދައިދެއްުވމަށް  
ކޮމިޝަނުެގ   ހިޔުމަންރައިޓްސް 
ބައްދަލުކޮށް   މެންބަރުންނާ 

 ދެންެނިވފައި. 

 2021އޭޕްރީލް  20

ޖަމްއިއްޔާއިން ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ހެލްތް ޑިފެންސް މޯލްޑިްވސް    .15
 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

އުާވލާފައިާވކަމަށް   ހެލްތް ޑިފެންސް މޯލްޑިްވސް  2021އޭޕްރީލް  04 ޖަމްޢިއްޔާ  މި 
އެން.ޖީ.އޯސް   އޮފް  ރެޖިސްޓްރަރ 
ފަރާތާ   އެ  އިޢުލާނުކޮށްފައިާވތީ 

 ބައްދަލަކުނުކުރުމަށް. 

 2021އޭޕްރީލް  20

މުހައްމަދު ަނއީމްެގ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެ އަންހެން ދަރިފުޅުެގ ދޮން ބައްޕަ    .16
މާރިޗު މަސްތެރޭަގއި ޖިްނސީ ޯގނާ ކުރި ކަމަށާއި އަދި ކަމާގުޅޭ    2091،  

ނުޮގސް   ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅުމުްނެވސް    3އިދާރާތަކަށް 
މުޙަ ބަޔާންކޮށް  ދުަވސްެވފައިާވކަމަށް  ިގނަ  ނަޢީްނ  އަހަރަށްުވރެ  އްމަދު 

 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ

/   2021މާރިޗު  09 އަދުނީ  ނަޢީމް،  މުޙައްމަދު 
 ސ. ހިތަދޫ 

ނަޢީމް   މުޙައްމަދު 
ކުއްޖާއަށް   ޢަމަލުކޮށްފައިަވނީ 
ހުރިޮގތަށް   ފައިދާ  އެންމެ 
ޕޮލިހުންެގ   ނޫންކަމުގައިާވތީ 
 އެްނގުމާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް. 

 2021އޮަގސްޓު  22

ދިއުމުެގ    .17 ފަޅައިެގން  ނާރެއް  ލޮލޮެގ  ޝަފީްގެގ  އަޙްމަދު  މާބައިދޫ  ލ. 
މަސްތެރޭަގއި ގެއްލިދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ   1ސަބަބުން އޭާނެގ ލޮލޮެގ ފެނުން  

ބުނެފައިީވަނމަެވސް ފަރުާވ ހޯދުމަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުެވފައި  
ކު ކޮިވޑްއަށް ޕޮޒިޓިްވުވމާ ުގޅިެގން އެ  ަވނިކޮށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ެގއިން މީހަ

މި މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމް އިްނ   މުޙައްމަދު އިރުޝާދު  2021މާރިޗު  11
ހޯދުމުެގ   ފަރުާވ  އޭނާއަށް  ބަލައި 
ކުރަމުްނދާކަމުގައި   ކަންކަން 

 ިނންމުމަށް.ބުނެފައިާވތީ މައްސަލަ 

 2021އޮަގސްޓު  22
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ނެެގޓިްވ  ސާމްޕަލް  ނެުގނު  އަދި  ކޮށްފައިާވކަމަށާއި  ކަރަންޓީނު  ފަރާތް 
ފުރުމުެގ  ބޭރަށް  ފަރުވާއަށް  ދޫކޮށް  ކަރަންޓީނުން  އޭނާ  ެވފައިީވަނމަެވސް 
ހުއްދަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީްނ ނުދޭކަމަށާއި އަދި އޭާނެގ ޙާލަތު  

މުޙައްމަދު  ޯގސްވަމުން ކޮއްކޮ  ޝަފީޤްެގ  އަޙްމަދު  ބަޔާންކޮށް  ކަމުަގއި  ދާ 
 އިރުޝާދު ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ފަރާތްކުެގ   .18 ބަންދުކޮށްފައިާވ  ޝިކާރައަކަށްެވ  މަސްތުާވތަކެތީެގ 
އިބްރާހީމް   ނައުފަލް  މޫސުމްބަހާރު،  ވ.  ފާހަަގކޮށް  ކަންބޮޑުުވންތައް 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ވ.  2021މާރިޗު  31 އިބްރާހީމް،   ނައުފަލް 
 މޫސުމްބަހާރު 

ހޯދުމަށް  ޖުމްލަ   ޙައްލެއް 
ހުށަހެޅުންތަކެއް   ސަރުކާރަށް 
މައްސަލަ   ހުށަހަޅާފައިާވތީ 

 ނިންމުމަށް.

 2021އޮަގސްޓު  22

އެތަުނަގއި    .19 ޢިމާރާތްކޮށް،  ހިފައި،  ކުއްޔަށް  ދިުގމުއްދަތަކަށް  ކަޅުހުރާ  ހ. 
ގައި މާލޭގައި ހިނާގދިޔަ  2019ސެޕްޓެންބަރު  20ދިރިއުޅެމުްނދަނިކޮށް، 

އެ  އަނދާފައިާވތީ،  ބޭނުްނނުކުރެޭވަވރަށް  ެގ  އެ  ހާދިސާަގއި  އަލިފާނުެގ 
ނޭޝަނަލް   ބަދަލު  ގެއްލުމުެގ  ލިބުުނ  ޢިމާރާތަށް  ުގޅިެގން  ހާދިސާއާ 
އެޭގެގ   ދެއްާވފައިަވނީ  އޮތޯރިޓީން  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ 
ދިރިއުޅެމުންދިޔަ   އެޭގަގއި  ުގޅިެގން  ހާދިސާއާ  އެ  ެވރިފަރާތަށްކަމަށާއި، 

(  505އިލާ ދިރިއުޅެމުްނދިޔަ ަވުގތީ ހިޔާ )މާލޭ ގްރޭންޑް، އެޕާޓްމަންޓް  ޢާ
ބަޔާންކުރައްަވއި އަންާގފައިާވކަމަށް  ނިކުތުމަށް  ދެކުުނެގ/ސ.ފޭދޫ،   އިން   .

 އަލީ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

އަލީ  2020ނޮެވންބަރު  19 ދެކުނުެގ/ސ.ފޭދޫ،  
 ރަޝީދު 

ދައުލަ ބަދަލެއް  ތުްނ  އެކަށީެގންާވ 
 ދީފައިާވތީ މައްސަލަ ނިްނމުމަށް. 

 2021އޮަގސްޓު  22

ގައި މާލޭގައި ހިނާގދިޔަ އަލިފާުނެގ ހާދިސާަގއި    2019ސެޕްޓެންބަރު    20  .20
ުގޅިެގން   ހާދިސާއާ  އެ  އަނދާފައިާވތީ،  ބޭނުންނުކުރެޭވަވރަށް  ަވުގތީ  ެގ 

ހިޔާަވހިކަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިާވ ފަރާތްތައް، ަވުގތީ ހިޔާަވހިތަކުން ނިކުތުމަށް 
އްމަދު ރަޝީދުއާއި ހ. އިާވއު އަްނގަމުްނދާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހ.އީރާުނެގ މުޙަ 

 ޢިސްމާޢީލް ރަޝީދުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

މުޙައްމަދު   2020ނޮެވންބަރު  26 ހ.އީރާުނެގ 
އިވާއު   ހ.  ރަޝީދުއާއި 
ޢިސްމާޢީލް ރަޝީދުެގ ފަރާތުްނ  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ދައުލަތުްނ   ބަދަލެއް  އެކަށީެގންާވ 
 ދީފައިާވތީ މައްސަލަ ނިްނމުމަށް. 

 2021އޮަގސްޓު  22

ގދ ހޯނޑެއްދޫ/މަރިޔާޒުެގ، އާމިނަތު އާދަމްެގ ބެލެހެއްޓުމުެގ ދަށުގައިހުރި    .21
އޭާނެގ މާމަ ދަރިފުޅަށް ނަފްސާނީ ޮގތުްނ ގެއްލުްނ ލިބިފައިާވތީއާ، ކުއްޖާެގ  

ގަބޫލުކުރެޭވ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ެގއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް  
 ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ. 

އާދަމް 2020މާރިޗު  18 ގދ      /އާމިނަތު 
 ހޯނޑެއްދޫ/މަރިޔާޒުގެ 

ފިޔަވަޅު   އެކަށީެގންާވ 
ޗިލްޑްރަންސް   އަޅާފައިާވކަމުގައި 
ޕަރސަންެގ   އޮމްބަޑްސް 
ދީފައިާވތީ   މަޢުލޫމާތު  އޮފީސްއިން 

 މައްސަލަ ނިންމުމަށް 

 2021އޮަގސްޓު  22
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 އަލީ  ހުންނެިވ މަޤާމުަގއި ޑިރެކްޓަރެގ މެޭނޖިްނގ  މޯލްޑިްވ ޭގސްެގ ޑެޕިއުޓީ  .22
 ަވޒީފާ  އޮފިސަރެއްެގ ސީނިއަރ ކުންފުނީެގ އެ އިކްރާމް

 މަތިން  ދުަވހެއްެގ އެތަކެއް ޙަމީދުއަށް އާއިޝަތު އަދާކުރައްވަމުންެގންދާ
 ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.ބުެނ އޭނާ ހު ފުރައްސާރަކޮށްފައިާވކަމަށް ޖިންސީ

 2021އޮަގސްޓު  22  އާއިޝަތު ޙަމީދު  2021ފެބުރުވަރީ  07

ެވކިސިން ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުމާ ގުޅިެގން ހުރި ކަްނބޮޑުުވންތައް   19ކޮިވޑް    .23
 ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ޝިފާްނ އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ހުރިޮގތުްނ   އަޙްމަދު ޝިފާން  2021ސެޕްޓެންބަރު  05
 ބައްދަލުކުރެެވން ނެތްކަމަށް.

 2021ސެޕްޓެންބަރު  05

( A048019ނޫރު، މޫސާ އަޙްމަދު )އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:  /ފ.ނިލަންދޫ  .24
ކިޔަވައިދިން   ޤުރުއާން  ކުއްޖަކަށް    7އަކީ އޭނާ  އަންހެން  ކުޑަ  އަހަރުެގ 

އެކަން ސާބިތުެވ އަދަބު ލިބިފައިާވ މީހެއްކަމާއި، މިހާރު  ޖިންސީ ޯގނާކޮށް  
ޤައުމީ  ބެހޭ  ޤުރްއާނާ  ކީރިތި  ަވޒީފާއަދާކުރަމުްނދަީނ  އަޙްމަދު  މޫސާ 
މަރުކަޒުަގއި ކަން ބަޔާންކޮށް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު )މާފަރު، ގއ.  

 ކޮލަމާފުށި(  ފޮނުާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ޢަ 2020ޖަނަވަރީ  21 ބްދުއްރައްޒާޤު  މުޙައްމަދު 
 މާފަރު، ގއ. ކޮލަމާފުށި /

ބެލި   މައްސަލަ  އިދާރާތަކުން 
އެފަދަ   އެފަރާތުެގ  ބެލުމުން، 
ރެކޯޑެއް   ކުށެއްެގ  އެއްެވސް 
ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ބުނެފައިާވތީ  
ހުށަހެޅިފަރާތައް   މައްސަލަ  އެކަން 

 އެްނުގމަށް ނިްނމަާވފައި 

 2021ނޮެވންބަރު   24

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށާއި އެކަިނެވރި   .25
ހުރަސްތައް   ހުރި  ލިބުމުގައި  ޢިނާޔަތް  މާލީ  ދައުލަތުެގ  މައިްނނަށް 

 ނައްތާލުމަށް އެދި އިބްރާހީމް ނިފާރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ޤަވާ  އިބްރާހީމް ނިފާރު  2021މާރިޗު  24 ކޮށްފައިަވނީ  އިދަކަށް  އެކަން 
އިޞްލާޙަކާ   ެގެނުވނު 
އެން.އެސް.ޕީ.އޭ   ގުޅިެގންކަމުަގއި 
އެކަްނ   ބުނެފައިާވތީ  އިން 
ދެންެނުވމަށް   އެފަރާތައް 

 ނިންމަާވފައި.  

 2021ނޮެވންބަރު   24

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ކުށެއްެގ ތުހުމަތުަގއި ބަްނދުކުރެުވނު އަޒްހަރު އިބްރާހީމްއަށް ފުލުހުންާނއި    .1
 ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ 

މި މައްސަލައިގައި ކުރީެގ ހިޔުމަްނ   ކޮމިޓީ ރިޔާސަތު  2020ޖޫން  27
ދަ   އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް 

މޯލްޑިްވސްއިން 
ކޮމިޓީއަށް   އިހުމާލުެވފައިާވކަމަށް 
ކޮމިޓީން  ފާހަަގކުރެިވފައިާވތީ، 
ހުށަހެޅުންތަކަކާއެކު   ހުށަހަޅާ 

 ފާސްކޮށްފައި 

M19/HG/2021/2 
 2021މާރިޗު  23

 ޢީސާއާ  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެނދިކުޅުދޫ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ  .2
 މައްސަލަ  ެގެވށިއަނިޔާެގ ގުޅޭ

ފޮނުާވފައިާވ   ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު  2021މޭ  23 ދައުާވކުރުމަށް 
 މައްސަލަ ނިންމަާވފައި 

 2021އޮަގސްޓު  22
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 ހައިޕަރއެކްޓިިވޓީ  ޑެފިސިޓް އެޓެންޝަން އަހަރުެގ 10 އުމުރުން  .3
 ޕޮޒިޓިްވވެ  އަށ19ް-ކޮިވޑް ކުއްޖެއް އޯޓިސްޓިކް ހުްނނަ ޑިސްއޯޑަރ

 ހޮސްޕިޓަލްއަށް  ސަބަބުން ދެރަވުމުެގ ހާލު ހުއްޓައި ކަރަންޓީނުަގއި އިލާއެކުޢާ
 އައުން  އެންބިއުލާސް ނަމަެވސް އެދުނު  ފަރާތުން އިލާެގޢާ ެގްނދިއުމަށް

 ބުނާ  ނިޔާިވކަމަށް އެކުއްޖާ ސަބަބުން ލަސްުވމުެގ ފަރުވާދިުނން ލަސްެވ
 މައްސަލަ

ފަރާތް   ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު  2021ޖޫން  02 ތުހުތަކުރެޭވ  މައްސަލާަގއި 
ފަރާތަށް   އަނިޔާިވ  ހައްޔަރުކުރެިވ، 
ފަރާތަށް   ލިބުނު  ރައްކާތެރިކަން 

ރައްކާތެރިކަން  
ޖެންޑަރ   ފޯރުކޮށްދީފައިާވކަމުަގއި 
ހެލްތް   އަދި  މިނިސްޓްރީ 
މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދީފައިާވތީ  

 މައްސަލަ ނިންމުމަށް. 

 2021އޮަގސްޓު  22

ޑރ    .4 ޕްރޮފެސަރ  އެސިސްޓަންޓް  ޔުނިވަރސިޓީެގ  ގައުމީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
"ފީމޭލް  ހިްނާގ  ަނމުަގއި  ހިތާނުކުރުމުެގ  އަންހެުނން  އިޔާޒު،  މުޙައްމަދު 
ބުެނ   ހިތްވަރުދީފައިާވކަމަށް  )އެފް.ޖޭ.އެމް(އަށް  މިއުޓިލޭޝަްނ"  ޖެނިޓަލް 

މެ ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ަގލޮޅުދެކުނު  މަޖިލީހުެގ  މީކާއީލް  ރައްޔިތުްނެގ  ްނބަރު 
 އަޙްމަދު ަނޝީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ދާއިރާެގ   2021ޖޫން  24 ދެކުނު  ަގލޮޅުދެކުނު 
އަޙްމަދު   މީކާއީލް  މެންބަރު 

 ނަޝީމް 

ފިޔަވަޅު   ޔުނިވަރސިޓީއިން 
 އަޅާފައިާވތީ މައްސަލަ ނިންމުމަށް. 

 2021އޮަގސްޓު  22

ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުމާ ގުޅިެގން ހުރި ކަްނބޮޑުުވންތައް ެވކިސިން    19ކޮިވޑް    .5
 ހިއްސާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ޝިފާްނ އަޙްމަދު ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތައް ހުރިޮގތުްނ   ޝިފާން އަޙްމަދު  2021ސެޕްޓެންބަރު  05
 ބައްދަލުކުރެެވން ނެތްކަމަށް.

 

ކޮމިޝަްނ   2021ފެބުރުވަރީ  28 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނެގ އަހަރު ރިޕޯޓު ަވނަ އަހަރުެގ  2020  .6 ރައިޓްސް  ހިޔުމަން 
 އޮފަ ދަ މޯލްޑިްވސް 

 2021އޮކްޓޫބަރު  05 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި 

އަހަރު    2020  .7 އޮފީހުެގ  އޮމްބަޑަސްޕަރސަން  ޗިލްޑަރަން  އަހަރުެގ  ަވނަ 
 ރިޕޯޓު

ޗިލްޑަރަން   2021މާރިޗު  1
 އޮމްބަޑަސްޕަރސަންސް އޮފީސް 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  28 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  14 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި  އެން.އެސް.ޕީ.އޭ  2021ފެބުރުވަރީ  28 ަވނަ އަހަރުެގ އެން.އެސް.ޕީ.އޭ ެގ އަހަރު ރިޕޯޓު  2020  .8
މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް  ަވނަ އަހަރުެގ    2020  .9

 ސަރިވސަސްެގ އަހަރު ރިޕޯޓު
ޖެްނޑަރ،   2021މާރިޗު  28 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ސޯޝަލް  އެްނޑް  ފެމިލީ 
 ސަރިވސަސް 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  29 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާފައި  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  2021މާރިޗު  31 ރިޕޯޓު ަވނަ އަހަރުެގ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގ އަހަރު  2020  .10
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓ ޕްރ އިސ ސް ޮކމިޓީ  5.17 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:   2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   #

 ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިްވ  ޕޮލިސް  އަދި[(  ސިފްކޯ)]  ކޯޕެރޭޓިްވ  ސިފައިްނެގ  .1
  ޚާއްޞަކޮށްެގން   ފުލުހުންނަށް  ސިފައިްނނާއި  މެދުެވރިެވެގން[(  ޕޮލްކޯ)]

  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   ބޯހިޔާަވހިކަން  ޢާއިލާތަކަށް  ފުލުހުްނެގ  ސިފައިްނނާއި
ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިެގްނ    ފްލެޓްެގ  600  ެގންދާ   އަޅަމުން  ހުޅުމާލޭަގއި  ބޭނުމުަގއި

އެކަމެއް  އިހުމާލެއްެވފައިާވނަމަ،  ފަރާތަކުން  ނުަވތަ  އިދާރާއަކުން  ކަމާުގޅޭ 
އޮތްނަމަ  ކަމެއް  އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ  ދެއްވައި،  ކަމެއް  ބައްލަވައި  އެ   ،

ޕްރޮޖެކްޓް  މި  އަްނަގަވއި،  އިދާރާތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  އިޞްލާޙުކޮށްދެއްުވމަށް 
މަޖިލީހުްނ   ކުރުމަށް  ކަށަވަރު  ނިންމޭކަން  ތެރޭގައި  ފުރުޞަތެއްެގ  އަަވސް 
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްަނމަ، އެކަމެއް ކުރުމަށް އެދި ދާްނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިާވ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަهللا ޔައުޤޫބް ޢަބްދު
 

މެްނބަރު   2020ޖުލައި  21 ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 
 هللاޔައުޤޫބް ޢަބްދު

މަޢުލޫމާތު  - ޕޮލްކޯއިން  އަދި  ސިފްކޯ 
 ސާފުކުރައްާވފައި. 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

މޯލްޑިްވސް ޭގސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑްެގ ކުރީެގ މާކެޓިންގ އެްނޑް ބިޒްަނސް   .1
ޑިެވލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ އައިމިނަތު މުހައްމަދު ސައީދު އެ މަޤާމުަގއި ހުންެނިވ  

ޕީ.ޕީ.އެމްެގ    2018ދުަވސްަވރު   އިންތިޙާބަށް  ރިޔާސީ  އަހަރުެގ  ަވނަ 
ރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްސްެގ ކެމްޕެއިްނއަށް އެ ކުންފުނީެގ މާކެޓިންގ އެންޑް ޕް

 ޮގތުަގއި ތަކެތި ަގނެފައިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

 2021ޑިސެންބަރު  13

- - 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

"ގ.ޕިންކް" އޭ ކިޔުނު ޭގެގ ނަމުަގއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން ނަާގފައިާވ   .2
  30ގުޅޭޮގތުން އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގ.ޕިންކް  މިލިއަން ރުފިޔާެގ ލޯނާ    3.5

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  2021ސެޕްޓެންބަރު 
 2021ނޮެވންބަރު  02

ގ.ޕިންކް/   ރަޝީދު،  އަޙްމަދު 
 މާލެ

- 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 
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މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްެގ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭޮގތުން މޯލްޑިްވސް ޓްރޭޑް    .3
އެޕްރީލް    19ކަްނބޮޑުުވންތައް ބަޔާންކޮށް އެ ޔޫނިއަްނއިން  ޔޫނިއަްނެގ ހުރި  

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  2021
 މޯލްޑިްވސް ޓްރޭޑް ޔޫިނއަން  2021މޭ  04

- 
މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކުރެއްިވފައި. 

ނަންބޮޑު    .4 ބޭރު  ފިހާރައެއް  ެގ  އެސް.ޓީ.އޯ  އަހަރު  ދެ  ޖެހުމެއްނެތި  ފާއިތުިވ 
ޞާލިޙް،   މުޙައްމަދު  އެދި  ބައްލަަވއިދެއްުވން  މައްސަލަ  އެ  ހިންަގމުންދާތީ، 

 ފިނިފެންމާެގ/ ސ.ހުޅުދޫ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

ޞާލިޙް،   2021އެޕްރީލް  08 މުޙައްމަދު 
 ފިނިފެންމާެގ/ ސ.ހުޅުދޫ 

އެސް.ޓީ.އޯ  - ސާފުކުރެއްުވމަށް  މަޢުލޫމާތު 
 ފޮނުއްާވފައި އަށް ސިޓީ 

މަސައްކަތް    .5 ހުރި  ނުނިމި  ޢިމާރާތުެގ  އިންޖީނުެގ  އައު  ތިަނދޫ  ގދ. 
ސަޢުދު ބުނެ  ހިނާގކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ޭނނޭގ  ޮގތް  هللا ޙަާވލުކުރުމުގައި 

ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ޢާްނމު   2020ޖޫން    3A  ،28ޙިލްމީ، ހ. ރެއާލް  
 ގައި ފޮނުއްާވފައި  2020ޖުލައި  7ކޮމިޓީން 

 2020ލައި ޖު 9
ރެއާލް  هللا ސަޢުދު ހ.  ޙިލްމީ، 
3A، 

- 
ކޮމިޓީއަކާ  ސަބް  މަސައްކަތް  މި 
ކޮމިޓީެގ  ސަބް  ޙަާވލުކުރައްާވފައި، 

 މަސައްކަތް ނިމުމުެގ މަރުޙަލާަގއި 

  ކުންފުނީގެ   އެ  ގުޅިެގން  އުާވލުމާ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ރޯޑް  މޯލްޑިްވސް  .6
  ދިނުމަށް   ަވޒީފާ  ސަރިވސްއިން  ސިިވލް  ފަރާތްތަކަށް  ެގއްލިފައިާވ  ަވޒީފާ

 ޢިނާޔަތްތަކަށް  މުސާރައާއި  އެފަރާތްތަކުެގ  ،ގުޅިެގން   މައްސަލައާ  ނިންމަާވފައިާވ
ގައި   2019ނޮެވްނބަރު    6  އެދި  ެގެނސްދެއްުވމަށް  ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިާވ

 އައްޑޫސިޓީ  ަވރކްސް  ޕަބްލިކް 2019ނޮެވންބަރު  6
 މުަވއްޒަފުން  ޔުނިޓްެގ 2

ޕްލޭނިްނގ  - ނެޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،  އެންޑް 
ރޯޑް  ފިޭނންސް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އައްޑޫ ސިޓީ  
ސިޓީ   ފުަވއްމުލަކު  އަދި  ކައުންސިލް 

 ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ  #

އަޙްމަދު މޫސާެގ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ ލ. މާަވށު، އާފަރު ކިޔާ    .1
ގެއިންނާއި ކޭބަލް ޓީީވެގ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން ކަރަންޓް ބިލުތައް ަގާވއިދުްނ  

ގައި އެގެއިްނނާއި އެ މަރުކަރުން    2021އޮކްޓޫބަރު    4ދައްކަމުން ދަނިކޮށް  
އްސުންކުރުމުެގ ބޭުނމުގައިކަމަށާއި  ކަރަންޓް ކަނޑާލާފައިަވނީ ސިޔާސީޮގތުްނ ޖެ

މިހާތަނަށް ކަރަންޓް ނުދީ އޮތް މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެއްުވމަށް މާަވށު ދާއިރާެގ  
މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ މިިނަވން މުއައްސަސާ  

 ކޮމިޓީން ފޮނުއްާވފައިާވތީ، އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުން  

 - މިނިަވން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ  2021އޮކްޓޫބަރު  25

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަވާ 

  ބޮޑުެވފައިާވ  އަުގ  ބޭސްތަކުެގ  ވިއްކާ  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯަގަނއިޒޭޝަނުން  .2
 ކިޔާ  ަނމަކަށް”   CAP E-COD PLUS CAPS“  )  މައްސަލަ ކަމުެގ

ދާއިރާެގ   2021އޮަގސްޓް  24 މެދު  މާފަންނު 
 މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު 

ސާފުކުރެއްވުމަށް   -   ސްޓޭޓް   މަޢުލޫމާތު 
ސިޓީ    ޓްރޭޑިންގ  އޯަގަނއިޒޭޝަނަށް 

 ފޮނުއްާވފައި. 
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 ވިއްކާފައިާވކަމުެގ  ރޭޓުން  ެގ(ލާރި  ނަާވީވސް  ހަތެއް  އަތްޑިހަ) 87.29  ބޭހެއް
 ( ޝަކުާވ

މަތިކޮށްފައިާވ   .3 ލިމިޓެޑްއަށް  ކޯޕަރޭޝަން  ސްޕޯރޓްސް  މޯލްޑިްވސް 
ދިމާާވ   ކުންފުންޏަށް  އެ  ހާސިލްކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް  މަސައްކަތްތަކާއި 
ދަތިތައް ހައްލެއް ެގެނއުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުެގ އަޕްޑޭޓެޑް ލިސްޓް 

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ(2021މާރިޗު  15)

ސްޕޯރޓްސް   2021އޮަގސްޓް  16 މޯލްޑިްވސް 
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

- 

 މަސައްކަތް ނުފައްޓަާވ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މަޢުލޫމާތު  - ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓްެގ ދަށުން  2021ޖުލައި  08 ސަރުކާރު ޙިއްޞާާވ ކުންފުިނތަކުން ނަާގފައިާވ ލޯނުތައް ރިވިއުކުރުމަށް   .4
 ސާފުކުރައްާވފައި. 

ބޯޑުން    .5 ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  އެްނޑް  އެކުލަާވލާފައިާވ  ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން 
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއާއި ޖޮބް ކްލަސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވަރކްއަށް ސަރުކާރު  

 ޙިއްޞާާވ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރަމުްނދާ ޮގތް ބެލުން 

 - ކޮމިޓީ މެންޑޭޓްެގ ދަށުން  2021ޖޫން  28
މަޢުލޫމާތު  ބޯޑުން  ޕީ.ސީ.ބީ 

 ސާފުކުރައްާވފައި. 

އެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެިވފައި  - ކޮމިޓީން 2021މާރިޗު  9 ޕައެލެޓުން އިހުތިޖާޖު ކުރައްާވފައިާވ މައްސަލަ ބެލުން މޯލްޑިިވއަްނެގ   .6
ޮގތުން  ގުޅޭ  ޕޮލިސީއާ  އެޗްއާރު  އަދި 
 ޕީސީބީއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި. 

ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްސްތަކުެގ  ރާއްޖޭަގއި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކްތަކުަގއި ހުރި    .7
ޕްރޮޕަޓީސްތަކާ ުގޅޭޮގތުން އެ ބޭންކުތަކަށް ދިމާާވ ދަތިތައް ބައްލަަވއިދެއްުވން  

 އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

 - ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021ފެބުރުަވރީ  8
ބޭންކްތަކުން  އަދި  އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

 ސާފުކުރައްާވފައި. މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމުގައި    .8 ތެޔޮ  ބޭނުްނާވ  އޮޕަރޭޝަންތަކަށް  ލިމިޓެޑްެގ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް 
މައްސަލަ  ގުޅޭ  މުޢާމަލާތްތަކާ  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ހިންާގފައިާވ 

 ދިރާސާކުރުން. 

މެްނބަރު   2020ނޮެވންބަރު  30 ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

މޯލްޑިްވސް  - ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް  މައްސަލަ 
އެންޓި ސަރވިސް،  ކޮރަޕްޝަން -ޕޮލިސް 

ޖެެނރަލްއަށް  އޮޑިޓަރ  އަދި  ކޮމިޝަން 
އޮޑިޓް   މައްސަލައިެގ  މި  ދަންަނާވފައި. 

ެގ ކުރިން   2021އޮަގސްޓް    31ރިޕޯޓް  
އޮފީހުން  އޮޑިޓް  ޙިއްޞާކުރައްާވނެކަމަށް 

 މަޢުލޫމާތު ދެއްާވފައި.  
ކަންތައްތަކާއި  އަހަރު   5މިދިޔަ    .9 ހުރި  ހިނާގފައި  ގައި  ޕީ.އެސް.އެމް  ތެރޭ 

ބޭފުޅުްނނާ  ކުންފުީނެގ  އެ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މައްސަލަތަކުެގ  ދިމާެވފައިާވ 
 ބައްދަލުކުރެއްުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

މެްނބަރު   2020އޮކްޓޫބަރު  20 ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

ބައްދަލުކުރައްވައި  - އާ  ޕީ.އެސް.އެމް 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި.  

އިން  އޭސީސީ  އަދި  ޕީ.އެސް.އެމް 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި. 



452 
 

ަނންބަރު    .10 ތަންތަްނ    2013/3ޤާނޫނު  ިވޔަފާރި  )ދައުލަތުެގ 
އިެވލުއޭޓްކުރުމުެގ  ޕްރައިަވޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް  

ޤާނޫނުަގއި   އެ  ޒިްނމާތަކަށް  މަތިކޮށްފައިާވ  ބޯޑަށް  ޕީ.ސީ.ބީ  އިން  ޤާނޫނު( 
ބުނާޮގތަށް ޢަމަލުކުރަމުްނދޭތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

ދާއި  2020އޮކްޓޫބަރު  5 މެދު  ރާެގ  މާފަންނު 
 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

މި މައްސަލައާ ުގޅޭޮގތުން ޕީ.ސީ.ބީ އަދި  -
ފިނޭންސްއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ބައްދަލުކުރައްާވފައި. 

އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީއިން އަމިއްލަ ކުންފުިނތަކަށް ދޭންާވ ފައިސާ ނުދީ އޮތުމުން    .11
 އެ ކުންފުނީެގ ބޭފުޅުްނނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް  ށާއިއެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަ

މެްނބަރު   2020މެއި  18 ދާއިރާެގ  ފެލިދޫ 
 ފަޟުލް ރަޝީދު 

މަޢުލޫމާތު   • - ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
އެމް.އައި.ޓީ.ޑީ.ސީ،   ސާފުކުރުމަށް 
އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އަދި  ޕީ.ސީ.ބީ 
އަދި   ބައްދަލުކުރައްާވފައި.  ފިނޭންސްއާ 
ބޯޑު   ކުރީެގ  ެގ  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ 

  މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްާވފައި.
  ރިޔާސީ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ހެޔޮވުމަކީ  އަުގ  ކަރަންޓް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .12

 އިބަދަލުތަކާ   އައިސްފައިާވ  އަަގށް  ކަރަްނޓުެގ  މިހާތަަނށް  ަވޢުދެއްކަމަށްެވފައި،
ކަންތައްތަކާ  ހެޔޮކުރުމަށް  އަުގ  ކަރަންޓުެގ   އަުގ  ކަރަންޓުެގ  އިރޭިވފައިާވ 

ސާފުކުރެއްުވމަށް ޮގްނޖެހުންތަ   ދިމާވާ   ބުތަކާއި،ސަބަ  ހެޔޮނުކުރެިވާވ އް 
މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  މެދު  މާފަންނު  ހާޒިރުކުރެއްުވމަށް  އެމް.ޑީ  ސްޓެލްކޯެގ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ. 

މެ  2020ފެބުރުަވރީ  4 ދާއިރާެގ  މާފަންނު  ދު 
 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ސްޓެލްކޯެގ   • - ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  މި 
ބޭފުޅުްނނާ ބައްދަލުކުރައްަވއި މަޢުލޫމާތު  

 ސާފުކުރައްާވފައި. 

 ސަރުކާރު ޙިއްޞާާވ ކުންފުިނތަކުެގ ރިިވއު އެއް ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން   .13

 

 

ުގޅޭ  - ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓްެގ ދަށުން   ކުންފުނިތަކާ  އިން  ޕީ.ސީ.ބީ 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްާވފައި.  

ިވޔަފާރި އިދާރާތަކުެގ ޙާލަތު ދެެނަގތުމާއި، މާލީ   .14 ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކާއި، 
 ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރެއްުވން 

ތިރީަގއި  - ކޮމިޓީެގ މެްނޑޭޓްެގ ދަށުން  - ކުންފުނިތަކުެގ  ދައުލަތުެގ 
ހޯދުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 މަޝްަވރާކުރެއްުވމަށް 

ކުންފުނީެގ ބިޒްނަސް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން  -
އިންޑިކޭޓާސް  ޕަރފޯމަްނސް  ކީ  )ކުންފުނީެގ 

 ހިމެނޭ ޮގތަށް(، 
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ކުންފުނީެގ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  -
ޕްލޭންސް  )ރިޑަންޑަްނސީ  ޕްލޭން 

 ހިމެޭނޮގތަށް(، 

ކުރެިވފައިާވ  - އޮޑިޓް  ކުންފުނީެގ 
( ސްޓޭޓްމަންޓްސް  ،  2016ފައިނޭންޝިއަލް 

އަހަރު    2018އަދި    2017 ަވނަ 
 ހިމެޭނޮގތަށް(، 

  ކުންފުނީެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ  -

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:   2021

 / ތާރީޚު   ނަންބަރު   ސިޓީ  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ނިންމާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން   #

"ހިޔާ ފްލެޓް" ޕްރޮޖެކްޓްެގ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން އަޅަން ފަށާފައިާވ ފްލެޓްތައް    .1
އެކަން  ދީފައިާވތީ  މުަވއްޒަފުންަނށް  ބައެއް  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 

ޖޫން    15  380-08ބައްލައިދެއްުވމަށްއެދި ޢަލީ އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  
ގައި   2020ލައި  ޖު  5ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ޢާްނމު ކޮމިޓީން    2020

 ފޮނުާވފައި. 

ޢަލީ އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  2020ޖުލައި  7
08-380 

 ގައި  2021 ނޮެވންބަރު 29
 މި  މަޖިލީހުެގ ބޭއްުވނު
 ދައުރުގެ  ތިްނަވނަ އަހަރުެގ

 ޖަލްސާގައި  ަވނަ 44
 ފާސްކުރައްާވފައިާވ

 ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު"
 ކުންފުނިތަކުެގ

 މުަވއްޒަފުްނނަށް
 ބޯހިޔާަވހިކަން

 އެ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް
 ކުންފުނިތަކުން
 ކުރިއަށްެގްނދަާވ
 މަޝްރޫޢާ  ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ

 ކޮމިޓީން  މައްސަލަ ގުޅޭ
 ނިްނމިޮގތުގެ  ދިރާސާކޮށް

 ނަންބަރު ) "ރިޕޯޓު
M19/SOE/2021/07 )

 2021ޑިސެންބަރު  09
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 އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް އިން
 ލިމިޓެޑަށް  ކޮމްޕެނީ

 އެ  ،ދަންަނާވފައިާވތީ
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ފަރާތުެގ

 ދެންެނިވފައި.  ާވހަކަ އެ
 ފްލެޓްތައް  އިމާރާތްކުރަމުްނދާ  ހުޅުމާލޭގައި   ސަރުކާރުން  ނިމިދިޔަ  .2

 ބޮޑެތި  މުަވއްޒަފުްނނަށް  ަވނީ  ސްޓެލްކޯގައި  ދިުނމުގައި  މުަވއްޒަފުްނނަށް
  07  އިބްރާހީމް  މުހައްމަދު  ފާހަަގކުރައްާވ  އޮޅުާވލާފައިކަމަށް  އޮޅުާވލުންތަކެއް

 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ގައި 2019 ނޮވެމްބަރު

އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ    މުހައްމަދު 2019ނޮެވންބަރު  7
 C7-1-Bފްލެޓް 

 ގައި 2021 ނޮެވންބަރު 9
 މި  މަޖިލީހުެގ ބޭއްުވނު
 ދައުރުގެ  ތިްނަވނަ އަހަރުެގ

 ޖަލްސާގައި  ަވނަ 44
 ފާސްކުރައްާވފައިާވ

 ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު"
 ކުންފުނިތަކުެގ

 މުަވއްޒަފުްނނަށް
 ބޯހިޔާަވހިކަން

 އެ  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް
 ކުންފުނިތަކުން
 ކުރިއަށްެގްނދަާވ
 މަޝްރޫޢާ  ބޯހިޔާެވހިކަމުެގ

 ކޮމިޓީން  މައްސަލަ ގުޅޭ
 ނިްނމިޮގތުގެ  ދިރާސާކޮށް

 ނަންބަރު ) "ރިޕޯޓު
M19/SOE/2021/07 )

 އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް އިން
 ލިމިޓެޑަށް  ކޮމްޕެނީ

 އެ  ،ދަންަނާވފައިާވތީ
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ފަރާތުެގ

 ދެންެނިވފައި.  ާވހަކަ އެ

 2021ޑިސެންބަރު  09

ހޮޓާ   .3 ޓޫރިސްޓު  އަްނނަ  ތަރައްޤީކުރަމުން  ހުޅުމާލޭަގއި  އިން  އެސް.ޓީ.އޯ 
ހުށަހެޅި   ބިޑު  އިޢުލާނަށް  ކޮށްފައިާވ  އިން  އެޗް.ޑީ.ސީ  ވިއްކާލުމަށްޓަކައި 

ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް   2021އޮަގސްޓް  26
 ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް 

އެންޓި އެ  މައްސަލަކީ  -އެ 
ކޮމިޝަނުްނ   ކޮރަޕްޝަން 

 2021އޮކްޓޫބަރު  05
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ބްރައުްނސް   ސްރީލަންކާެގ  ހޮޓާ  އެ  އިެވލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު،  ކުންފުނިތައް 
އެޯވރޑްކޮށްފައިަވނީ   ކޮރަޕްޝަންެގ    3ކުންފުންޏަށް  ޑޮލަރުެގ  މިލިއަން 

ސަލަ ބައްލަަވއިދެއްުވމަށް  ޢަމަލެއްެގ ތެރެއިންކަމަށް ތުޙުމަތުކުރެޭވތީ، އެ މައް 
އޮަގސްޓް   16އެދި ޖޭ ހޮޓެލްސް އެްނޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން  

 ގައި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 2021

އަ ންަނ  ތަޙްޤީޤުކުރައްވަމުން 
އެ   މައްސަލައެއްކަމަށް 
ކޮމިޓީއަށް   އެ  ކޮމިޝަނުން 
ދެއްާވފައިާވތީ،   މަޢުލޫމާތު 
ޮގތެއް   މައްސަލައިގައި  އެ 
އެ   ނިމިެގންދާނީ 
މައްސަލަ   އެ  ކޮމިޝަނުން 

ތަޙްޤީޤުކުރައްވައި  
އެ   ނިންމެވުމުންކަމަށް 
ކޮމިޓީއިން ނިްނމަާވފައިާވތީ،  

 ފައި. އެާވހަކަ ދެންެނިވ
ކޯޕަރޭޝަންެގ    .4 ފެނަކަ  އޮތީ  ދިރިއުޅެެވން  ޭގަގއި  ލޯރެލްސް  ދާްނދޫ  ގއ. 

ގއ.ދާްނދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުްނދާ ގއ.ދާްނދޫެގ  
މަސައްކަތް   އެ  ގުޅުމުންކަމަށްާވތީ،  ފާޚަާނއާ  ޭގެގ  ހޮޅި  ނަރުދަމާެގ 

 އެދި ރީނާ ކަމާލް،  އަަވސްކޮށްދިނުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދަންނަަވއިދިނުމަށް
 ގައި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 2021އޮަގސްޓް  10ފޮނިތޮށިެގ/ ގއ.ދާންދޫ 

ފޮނިތޮށިެގ/   2021އޮަގސްޓް  23 ކަމާލް،  ރީނާ 
 ގއ.ދާްނދޫ 

 ދާްނދޫ. ގއ
 26  ެގއަށް"ލޯރެލްސް"

 ަވނަ  2021  އޮަގސްޓް
  ިނޒާމް   ަނރުދަމާެގ  ދުަވހު

  އެ   ،ގުޅާދެިވފައިާވކަމަށާއި
  ނިންމުމަށް   މަސައްކަތް
  ލަސްތަކެއް

  މެދުވެރިެވފައިަވނީ
  ބޭނުްނވާ   މަސައްކަތަށް
  ތަކެއްޗަކީ   އެންމެހައި
  ބޭރުން   ރާއްޖެއިން

 އެތެރެކުރަންޖެހޭ
- ކޮިވޑް  ،ތަކެތިކަމަށްެވފައި

  ރާއްޖެއިން  ުގޅިެގން  އާ 19
  ެގނައުމަށް   ތަކެތި  ބޭރުން

  ދިމާެވފައިާވ
  ޮގންޖެހުންތަކާއި
  ހުރަސްތަކުެގ

 2021ސެޕްޓެންބަރު  29
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ފެނަކަ    ސަބަބުންކަމަށް
ލިމިޓެޑުން    ކޯޕަރޭޝަން 

  ، ދެއްާވފައިާވތީ  މަޢުލޫމާތު
ދެންނެުވމަށް    އެާވހަކަ

 ނިންމިފައި.
"ޕައިޕް މެނުފެކްޗަރިންގ ރޯ މެޓީރިއަލްސް" މާލޭެގ ޕޯޓަށް ލިބުމަށްފަހު، އެ    .5

ހަދާފައިާވކަމަށާއި، މިޮގތަށް އުސޫލުތަކާއި މުދާ ަގންަނން ޕާރޗޭސް އޯޑަރއެއް  
އެމް.ޑަބް.ލިއު.އެސް.ސީެގ  މަުގފަހިާވޮގތަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް  ޚިލާފަށް 
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ކަންތައްތައް ހިނާގކަމަށް ބަޔާންކޮށް އިބްރާހީމް  

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ.  2021ޖުލައި  21ޖިހާދު 

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  އިބްރާހީމް ޖިހާދު  2021އޮަގސްޓް  23
މައްސަލަތަކުަގއި 

ޢަމަލެއް   ކޮރަޕްޝަްނެގ 
އެ   ހިމެނިފައިާވކަމަށް، 
ފާހަަގކުރެޭވނަމަ   ފަރާތަށް 
އެފަދަ   ނުަވތަ 
އެންޓި -ލިޔެކިޔުމެއްާވނަމަ 

ކޮމިޝަނަށް   ކޮރަޕްޝަން 
ކުރިޔަށް   ހުށަހަޅުއްަވއިެގން 
ފަރާތަށް   އެ  ެގްނދިއުމަށް 

ކޮމިޓީްނ  ދެންެނުވމަށް  
ާވތީ، އެ ާވހަކަ  ނިންމަާވފައި 

 ދެންެނުވމަށް ިނންމިފައި.

 2021ސެޕްޓެންބަރު  29

ދޯީނެގ އިންޖީނު ަގންނަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ގއ. ބްރާންޗުން އިން   .6
)ނަވާރަ ލައްކަ( ރުފިޔާެގ ލޯނު    1,900,000ަވނަ އަހަރު ަނާގފައިާވ    2006

ޓްރެސްޓް އަރައި،  ދޯީނެގ އިންޖީނު ހަލާކުުވމުެގ ސަބަބުން ލާރި ނުދެއްކި އިން
ލައްކަ ރުފިޔާ    30ލައްކައަށް ުވރެ ިގނަ ރުފިޔާ ދެއްކުނު އިރުެވސް ބާކީ    34

ޮގތެއް   ލިބޭނެ  އިްނސާފެއް  އަދުލުެވރި  އެފަރާތަށް  ދައްކަްނޖެހޭތީ،  ލޯނަށް 
ގއ.ިވލިނިގލި   ސީރިޔާެގ/  ަނސީމް،  ހަސަން  އެދި    04ހައްދަަވއިދެއްުވން 

 ގައި ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ  2021ޖުލައި 

ސީރިޔާެގ/   2021އޮަގސްޓް  23 ނަސީމް،  ހަސަން 
 ގއ.ިވލިނިގލި

މައްސަލަ   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 
ކޮމިޓީެގ   ބެއްލެވުމަކީ 
ތެރޭަގއި   އިޙްތިޞާޞް 
ނޫންކަމުން،   ހިމެނޭކަމެއް 
މޯލްޑިްވސްއާ   އޮފް  ބޭންކް 
މައްސަލަ   މަޝްަވރާކޮށް 

ޙައްލުކުރެއްުވމަށް  
 ދެންެނިވފައި 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  09

މޯލްޑިްވ ޭގސް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުެގ އެކްޓިންގ މެޭނޖިްނގ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ   .7
އިކްރާމް އެ ކުންފުނީެގ މުވައްޒަފެއްކަމަށްާވ ޢާއިޝަތު ޙަމީދު،  )ގ.ނުޒުލާ،  

ޢާއިޝަތު ޙަމީދު،  )ގ.ނުޒުލާ،   2021ފެބުރުވަރީ  25
 ކ.މާލެ(

މައްސަލަަގއި   އެ 
ޮގތުން    ކަންހިނާގފައިާވ 
މައްސަލަ  މި    ކޮމިޓީއިން 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  09



457 
 

ކ.މާލެ( އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކޮށްާވތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަަވއިދިނުމަށް އެދި 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

  ާވހަކަ   ނެތް  ބެލެން
  ަނމަެވސް   ދެންެނިވފައި

  ބެލުމުގެ   މައްސަލަ  މިފަދަ
  ލިބިފައިވާ   އިޙްތިޞާޞް
  ހުށަހަޅައިެގން   އިދާރާއަކަށް

  ކުރިޔަށް   މައްސަލަ  މި
  އެ   ޙައްޤު  ެގްނދިއުމުެގ

  ލިބިެގްނާވކަމަށް   ފަރާތަށް
 އެްނިގފައި. 

ކޯޕަރޭޝަން    .8 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް 
ލިމިޓެޑް)އެމް.އެން.ބީ.ސީ(އިން  މީޑިއާެނޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަްނޖެހޭ  

)އެއް މިލިއަން ތިން ލައްކަ އަށާީވސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ    1,328,672
ކު ނިްނމުމުެގ  ޮގތެއް  ކޯޓުން  ސިިވލް  މައްސަލައިަގއި  ެގ  ރުފިޔާ(  ރިްނ  ދެ 

އިންސާފު   ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިެވޓް  މީޑިއާެނޓް  އުާވލުމަކީ   އެމް.އެން.ބީ.ސީ 
ހޯދުމަށް ކުރިމަތިެވދާނެ ހުރަހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ކުންފުިނން ފޮނުއްާވފައިާވ  

 މައްސަލަ

މަރުޙަލާެގ   މީޑިއާނެޓް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  2021އޮަގސްޓް  31 އިފްލާސްކުރުމުެގ 
އެކަމަށް   ތެރެއިން 

ރިޢާޔަތްކުރެޭވނެކަމަށާއި  
މަރުޙަލާަގއި   ކޯޓުެގ  އަދި 

ޙުކުމްއެއްކޮށްފިަނމަ  
ޙުކުމް   އެ  ދަޢުލަތުން 

ތަންފީޒުކުރައްާވނެކަމަށް  
 ދެންެނުވމަށް 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  06

ދައްކަންޖެހޭ    19-ކޮިވޑް  .9 ލޯނަށް  ނަާގފައިާވ  ރުފިޔާ    -/150,000އައުމުެގ 
ނުދެއްކި ހުރުމުން ގ.ޕިންކް އޭ ކިޔުނު ގެއަށް ކޮިވޑް ރިލީޕް ނުދިނުމަށާއި އެ  
ބަރާބަރަށް   ލޯނު  އެްނގުމުން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ދެއްކުމަށް  ލޯނު 

ފޮނުއްާވފަ  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  އެ  މިހާރު  މައްސަލަ  ނުދެއްކުމުން  އެ  އިާވތީ 
ހއ.ދިއްދޫ   ކިބިަގސްދޮށުެގ/  ަނސީރު،  މޫސާ  އެދި    08ބައްލަވައިދެއްުވން 

"ސަރުކާރުން  2021އެޕްރީލް   ޖަވާބުގައި  ސިޓީެގ  ފޮނުއްާވފައިާވ    ގައި 
 ޢާންމުންނަށާއި  ދަށުން  ެގ"  ޕްލޭން  ރިކަވަރީ   އިކޮޮނމިކް"   އިޢުލާންކުރެއްިވ
  އެދި  މޮރޮޓޯރިއަމްއަށް  ޮގތުން  ެގކުޑަކުރުމު  އަސަރު  ކުރާ  ިވޔަފާރިތަކަށް
 ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހެޅުއްވި   އެކަމަށް   ފުރުޞަތުަގއި  ހުށަހެޅުއްުވމުގެ 
  އެ   ،ދެިވފައިާވކަމަށާއި  ފުރުޞަތު  އެ  އަށްކަސްޓަމަރުން   ހުރިހާ  ޝަރުތުހަމަާވ

  ލޯނުގެ   ދޫކޮށްފައިާވ  ބޭންކުން  އެ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް "  ޕިންކް.ގ "  ފަރާތަކީ
ދެއްާވފައިާވކަމަށް އަރުާވފައިާވ   މަޢުލޫމާތު  ބޭންކުން  އެ  ނޫންކަމަށް  ބައިވެރިއެއް

ނަޞީރު،   2021މޭ  26 މޫސާ 
 ކިނބިަގސްދޮށުެގ/ ހއ.ދިއްދޫ 

އެދި   މޮރޮޓޯރިއަމްއަށް 
ފަރާތްތަކުެގ   ހުށަހެޅި 

ޝަރުތުހަމަާވ  ތެރެ އިން 
އެ   ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ 

ފުރުޞަތުދެިވފައިާވ  
"ގ.ޕިންކް"  ކަމަށާއި،  

ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެ ބޭންކުްނ  
ލޯނުެގ   ދޫކޮށްފައިާވ 
އެ   ނޫންކަމަށް  ބައިވެރިއެއް 
މަޢުލޫމާތު   ބޭންކުން 

ޖަާވބު  ދެއްާވފައިާވ ކަމަށް 
 އެރުުވމަށް. 
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ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ    2021މޭ    26ޖަާވބު އަލުން ބައްލަަވއިދެއްުވމަށް އެދި  
 މެއިލް 

ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް ކުރިއެރުުވމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިްނ  ކުދި އަދި މެދު    .10
މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ   ތަރައްޤީކުރުމަށް  ހައުސް  ެގސްޓް  ނަަގއިެގން  ލޯނު 
ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްެގ  ޕެންޑަމިކްަގއި  ކޮިވޑްެގ  ނަމަެވސް، 

ަނށް ހުށަހެޅި  ެގްނދެިވފައިުނާވތީ، ޕްރޮޖެކްޓްެގ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަ
މި   އަްނަގާވފައިާވތީ،  ދެއްކުމަށް  ޕޭމަްނޓް  ލޯނު  ބެލުމެއްނެތި،  ސިޓީއަށް 
ފާރޫޤް،  މޫސާ  އެދި  ހޯއްދަވައިދެއްުވމަށް  ޙައްލެއް  އަަވސް  މައްސަލައަށް 

ތޮއްޑޫ،   އއ.  ފޮނުއްާވފައިާވ    2021އެޕްރީލް    05ހަނދުވަރުމަތީެގ/  ގައި 
 ސިޓީ

މަތީެގ/  މޫސާ ފާރޫޤް، ހަނދުަވރު 2021މޭ  04
 އއ. ތޮއްޑޫ 

އެސް.އެމް.އީ   މައްސަލަ 
ފައިޭނންސް   ޑިެވލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަނާ  
މަޝްަވރާކުރައްވައިެގން  

ދިއުމަށް   ކުރިއަށް 
 ދެންެނުވމަށް. 
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ފޭސް    .11 ހުޅުމާލެ  އިން  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް    1އެޗް.ޑީ.ސީ  ޑިެވލޮޕްކޮށް  ގައި 
އާ ގުޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް    Lot 11628 (N3-25)ހުޅުާވލެުވނު ކްލިނިކް ޢިމާރާތް  

އިެވލުއޭޓްކޮށް އެޯވޑްކުރުމުަގއި، އިންސާފުން އެއްކިބާެވ، އެއްެވސް މިްނވަރަކަށް  
ިވސްުނން ނުަވތަ އުސޫލުން ބޭރުްނ    ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ބަޔަކަށް ހޯދައިދިނުމުެގ

އެދި   ބައްލަވައިދެއްުވމަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިޭވތޯ  މަުގފަހިާވޮގތަށް  ކޮރަޕްޝަނަށް 
ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ    2021މާރިޗު    29މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހ. އަދަ/މާލެ،  

 ސިޓީ

ހ.   2021މޭ  04 ރަޝީދު،  މުޙައްމަދު 
 އަދަ/މާލެ 

  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި
  ކޮމިޝަނުން

  ޮގތުގެ   ލަފާދެއްާވފައިާވ
  އަލުން   މަތިން

  އިެވލުއޭޓްކުރެއްުވމަށްފަހު
  އެ   ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުެގ
  މަސައްކަތް   ޕްރޮޖެކްޓްެގ

 ޙަާވލުކުރައްާވފައިާވކަމަށް
ޑިެވލޮޕްމަންޓް   ހައުސިންގ 

  މަޢުލޫމާތު   ކޯޕަރޭޝަްނއިން  
ޖަާވބު   ދެއްާވފައިާވކަމަށް 

 އެރުުވމަށް. 
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ކަންތައްތައް    .12 ޚިލާފު  ަގވާއިދާ  ބެހެއްޓުމުަގއި  އިްނޖީނުތައް  ސްޓެލްކޯެގ 
އެތަނުްނ   އިންޖީނުތައް  ސްޓެލްކޯެގ  އަަވސްމުއްދަތެއްގައި  ހިނަގމުންދާތީ، 
އެހެްނ   ނަްނަގަވއި  ޢިމާރާތް  ގޯއްޗާއި  ސަރުކާރަށް  ނުަވތަ  ނަަގއިދެއްުވމަށް 

ބަދަލުދެއްވުމަށް އެދި މާނިފާ ހިނގުމުަގއި ހުރި ޯގތިތަކުަގއި ސަރަޙައްދަކުން  
 ދިރިއުޅެމުްނދާ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅުއްާވފާއިާވ ސިޓީ 

މުޙައްމަދު   2021އެޕްރީލް  08 އަދި  މިލްނާ  އާބިދާ 
 هللاޢަބްދު

  ރައްޔިތުްނގެ   މައްސަލަ
  އޯންޑް   ސްޓޭޓް  މަޖިލީހުެގ

  އެންޓަރޕްރައިސަސް
  ކޮމިޓީއާއި

  އެންޑް   ޓްއެްނަވޔަރަްނމަން
  ކޮމިޓީގެ   ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް
  ކޮމިޓީއަކުން   ޖޮއިންޓް

 2021އޮަގސްޓް  26



459 
 

  ެގންދަވާ   ދިރާސާކުރަމުން
މި   މައްސަލަ   ާވހަކައާއި 

  ނިމުމަށްފަހު   ކޮމިޓީން
  މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުްނެގ
  މަޝްަވރާކުރެވި   ތަޅުމުގައި
  ޮގތްތަކެއް

ޖަާވބު   ނިންމިެގްނދާނެކަމަށް 
 އެރުުވމަށް. 

މަސައްކަތް    .13 ބްރާންޗްަގއި  ރ.އިންނަމާދޫ  ލިމިޓެޑުެގ  ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ 
އެއްެވސް   ރ.އިންނަމާދޫ  ލަްވސައިޑް/  ނުހާން،  އިބްރާހިމް  ކުރަމުްނދިޔަ 
ނޯޓިސްއެއް ދިުނމެއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފައިާވއިރު، އެ މައްސަލަ މިހާރު  

އިސްތިއުނާފްކުރެިވފައިީވ ނަމަވެސް، އެ ކޯޓުަގއި  ކުންފުނީަގއި ހިނާގ  ހައި   
 މިފަދަ ކަންކަން މަޖިލީހުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

އިބްރާހިމް ނުހާްނ، ލަްވސައިޑް/   2021މާރިޗު  4
 ރ.އިންަނމާދޫ 

މަރުޙަލަގައިާވ   ކޯޓު 
ކޯޓު ކަމުން،   މައްސަލައެއް 

  މަރުޙަލަަގއިާވ
ކޮމިޓީެގ   މައްސަލަތަކަކީ 
ތެރޭަގއި   އިޙްތިޞާޞް 
ނޫންކަމަށް   ހިމެނޭކަމެއް  

 ޖަާވބު އެރުުވމަށް. 
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ގއ. މާމެްނދޫ ިވލެޖް ލައިފް ެގސްޓް ހައުސްއަށް ލިބެމުްނދާ ކަރަންޓުެގ ޯވޓޭޖް    .14
ހަލާކުެވ،   ތަކެތި  ބައެއް  އަުގބޮޑު  ބޭުނންކުރަމުންދާ  ސަބަބުން  ދަށްުވމުެގ 

ެގއްލުން   ބޮޑެތި  ބޮޑުެވ  ބިލް  ޙައްލެއް ކަރަންޓް  އެކަމަށް  ލިބެމުްނދާތީ، 
ޢަބްދު  އެދި  މާމެްނދޫ  هللا ހޯއްދަަވއިދެއްުވން  ގއ  ީވނަސް/  ރަޝީދު، 

 ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

ީވނަސް/  هللا ޢަބްދު 2021ފެބުރުވަރީ  10 ރަޝީދު، 
 ގއ.މާމެްނދޫ 

  ލައިފް   ިވލެޖް  މާމެންދޫ.  ގއ
ކަރަންޓު    ެގސްޓް ހައުސްެގ 

މައްސަލަ     09ޯވލްޓޭޖް 
ގައި    2021މާރިޗު  

އެ   އަދި  ޙައްލުެވފައި 
ކޭބަލް   ކަރަންޓު  ރަށުަގއި 

މަސައްކަތް    01އެޅުމުެގ 
ތެރޭަގއި   ދުަވހު  މަސް 

އެޕްރީލް   22ނިމޭނެކަމަށް  
ފެނަކަ   2021 ގައި 

ކޯޕަރޭޝަްނއިން  
ސިޓީއިްނ   ފޮނުއްާވފައިާވ 
  ، ދެއްާވފައިާވތީ  މަޢުލޫމާތު 

 2021އޮަގސްޓް  26
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ޖަާވބު   އެފަދައިން 
 އެރުުވމަށް. 

މިހާރު    .15 އިންޖީނުެގއިން  އިމާރާތްކޮށްފައިާވ  އަލަށް  ބ.ދޮންފަުނަގއި 
ބޭނުންކުރަމުްނދާ އިންޖީނުެގއަށް ކަރަްނޓް ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް ކޮޓޭޝަންލުމުން، 
އެކަމަށް ރުމުތީ އިންެވސްޓްމަންޓް ހަމަޖެހިފައިާވކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަުނން 

ބަޔަކު ލައްާވ ކުރުަވމުްނދާތީ އެްނގުމަށްފަހު، އެ މަސައްކަތް މިހާރު އެހެން  
 މިކަން ހިނިގޮގތް ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި އެ ކުންފުނިން ފޮުނާވފައިާވ ސިޓީ. 

މަސައްކަތް އަަވހަށް ފެށުމަށް   ރުމުތީ އިންެވސްޓްމަންޓް  2021ފެބުރުަވރީ  3
ަނމަެވސް   ދެންެނުވނު 
ފެށުމަށް   އަަވހަށް 
ބ.އަތޮޅު   އުޒުރުެވރުާވތީ 

ބްރާންޗްެގ  ކުންފުނީެގ  
ލައްަވއި   މުަވއްޒަފުން 
މަސައްކަތްކުރެިވފައިާވކަމަށް 

 ޖަާވބު އެރުުވމަށް 

 2021އޮަގސްޓް  26

ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަުނން ބަލަހައްޓަމުންދާ ގ. ާގކޮށި ފްލެޓް   .16
808A    ުމަހަކ ކޮންމެ  ދައްކަމުންދާ    -/1270ފްލެޓަށް  މަުގން  ރުފިޔާެގ 

ޮގތެއް  މަރާމާތުކުރެޭވނެފަދަ  އަމިއްލައަށް  އިން  ފީ  މެއިންޓެެނންސް 
ހަމަޖައްސަަވއިދެއްުވން އެދި  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޢަބްދުލްކަރީމް. ގ. ާގކޮށި ފްލެޓް 

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ. 2020ޑިސެންބަރު  27އޭ  808

ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޢަބްދުލް ކަރީމް/   2020 ޑިސެންބަރު  28
 808Aގ. ާގކޮށި ފްލެޓް 

އެ ފީއަކީ ޢިމާރާތުެގ ޢާންމު  
މަރާމާތުކުރުމަށް   ތަންތަން 
ފީއެއްކަމަށާއި   ނެޭގ 
އެތެރޭެގ   ފްލެޓްތަކުެގ 
އެ   ުގޅިެގން  މަރާމާތައި 
ލަފާއެރުިވ   ކޯޕަރޭޝަނުން 
ޚަރަދު   ނަމަެވސް 
ޭގެގ   އުފުލަންޖެހޭނީ 
އެ   ވެރިންކަމަށް 

މަޢުލޫމާތު  ކޯޕަރޭ ޝަނުން 
ޖަާވބު   ދެއްާވފައިާވކަމަށް 

 އެރުުވމަށް 

 2021އޮަގސްޓް  26

މުަވއްޒަފުްނނަށް ދެއްާވ ލުއި ލޯނު ހޯދުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އަށް    .17
ިވދާޅުެވފައިާވތީ،    60ދިޔުމުން   ނުދޭނެކަމަށް  ލޯނު   65އަހަރުވުމުން 

އަހަރުވުމުން ލުއި    65ރުފިޔާ ލިބޭހިނދު،    5000އަހަރުވުމުން އޮޓޮމެޓިކްކޮށް  
އެދި   ފަހިކޮށްދެއްުވމަށް  ލިބޭެނޮގތް  އިސްމާޢީލް، ލޯނުެވސް  މުޙައްމަދު 

 ގައި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ  2021އެޕްރީލް  05މ.ކެލަނަ/މާލެ، 

އިސްމާޢީލް،   2021މޭ  04 މުޙައްމަދު 
 މ.ކެލަނަ/މާލެ 

ދިނުމުަގއި   ލޯނުތައް
ކަނޑައަޅާފައިާވ  ބޭންކުތަކުން 

ސިޔާސަތުތަކާއި 
ކަންތައްތަކަކީ   އުސޫލުތަކާގުޅޭ

ބެލުމުެގ   ކޮމިޓީއަށް
އޮތް  އިޚްތިޞާޞް 

  ކަމަކަށްނުާވތީ،

 2021މޭ  25
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މައްސަލަ  އިސްވެދެންެނިވ 
މޯލްޑިްވސްއާ  އޮފް  ބޭންކް 

 މަޝްަވރާކުރައްވައި،

ފަރާތަށް  އެޙައްލުކުރެއްުވމަށް  
 ންަނާވފައި. ދަ
 

ަވޒީފާއިްނ    .18 ސަބަބުން  އުޅުމުެގ  ކަންތަކުގައި  ސިޔާސީ  ެވރިކަމުގައި  މިދިޔަ 
ކަނޑާލައި، ެވރިކަން ބަދަލުިވފަހުްނެވސް އެތައް މަސައްކަތެއްކުރުމުން ެވސް  
އިޢުލާންކުރުމުން   ަވޒީފާއަށް  ކުްނފުނިން  އެ  ހުރުމަށްފަހު  ނުލިބި  ަވޒީފާ 

 ލިބިފައިީވނަމަެވސް ކުރީެގ  އަމިއްލައަށް އެ ަވޒީފާއަށް ލުމުން މިހާރު ަވޒީފާ
ބަޔާއި ުގޅުާވލެެވން ނެތުމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާެވފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ  
އިބްރާހީމް،  ހަންާނނު  އަބްދުލް  އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން  މައްސަލަ 

 ޯގނބިލިމާެގ/މާލެ ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ.

އިބްރާހީމް،   2021އެޕްރީލް  08 ހަންާނނު  އަބްދުލް 
 ލިމާެގ/މާލެ ޯގނބި

އެ    އެ މިހާރު  ފަރާތަށް 
ލިބިފައިާވ   ކުންފުނިން 
އެ   ކުރީަގއި  ަވޒީފާއާއި 
އަދާކޮށްފައިާވ   ކުންފުނީަގއި 
ަވޒީފާެގ ބަޔާ ގުޅުުވމަކީ އެ  
އުޞޫލުތަކުެގ   ކުންފުނީެގ 
ތެރެއިން ކުރެެވން އޮތްކަމެއް  
އެޮގތަށް   ނޫންކަމަށާއި 
އިތުރު   ހަދައިފިނަމަ 
ކުރިމަތި   މައްސަލަތަކެއް 

ކުންފުނިްނ  ެވ ދާނެކަމަށް އެ 
ދެއްާވފައިާވތީ،   މަޢުލޫމާތު 

ާވހަކަ   ފަރާތަށް  އެ  އެ 
 ދެންެނިވފައި. 

 2021މޭ  25

ދައްކަންޖެހޭ    19-ކޮިވޑް  .19 ލޯނަށް  ނަާގފައިާވ  ރުފިޔާ    -/150,000އައުމުެގ 
ނުދެއްކި ހުރުމުން ގ.ޕިންކް އޭ ކިޔުނު ގެއަށް ކޮިވޑް ރިލީޕް ނުދިނުމަށާއި އެ  
ބަރާބަރަށް   ލޯނު  އެްނގުމުން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ދެއްކުމަށް  ލޯނު 
މައްސަލަ   އެ  ފޮނުއްާވފައިާވތީ  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  އެ  މިހާރު  ނުދެއްކުމުން 

ކިބި  ނަސީރު،  މޫސާ  އެދި  ހއ.ދިއްދޫ  ބައްލަވައިދެއްުވްނ  ަގސްދޮށުެގ/ 
 ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ނަޞީރު،   2021އެޕްރީލް  08 މޫސާ 
 ކިނބިަގސްދޮށުެގ/ ހއ.ދިއްދޫ 

ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރެއްިވ  
ރިކަވަރީ   "އިކޮނޮމިކް 
ދަށުްނ   ެގ  ޕްލޭން" 

ޢާންމުންނަށާއި  
ިވޔަފާރިތަކަށް ކުރާ އަސަރު  
ޮގތުްނ   ކުޑަކުރުމުެގ 
އެދި   މޮރޮޓޯރިއަމްއަށް 

ހުށަހެޅުއްުވމުެގ  
އެކަމަށް   ފުރުޞަތުގައި 

 2021މޭ  25
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ފަރާތްތަކުެގ   ހުށަހެޅުއްިވ 
ޝަރުތުހަމަާވ   ތެރެއިން 

އަށް އެ  ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުން 
ފުރުޞަތު  

ތިޔަ   ދެިވފައިާވކަމަށާއި، 
"ގ.ޕިންކް"   ފަރާތަކީ 
ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެ ބޭންކުްނ  
ލޯނުެގ   ދޫކޮށްފައިާވ 
އެ   ނޫންކަމަށް  ބައިވެރިއެއް 
މަޢުލޫމާތު   ބޭންކުން 
އެާވހަކަ   އެ  ދެއްާވފައިާވތީ، 
 ފަރާތަށް ދެންެނިވފައި. 

   ސްޓެލްކޯެގ  ސަރުކާރުގައި   ިނމިދިޔަ  ަވނީ  އިން  ލޓޑ  ސްޓެލްކޯ  .20
  އިތުރުން   މީެގ  ،އުާވލާފައިކަމާ"  އިންޝުއަރެްނސް  ހެލްތް"  މުަވއްޒަފުްނެގ
  ިގަނދުަވހު  ވުރެ  އަހަރަށް  10  ބަދަލުކޮށް  ސްޓްރަކްޗަރ  ޕޭ  ސެޓެލްކޯެގ

  އާއި "  އެލަަވްނސް  ސަރިވސް  ލޯންގ "  ދޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޚިދުމަތްކޮށްފައިާވ
 މިހާރު  ެވސް"  އެލަަވްނސް  ޕްރޮފެޝަނަލް"  ދޭ  ޙާސިލްކުރުމަށް  ތައުލީމް  މަތީ

 ގައި  2019  ނޮވެމްބަރު  10  އަޙްމަދު  ނަޛީރު  ،ފާހަަގކުރައްާވ  ހުއްޓާފައިާވކަން
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ

މައްސަލަ  ނަޛީރު އަޙްމަދު  2019ނޮެވންބަރު  10 އެ 
އިޞްލާޙުކުރެއްުވމަށް ކޮމިޓީެގ 

: ނަންބަރު   ރިޕޯޓު
M19/SOE/2021/03 

 އިން 
ސްޓެލްކޯއަށް ދެންެނިވފައިާވ  
ފަރާތަށް   އެ  ާވހަކަ 

 އަްނަގާވފައި. 

 2021އެޕްރީލް  29

އާމިނަތު    .21 މެނޭޖަރ  ޑެޕިއުޓީ  ކުރީެގ  ޑިެވލޮޕްމަްނެގ  ބިޒްނަސް  ސްޓެލްކޯެގ 
ޑިޕާޓްމަންޓުެގ ޝަޒްލާ/   އެ  ަވކިުވމަށް  ަވޒީފާއިން  އަށް  ގ.ނެލިަވރުއާެގ، 

އަނބުރާ   ަވޒީފާ  ފުރައްސާރަކޮށްފައިާވތީ  ޮގތްޮގތުން  އެކި  އިސްވެރިން 
ގައި ފޮނުއްަވއިފާ ސިޓީ ޢާްނމު   2020އޮަގސްޓް    13ހޯދައިދިުނމަށް އެދި  

 ގައި ފޮނުއްަވއިފައި  2020އޮަގސްޓް  26ކޮމިޓީއިން 

ޝަޒްލާ/   2020އޮަގސްޓް  26 އާމިނަތު 
 ގ.ނެލިަވރުއާގެ 

މައްސަލަ  އެ 
އިޞްލާޙުކުރެއްުވމަށް ކޮމިޓީެގ 

: ނަންބަރު   ރިޕޯޓު
M19/SOE/2021/03 

 އިން 
ސްޓެލްކޯއަށް ދެންެނިވފައިާވ  
ފަރާތަށް   އެ  ާވހަކަ 

 އަްނަގާވފައި. 

 2021އެޕްރީލް  29
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ކައިެވީނެގ ޮގތުން ގުޅުމުެގ ސަބަބުން ދެމަފިރިްނެގ ތެރެއިން އެކަކު ަވކިުވމަށް    .22
މަޙުރޫމްެވފައިާވކަމަށް  ަވޒީފާއިން  ނޯޓިސްދީފައިާވތީ،  ސްޓެލްކޯއިން 

ފްލެޓް   ހުޅުމާލެ  ހައްާވ ޖުމާންއާއި އަޙްމަދު    01-01-154ބަޔާންކުރައްވައި 
ހިއުމަން މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޖެންޑަރ   ނައުފަލް  އެްނޑް  ރައިޓްސް 

 ކޮމިޓީން ފޮނުއްާވފައި. 

އަޙްމަދު   2020ނޮެވންބަރު  9 ޖުމާންއާއި  ހައްާވ 
ފްލެޓް   /ނައުފަލް ހުޅުމާލެ 

154-01-01 

މައްސަލަ   އެ 
އިޞްލާޙުކުރެއްުވމަށް 

ސްޓެލްކޯއަށް 
ދެންެނިވފަާވކަން 

 އަްނަގާވފައި. 

 2021އެޕްރީލް  29

  ކުންފުީނެގ  ،ބަދަލުެގެނސް  ޕޮލިސީއަށް  ރިޓަޔަރމަންޓް  ކުރީެގ  ސްޓެލްކޯއިން  .23
 ނުަވތަ  މަތި  އަހަރުން  55  އުމުރުން  ޙާލަތެއްގައި   ކޮންމެ  ފެނިއްޖެ  ވެރިްނނަށް

  މުަވއްޒަފުން   ެވފައިާވ  އަހަރު  20  ކުރާތާ  މަސައްކަތް  ކުންފުނީަގއި  އެ
އެ    ކުންފުީނެގ  ބާރު  ރިޓަޔަރކުރުމުެގ ދީފައިާވތީ،  މައްސަލަ ެވރިންނަށް 

 ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި އަޙްމަދު ސަލީމް ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. 

މައްސަލަ  އަޙްމަދު ސަލީމް  2021ފެބުރުވަރީ  10 އެ 
އިޞްލާޙުކުރެއްުވމަށް ކޮމިޓީެގ 

: ނަންބަރު   ރިޕޯޓު
M19/SOE/2021/03 

 އިން 
ސްޓެލްކޯއަށް ދެންެނިވފައިާވ  
ފަރާތަށް   އެ  ާވހަކަ 

 އަްނަގާވފައި. 

 2021އެޕްރީލް  29

ަވނަ ފަންިގފިލާަގއި ހުރި އެޕާޓްމަންޓަށް ގުޅާދީފައިާވ ކަރަންޓް   8ހ. ފުލިދޫެގ    .24
މީޓަރަގއި އެ ޭގެގ ެވރި ފަރާތަށް ާންނާގ ސީލް އަޅުާވފައިާވތީ، އެ މައްސަލަ  
ފޮނުާވފައިާވ  ހ.ފުލިދޫެގ  ދީދީ/  އަހްމަދު  މުޙައްމަދު  އެދި  ބައްލަވައިދެއްުވން 

 ސިޓީ.

ދީދީ/   2021 ފެބުރުވަރީ 10 އަހްމަދު  މުޙައްމަދު 
 ހ.ފުލިދޫގެ 

 ސްޓޭޓް މައްސަލަ އެ
 ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް
 ހުށަހަޅުއްވައިެގން  ލިމިޓެޑަށް
 ތިޔަ  ެގްނދެުވމަށް ކުރިއަށް
ދެންނެުވމަށް   ފަރާތަށް

 ނިންމަާވފައި. 

 2021އެޕްރީލް  01

ލޯނު    .25 ަނާގފައިާވ  މޯލްޑިްވސްއިން  އޮފް  ހުށަހަޅަްނ  ބޭންކް  ފަސްކުރުމަށް 
ދަށުްނ   ފުރުޞަތުެގ  ދެަވނަ  ފަސްިވކަމުަގއިިވޔަސް  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިާވ 

ފަސްެވފައިނުާވތީ، މުއްދަތު  ދައްކަްނޖެހޭ  ލޯނު  ފައިސާ  ބޭންކުން  އެ 
އެދި   ހައްދަަވއިދެއްުވން  ޮގތް  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތެއް  ދެަވނަ  ފަސްކޮށްދިުނމަށް 

 ޝީނާޒް/ ސ. ހިތަދޫ ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ. ހަސަން ޒަރީރު، 

ހަސަން ޒަރީރު، ޝީާނޒް/ ސ.   2021ފެބުރުަވރީ  3
 ހިތަދޫ 

 ސްޓޭޓް މައްސަލަ އެ
 ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް
 ހުށަހަޅުއްވައިެގން  ލިމިޓެޑަށް
 އެ  ެގންދެުވމަށް ކުރިއަށް
ދެންނެުވމަށް   ފަރާތަށް

 ނިންމަާވފައި. 

 2021އެޕްރީލް  01

އިހަަވންދޫ އައިސްޕްލާންޓުަގއި ޖޫނިއަރ މެކޭނިކެއްެގ މަޤާމުގައި ހުރި ހުސެއިްނ    .26
ޝާން/ ފުންިވލް، ހއ އިހަަވންދޫ، އެ އައިސްޕްލާންޓުން ދޯނިތަކުން ަގންނަ  
ަވއްކަމުެގ   ހާމަކޮށްދިުނމުން  ވައްކަންކޮށްފައިާވކަމަށް  ބިލުން  އައިސް 

އިން ޝާން ެވސް އެކަމުަގއި  މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތާއެކު ހުސެ

ފުންިވލް،   2020ރު އޮކްޓޫބަ 14 ޝާން/  ހުސެއިން 
 ހއ އިހަަވްނދޫ 

 ބެހޭ  ަވޒީފާއާ މައްސަލަ އެ
 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
 ކުރިއަށް  ހުށަހަޅުއްަވއިެގން

 2021އެޕްރީލް  01
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ބައިވެރިެވފައިާވކަމަށް ބަލައި އަދަބު ދޭން މިފްކޯ ބޯޑުން ނިންމަާވފައިާވތީ އެ 
އެދި   ބައްލަަވއިދެއްުވން  ގައި    2020ސެޕްޓެންބަރު    30މައްސަލަ 
ގައި ކޮމިޓީއަށް   2020އޮކްޓޫބަރު    14ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ޢާްނމު ކޮމިޓީން  

 ފޮނުއްާވފައި 

 ފަރާތަށް  އެ ެގްނދެުވމަށް
 ދެންެނުވމަށް ިނންމަާވފައި. 

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

ކޮމިޓީެގ    .1 އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
މުއައްސަސާތަކުްނ   ނިންމުންތަކުަގއި  ކޮމިޓީެގ  ހުރި  ރިޕޯޓުތަކުަގއި 

ކަންތައްތައް   ކަނޑައަޅާފައިާވ  މުއައްސަސާތަކުން ފުރިހަމަކުރުމަށް 
ޓްރާްނސްޕޭރެްނސީ   އެދި  ޙިއްޞާކޮށްދެއްުވމަށް  މިްނވަރު  ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ 

 މޯލްޑިްވސް އިން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ. 

ސިޓީަގއި  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިްވސް  2021އޮކްޓޫބަރު  25 އެ 
އެދިަވޑައިެގންފައިާވ  

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްާވފައި. 

 2021ޑިސެންބަރު  09

ބޯހިޔާެވހިކަން   .2 މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  ޙިއްޞާާވ  ސަރުކާރު 
މަޝްރޫޢުތަކާުގޅޭ   އެ  ކުންފުނިތަކުން  އަޅަމުންދާ  ފްލެޓް  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރުން. 

ކޮމިޓީެގ   މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021އެޕްރީލް  07
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 

ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓް 
 ފޮނުއްާވފައި. 

 

 M19/SOE/2021/06: ނަންބަރު ރިޕޯޓު
 2021ނޮެވންބަރު  25

 އާއި  އިންޑިއާ  ލިމިޓެޑުން  ޕްރައިެވޓް  ކޮމްޕެނީ   ޝިޕިންގ   ސްޓޭޓް  މޯލްޑިްވސް  .3
  އޭެގ  ދަތުރުތަކަކީ  ފެރީ  ެގންދަާވ  ކުރައްަވމުން  ދެމެދު  ރަށްތަކާއި  ރާއްޖޭެގ
  އެތަކެއް   ރައްޔިތުްނނަށް  ޢާންމު  އަދި  ިވޔަފާރިވެރިން  ދިެވހި  ސަބަބުން

  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިްވސް  ،ނަމަެވސް  ށާއިކަމެއްކަމަ   އަންނަ  ލިބެމުން  ފައިދާތަކެއް
  ދިެވހި   ،ކޮށްފައިުވމުން  ބޮޑު  ފީ  ބަނދަރު  ެގްނދަާވ  ނަންަގވަމުން  ލިމިޓެޑުން

  އަސަރު  ޭނދެޭވ  ފައިދާތަކަށް  އައި  ލިބެމުން  ނަށްޢާންމުން   އަދި  ިވޔަފާރިވެރިން
 މައްސަލަ  ފޯރާފައިާވކަމުެގ

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ފޭދޫ 2021ސެޕްޓެންބަރު  06
 ނިހާދު   މުޙައްމަދު

ކޮމިޓީެގ  
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 

ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓް 
 ފޮނުއްާވފައި. 

 

 M19/SOE/2021/06: ނަންބަރު ރިޕޯޓު
 2021ނޮެވންބަރު  24

ކޯޕަރޭޝަްނެގ  .4 ރޯޑް  އިދާރާއިން  މޯލްޑިްވސް    ތަކުރާރުކޮށް   އޮފީސް 
 މައްސަލަ.  ަވއްކަންކޮށްފައިާވ

މެްނބަރު   2021އޮަގސްޓް  24 ދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ 
 އަޙްމަދު ޙަލީމް 

މިކަންތައްތައް  
އެ   ތަކުރާރުެވުނދިނުމަށް 
ސެކިއުރިޓީ   ޢިމާރާތުެގ 
ރަނަގޅުކުރުމަށް   ކަންކަން 
 ލަފާދިނުމަށް ނިްނމަާވފައި. 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  13
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އެލެޭވޓަރ    .5 މެލްކޯ  އޭޖީ  ގުޅޭޮގތުން  ރިނިއުކުރުމާ  އިްނެވސްޓްމަންޓް  ފޮރިން 
 މޯލްޑިްވސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން ފޮނުާވފައިާވ ސިޓީ 

އިްނެވސްޓްމަންޓްެގ  ފޮރިން   މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021މާރިޗު  23
މިިނސްޓްރީ   އެޕްލިކޭޝަން 
އިކޮނިމިކް   އޮފް 

ޑެެވލޮޕްމަންޓްއިން  
ރިނިއުނުކުރެިވފައިަވ ސަބަބު  

 ދެންެނިވފައި 

 2021ސެޕްޓެންބަރު  09

  ތެރެއިން   މައްސަލަތަކުެގ  ހުށަހެޅިފައިާވ  ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  .6
  އަދި  ސަރުކާރުެގ  ޮގތުން  އެޅުމުެގ  ފިޔަަވޅު  ޮގތުން   ހުއްޓުުވމުެގ  ކޮރަޕްޝަން
 އެްނުގންތައް  އަްނާގފައިާވ  ކޮމިޝަނުން  އެ  ކުންފުނިތަކަށް  ޙިއްސާާވ  ސަރުކާރު 

 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ފާހަަގކުރައްާވ

ރިޕޯޓުގައިާވ   ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 2019 ޖުލައި 11 އެ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ 

ކަންތައްތައް 
އިޞްލާޙުކުރައްާވފައިާވކަމަށް  
މަޢުލޫމާތު   ކުންފުނިތަކުން 
މި   އަދި  ލިބިފައިާވތީއާއި 

ެގ   2019ރިޕޯޓަކީ  
ރިޕޯޓަކަށްާވތީ، މިހާރު ިގަނ  

ކުންފުނިތަކުެގ  
އުސޫލުތައް   ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ބަދަލުެވފައިާވނެކަމަށް 
އަދި ަވކިަވކި    ފެންނާތީއާއި 
ކުންފުނިތަކުެގ  

އުސޫލުތައް   ޕްރޮކިއުމަންޓް 
މަސައްކަތް   ދިރާސާކުރުމުެގ 
މި   ކުރަމުްނދާތީ،  ކޮމިޓީން 
ރިޕޯޓް ކޮމިޓީެގ އެޖެންޑާއިްނ  

 ނެގުމަށް ނިންމަާވފައި 

 2021އޮަގސްޓް  24

ފޮުނއްާވފައިާވ  ޖެެނރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  .7  އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުެގ  އޮފީހުން 
  ޖަވާބުދާރީުވން   ހަރުދަނާކޮށް  ހިންުގން  ކަންކަމާއި  މާލީ  ކުންފުނިތަކުެގ

 ޖެެނރަލް  އޮޑިޓަރ  ގުޅޭޮގތުން  ކަންކަމާ  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި
  ކަންކަން  ކަރުދާހުގައިާވ  ހުށަހެޅި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް   ދިެވހިރާއްޖޭެގ

ރިޕޯޓުަގއި   އޮފީސް  ޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓަރ 2019ޖުލައި  01 އެ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ 

ކަންތައްތައް 
ދިރާސާކުރެއްުވމަށްފަހު  

ނިންމާފައިާވ   ކޮމިޓީން 

 2021އޮަގސްޓް  23
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  ގުޅޭޮގތުން  ރިޕޯޓާއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  އީ.އޯ. އެސް  ހިމަުނއްަވއި
 ނިްނމުން  ޮގތެއް މަޝްަވރާކޮށް

އެ   ރިޕޯޓްތަކުަގއި  އެހެން 
ުގޅޭޮގތުްނ   ކަންތައްތަކާ 

ނިންމާފައިާވތީ،  ޮގތްތަ ކެއް 
ކޮމިޓީެގ   ރިޕޯޓް  އެ 
ނެުގމަށް   އެޖެްނޑާއިްނ 

 ނިންމަާވފައި. 
 ހާއްޞަ  ސީެގ.އާރު. ޕީ.އެމް. އެމް   އޮފީހުން ފޮނުއްާވފައިާވ  ޖެެނރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  .8

  ، ޮގތާއި  ހިނާގދިޔަ  ކަންތައްތައް  މުހިއްމު  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ރިޕޯޓުަގއި  އޮޑިޓް
  ރިޕޯޓާއި  ޚުލާސާ  ތަކުެގމައްސަލަ  ހުރި  ިނޒާމުގައި  އިދާރާތަކުެގ  ގުޅުންހުރި
 ނިްނމުން ޮގތެއް މަޝްަވރާކޮށް ގުޅޭޮގތުން

ރިޕޯޓުަގއި   އޮފީސް  ޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓަރ 2019 މާރިޗް 31 އެ 
ފާހަަގކުރައްާވފައިާވ 

ކަންތައްތައް 
ދިރާސާކުރެއްުވމަށްފަހު  

ނިންމާފައިާވ   ކޮމިޓީން 
ރިޕޯ އެ  އެހެން  ޓްތަކުަގއި 

ުގޅޭޮގތުްނ   ކަންތައްތަކާ 
ނިންމާފައިާވތީ،   ޮގތްތަކެއް 
ކޮމިޓީެގ   ރިޕޯޓް  އެ 
ނެުގމަށް   އެޖެްނޑާއިްނ 

 ނިންމަާވފައި. 

 2021އޮަގސްޓް  23

ފިޔަަވޅުތައް   .9 އިޞްލާޙީ  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  ގައި  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ 
 ށް.ކުްނފުނީެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްުވމައަޅާފައިާވ މިްނވަރު ބެއްލެުވމަށް އެ  

ދާއިރާެގ   2020މާރިޗު  16 މެދު  ފުވައްމުލަކު 
ޙުސައިްނ   މެންބަރު 

 މުޙައްމަދުދީދީ 

މި މައްސަލައާ ުގޅިެގން އެ  
އަޅުއްާވފައިާވ   ކުންފުނިން 
މަޢުލޫމާތު   ފިޔަވަޅުތަކުެގ 
ކޮމިޓީްނ   ކުރިންެވސް 
މި   އަދި  ހޯދާފައިާވތީއާއި 

މާ ލިއްޔަތު  މައްސަލައަކީ 
ެވސް   ކޮމިޓީން 

ބައްލަވަމުްނދާ  
މި   މައްސަލައަކަށްާވތީ، 
ކޮމިޓީެގ   މައްސަލަ 
ނެުގމަށް   އެޖެްނޑާއިްނ 

 ނިންމަާވފައި. 

 2021އޮަގސްޓް  23
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  ޮގތުން   ުގޅޭ  ފެއްޓެވުމާ  އެމްެގ.ޓީ.އޭ  ރަށެއްަގއި  ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭެގ  .10
 ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭަގއި  އުސޫލާއި  ެގްނގުޅުއްާވ  އިދާރާތަކުން  ކަމާުގޅޭ

  ހޯއްދެުވމަށް   ތާރީޙެއް  ފެއްޓެޭވނެ  ޚިދުމަތް  އެމްެގ.ޓީ.އޭ  ރަށެއްގައި
 ސިޓީ  ފޮނުއްާވފައިާވ ޓީންކޮމި އިްގތިޞާދީ ،އެދިަވޑައިެގން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިްނ   ޓީ ކޮމި އިޤްތިޞާދީ 2019 އޮކްޓޫބަރު 14
އެ   މަޢުލޫމާތު  ދެއްާވފައިާވ 
 ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކުރެއްުވމަށް 

 2021އޮަގސްޓް  17

ެވއިޓިސް    .11 ގުޅޭޮގތުން  އިޞްލާޙުތަކާ  ެގެނސްފައިާވ  ޤާޫނނަށް  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 އެސް.އޭ އިން ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ 

މި   މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021އެޕްރީލް  15 އިޞްލާޙުވުމުން  ޤާނޫން 
މައްސަލަ 

ޙައްލުެވެގންދާނެކަމަށް  
ސިޓީ   ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ 

 ފޮނުވުމަށް 

 2021އޮަގސްޓް  17

ކުރުމުެގ    .12 އަޕްގްރޭޑް  ރަށްރަށުަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  ކަރަންޓުެގ  ސްޓެލްކޯއިން 
މަސައްކަތް ލަސްކަމަށާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަޕްްގރޭޑްކުރުމުެގ މަސައްކަތް  
މި  މަޝްވަރާކޮށް  އާ  ސްޓެލްކޯ  ޝަކުާވލިބެމުްނދާތީ،  ކުރިއަށްުނދާކަމަށް 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދާެނޮގތެއް ބެއްލެުވމަށް 

މެްނބަރު   2020ޖޫން  4 ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ 
 އިބްރާހީމް ަނސީމް 

މަޢުލޫމާތު   ސްޓެލްކޯއިން 
މައްސަލަ   މި  ސާފުކުރެިވ 
ހައްލުެވފައިާވތީ   މިހާރު 
ހުށަހެޅުއްިވ   މައްސަލަ 

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ތުލުސްދޫ
ަނސީމް އިތުރަށް    އިބްރާހީމް

މައްސަލަ   ބެއްލުުވމަސް  މި 
ކޮމިޓީެގ   ބޭނުންުނާވކަމަށް 

 މުޤައްރިރު އިއްާވފައި. 

 2021އޮަގސްޓް  16

އެންޓި  .13 ުގޅޭޮގތުން  ލިމިޓެޑާ  ކޯޕަރޭޝަން  ކޮމިޝަނަށް  -ފެނަކަ  ކޮރަޕްޝަން 
ފާހަަގކުރެިވފައިާވ  ކޮމިޝަނަށް  ގުޅޭޮގތުން  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅިފައިާވ 

ތެރެއިން،   ރެކްރޫޓްމަންޓް ކަންތައްތަކުެގ  ހޯދުމުަގއްޔާއި،  ޚިދުމަތް  މުދަލާއި 
ޕްރޮސެސްެގ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިާވޮގތަށް އެ ކުންފުީނެގ ތެރޭގައި   

އެންޓި މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުެގ  ކޮމިޝަނުްނ -ހިނާގ  ކޮރަޕްޝަން 
 އެކުލަާވލައްާވފައިާވ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުްނ.

އޮފް  ން ކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި 2021ފެބުރުަވރީ  9 މިނިސްޓްރީ 
ރިޕޯޓާ  އެ  ފިނޭންސްއިން 
ގުޅިެގން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 
އެންުގންތަކާ  އަްނާގފައިާވ 
ކުންފުީނެގ  އެ  އެއްޮގތަށް 
އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްފާތީ، އެ 
ކޮމިޓީްނ  މައްސަލައިގައި 
ާނޅައި،  ފިޔަަވޅެއް  އިތުރު 
ނިންމާލުމަށް  މައްސަލަ 

 ނިންމަާވފައި. 
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ރެިގއުލޭޝަން އޮން ކޯޕަރޭޓް ަގވަރަންނސް ފޯ ބޭންކްސް، އިންޝުއަރެންސް    .14
އެދި   އިޞްލާޙުެގަނއުމަށް  އަށް  ކޮމްޕެނީސް  ފައިނޭންސް  އެންޑް  ކޮމްޕެނީސް 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ 

ުގޅޭޮގތުްނ  އެ   މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021މާރިޗު  31 މައްސަލައާ 
މަނިޓަރީ   މޯލްޑިްވސް 
ފޮނުއްާވފައިާވ   އޮތޯރިޓީއިން 
ސިޓީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ  
މެންބަރާ ޙިއްޞާކުރެއްުވމަށް  

 ނިންމަާވފައި. 

 2021ޖޫން  28

ޖޯޖް   .15 ުގޅޭޮގތުން  ހޯދުމާ  ލައިސަންސް  ބޮރޯކަރިްނގ  އިންޝުއަރެންސް 
 ބޮރޯކަރސް ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ސްޓިއުއާޓު އިންޝުއަރެންސް 

  މާލިއްޔަތު   މައްސަލައަކީ  އެ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021މާރިޗު  24
  އިޚްތިޞާޞްގެ   ކޮމިޓީެގ
  ހިމެނޭ   ތެރޭަގއި

  އެ   ،މައްސަލައެއްކަމުން 
  ުގޅޭޮގތުން   މައްސަލައާ
  ލިބިފައިވާ   ކޮމިޓީއަށް

  މައްސަލަ   އެ  މަޢުލޫމާތާއެކު
  ކޮމިޓީއަށް   މާލިއްޔަތު

 ނިްނމަާވފައި.  ފޮނުއްުވމަށް

 2021ޖޫން  28

އާ ުގޅިެގން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ    19-ކޮިވޑް  .16
މޮރޮޓޯރިއަމްެގ މުއްދަތު ހަމަެވ، މިހާރު އެ ކުންފުނިތަކުން ލޯނުތައް އަނބުރާ 
ދަތިތަކުން   ކުރިމަތިެވދާނެ  ިވޔަފާރިތަކަށް  އެ  ދައްކަްނޖެހިފައިާވތީ، 
އަރައިަގތުމަށް އެހީެވޭވނެ ޮގތްތަކެއް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ 

 މައްސަލަ

ކޮމިޓީެގ   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021ފެބުރުަވރީ  8
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 

ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓް 
 ފޮނުާވފައި. 

 

 M19/SOE/2021/05: ނަންބަރު ރިޕޯޓު
 2021އެޕްރީލް  24

ޞިއްހަތަށް    .17 ސަބަބުން  ދުމުެގ  އަރާ  ެގެނރޭޓަރުތަކުން  ސްޓެލްކޯެގ 
ދިރިއުޅޭ   ހިނގުމުަގއި  މާނިފާ  ަގލޮޅު  ބަޔާންކޮށް  ގެއްލުްނަވމުންދާކަމަށް 

 ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ 

ރައީސް   2021މާރިޗު  7 ނައިބު  މަޖިލީހުެގ 
ަގލޮޅު   ހިނގުމުގައި  )  މާނިފާ 

 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން( 

ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށްެގްނދާ  
މާލެ   އަދި  ހުޅުމާލެ 

އިންޓަރކަނެކްޓިްނގ  
މި   ނިމުމުން  ޕްރޮޖެކްޓް 
ކޮްނމެެވސް   މައްސަލައަށް 
ޙައްލެއް   ވަރެއްެގ 
ކުންފުނިްނ   އެ  ލިބޭނެކަމަށް 
ދީފައިާވތީ،   މަޢުލޫމާތު 

 2021އެޕްރީލް  05
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ނައިބު   މަޖިލީހުެގ  އެކަން 
 ޞާކުރައްާވފައި. ރައީސާ ޙިއް

 ކޮްނސިއުމަބްލްސް  މެޑިކަލް  ހަމަެވފައިާވ  މުއްދަތު  ފާމަސީއިން  އޯ.ޓީ.އެސް  .18
މަޢުލޫމާތު ލިބެމުްނދާތީ، އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްުވމަށް   ވިއްކަމުްނދާކަމުެގ

 އެދި 

  ދާއިރާގެ   މެދު  މާފަންނު 2019ޖުލައި  30
 ރަޝީދު  އިބްރާހީމް މެންބަރު

-އެންޓި  މައްސަލަ  މި
  ކޮމިޝަނުން   ކޮރަޕްޝަން
  ރިޕޯޓް   ނިންމިޮގތުެގ
ޙިއްޞާކޮށް،    މެންބަރުންނާ

 މައްސަލަ ނިންމަާވފައި. 

 2021މާރިޗު  24

ޑިރެކްޓަރ    .19 މެނޭޖިްނގ  ޑެޕިއުޓީ  ލިމިޓެޑްެގ  ޕްރައިެވޓް  ޭގސް  މޯލްޑިްވ 
 ސިލެންޑަރ އޮކްސިޖަން ކުންފުންޏަށް އެ، އިކްރާމް އަލީ އަލްފާޟިލް
ދަތުރުކޮށްފައިާވކަމަށް  ސިންަގޕޫރަށް ޚަރަދުަގއި ފަރާތުެގ ފޯރުކޮށްދިން

 ތުޙުމަތުކުރެޭވ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

ދާއިރާެގ   2021ފެބުރުަވރީ  8 މެދު  މާފަންނު 
 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ކޮމިޓީެގ  
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 

ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓް 
 ފޮނުާވފައި. 

 

 M19/SOE/2021/04: ނަންބަރު ރިޕޯޓު
 2021މާރިޗު  21

ބޭއްިވ    .20 މިއަހަރު  ޢާންމު    2019އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެގ  އަހަރީ  އަހަރުެގ  ަވނަ 
ކަންތައްތަކެއް ޖަލްސާެގ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައިާވ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ިގނަ  

ހިންާގފައިާވކަން ފާހަަގކުރެޭވތީ، އެކަން ބައްލަވައިދެއްުވން އެދި އެ ކުންފުީނެގ  
 ކުރީެގ ބޯޑު މެްނބަރު އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ.

މި މައްސަލަ ކެޕިޓަލް މާކެޓް   އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު  2020އޮކްޓޫބަރު  22
އޮތޯރިޓީއަށް    ޑިެވލޮޕްމަންޓް 
ކުރިއަށް   ހުށަހަޅުއްަވއިެގން 
ފަރާތަށް   އެ  ެގްނދިއުމަށް 
 ދެންެނުވމަށް ިނންމަާވފައި. 

 2021މާރިޗު  17

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ކަސްޓަމަރުްނެގ އެކައުންޓުން ިގނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ   .21
ކެނޑުމާއި ބައެއް ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ިގަނއިން ފައިސާ  
ވަރަށް  ޖަވާބުދާރީާވްނޖެހޭ  ބޭންކުން  މައްސަލަތަކަށް  ފަދަ  ކެނޑުން 

ދާއިރާެގ   2020ސެޕްޓެންބަރު  06 ދެކުނު  މައްޗަްނޯގޅި 
 މެންބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމް 

މައްސަލަ   މި 
މިފަދަ  ޙައްލު ކުރުމަށާއި 

މައްސަލަތައް  
ތަކުރާރުިވޔަުނދިނުމަށް  

 2021މާރިޗު  17
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ހައިތަމް   އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަްނޯގޅި  ޖަާވބުދާރީުނާވތީ، 
 ހުށަހަޅާފައިާވ މައްސަލަ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިްނ  
މި   އަޅާފައިާވތީ،  ފިޔަވަޅު 
ކޮމިޓީްނ   މައްސަލައިގައި 
ކަމެއް   ބަލަްނޖެހޭ  އިތުރަށް 

 ނެތްކަމަށް ނިްނމަާވފައި 
ގުޅުްނހުރި    .22 ޢާއިލީޮގތުން  ދިުނމުަގއި  މުަވއްޒަފުްނނާ  ަވޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް 

 ސަރުކާރު ޙިއްޞާާވ ކުންފުިނތަކުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލު ދިރާސާކުރުން. 
ކޮމިޓީެގ   ކޮމިޓީން 2020އޮކްޓޫބަރު  27

ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 
ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓް 

 ފޮނުާވފައި. 

 

 M19/SOE/2021/03: ނަންބަރު ރިޕޯޓު
 2021މާރިޗު  16

މިފަހުން މާލޭ ިވޔަފާރި ބަނދަރުަގއި ހިނާގފައިާވ ނުރައްކާތެރި ދެ ހާދިސާގައި    .23
ގައިޑްލައިންތަކާއި އުޞޫލުތަކާ  ހެދިފައިާވ  ޮގތް ބެލުމަށާއި،  ކަންހިނާގފައިާވ 
އެއްޮގތަށް މާލޭ ިވޔަފާރި ބަނދަރުަގއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެމުންދޭތޯ  

 އްސަލަބެއްލެުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ މަ 

ދާއިރާެގ   2021ފެބުރުަވރީ  8 މެދު  މާފަންނު 
 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

ކޮމިޓީެގ  
ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކު 

ތަޅުމަށް  މަޖިލީހުެގ  ރިޕޯޓް 
 ފޮނުާވފައި. 

 

 M19/SOE/2021/02: ނަންބަރު ރިޕޯޓު
 2021މާރިޗު  14

 ލާމ ރުކ ޒީ ޮކމިޓީގެ ޮޖއިންޓް ޮކމިޓީ ޤ އުމީ ތ ރ އްޤީއާއި ތ ރިކ އިގެ ޮކމިޓީއާއި،  5.18

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:   2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

 އަށް  އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޤާނޫނު() 2009/5ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .1
 ަވނަ އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު  ...
 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މާފަންުނ   2020އެޕްރީލް  14
މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ހުޅަނުގ 

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  2021ސެޕްޓެންބަރު  30

  މަސްވެރިކަމުގެ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2019/14  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .2
   .ބިލު ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު  ަވނަ... އަށް( ޤާނޫނު

 

ފަރާތުން،   2021އެޕްރީލް    14 ސަރުކާރުެގ 
ދާއިރާެގ   އުތުރު  މައްޗަްނޮގޅި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

 ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  2021ސެޕްޓެންބަރު  30
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  އުޅަނދުތައް   ދުއްާވ  ކަނޑުގައި)  78/69  ަނންބަރު  ޤާނޫނު  .3
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު ަވނަ...  އަށް( ޤާނޫނު ދުއްވުމާބެހޭ

 

ހޮޅުދޫ   2021އެޕްރީލް    27 ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ 
 ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ

 ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  2021ސެޕްޓެންބަރު  30

 ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް: ވަނަ އަހަރު    2021

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #

  އޮތޯރިޓީގެ   ޓްރާންސްޕޯޓް  މޯލްޑިްވސް)  2016/3  ަނންބަރު  ޤާނޫނު  .1
  ؛ބިލު އުާވލުމުެގ( ޤާނޫނު

 

ފަރާތުން،  ސަރުކާރުެގ   2021އެޕްރީލް    06
ދާއިރާެގ   ހުޅަނުގ  ވައިކަރަދޫ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު 

ބިލު ފާސްކޮށް މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓު  
 ފޮނުާވފައި 

M19/LM+GT/JOINT/2021/01 

  

 ޮކމިޓީ އެންވ ޔ ރ ންމ ންޓް އެންޑް ްކލ އިމެޓް ޗޭންޖް ޮކމިޓީއާއި ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓ ޕްރ އިސ ސް ޮކމިޓީގެ ޖޮއިންޓް   5.19

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު  #

 ސަބަބުްނ،   ދުންހޮޅިތަކުެގ  ޖަނެރޭޓަރުތަކާއި  ސްޓެލްކޯެގ  .1
  ލިބެމުްނދާ   ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅެމުންދާ  އެސަރަހައްދުގައި
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާފައިާވ ހޯދައިދިުނމަށް ހައްލެއް ގެއްލުންތަކަށް

މެްނބަރު   2021ޖުލައި  5 ދާއިރާެގ  ަގލޮޅު 
 މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް 

މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިްނމުމަށްފަހު، 
ިނންމުމާއިއެކު  ކޮމިޓީެގ 

 މައްސަލައާގުޅޭ ރިޕޯޓް ފޮނުިވފައި 

M19/SOE-EC-JOINT-SUB/2021/01 
 2021ސެޕްޓެންބަރު  14

 5.20  

 ލާމ ރުކ ޒީ ޮކމިޓީއާއި މާލިއްޔ ތު ޮކމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ޮކމިޓީ  5.20

 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

 ނަންބަރު ރިޕޯޓް   ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ   #
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  ަވނަ ...    އަށް(  ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ )  2006/3  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  .1
 ބިލު  ެގަނއުމުެގ  އިޞްލާޙު

  މެްނބަރު   ދާއިރާެގ  ދާންދޫ 23.08.2021
 هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު

ެގަނއި   ކޮމިޓީން 
ބިލު   އެ  ބަދަލުތަކާއެކު، 
ނިންމާފައިާވޮގތަށް   ކޮމިޓީން 

ރައްޔިތުްނެގ  ބިލާމެދު  
މަޖިލީހުން  

އެދި،    ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްުވމަށް 
 މަޖިލީހަށް ފޮުނިވފައި. 

M19/LM-ML/2021/01 
25.11.2021 
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 ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ ޤ އުމީ ތ ރ އްޤީއާއި ތ ރިކ އިގެ ޮކމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ ޮކމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ޮކމިޓީ  5.21

 

 ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު    2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

އަދި   .1 ސެޓްފިކެޓް  އުފަްނދުަވހުެގ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  މަރުުވން  އުފަްނވުމާއި 
 ބިލު  ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމާބެހޭ

ދާއިރާެގ   2021އޮަގސްޓު  23 އުތުރު  ހެންޭވރު 
 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު 

 ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  2021އޮަގސްޓު  24

 

 އެންވ ޔ ރ ންމ ންޓް އެންޑް ްކލ އިމެޓް ޗޭންޖް ޮކމިޓީގެ ޮޖއިންޓް ޮކމިޓީ ޤ އުމީ ތ ރ އްޤީއާއި ތ ރިކ އިގެ ޮކމިޓީއާއި، ލާމ ރުކ ޒީ ޮކމިޓީއާއި   5.22

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ   #

މެްނބަރު   19.10.2020 ބިނާެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނގުމުެގ ބިލު   .1 ދާއިރާެގ  ިވލުފުށި 
 ޙަސަން ޢަފީފު 

 ބިލުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ  2021ނޮެވންބަރު  25
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ބ ޔާންޮކށްފ އިވާ އުސޫލުތ ާކއި ހ މ ތ ުކން އިސްތިސްނާުކރުމ ށް  ވ ނ  މާއްދާގެ )ހ(، )ރ( އ ދި )ބ( ގ އި   32)ދ އުލ ތުގެ ޚ ރ ދ ށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/7ޤާނޫނު ނ ންބ ރު  5.23
 މެންބ ރުންގެ ވ ގުތީ ޮކމިޓީ  9ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުން ދީފ އިވާ ހުއްދ އިގެ މުއްދ ތު އިތުރުުކރުމާގުޅޭ މ އްސ ލ  ދިރާސާުކރާ 

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

# 
ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  
 މައްސަލަ 

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު 

( ޤާނޫނު  ޒިްނމާވުމުެގ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުެގ)  2013/7  ަނންބަރު  ޤާނޫނު  .1
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ބ)  އަދި(  ރ(، )ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  32  ެގ

  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނެގ  އިސްތިސްނާކުރުމަށް  ހަމަތަކުން  އުސޫލުތަކާއި
 މައްސަލަ އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މުއްދަތު ހުއްދައިެގ ދީފައިާވ

ަވނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ    2021 21.04.2021
 އިން ަވނަ ޖަލްސާ 32ދައުރުެގ 

 ދައުލަތުެގ)  2013/7  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  ަވނަ  32  ެގ(  ޤާޫނނު  ޒިންމާވުމުެގ  ޚަރަދަށް
  ގައި (  ބ)  އާއި،(  ރ)  އާއި،(  ހ)  މާއްދާެގ

 އުސޫލުތަކަށް  ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ
  އަހަރުގެ   1  ދެިވފައިާވ  ޢަމަލުކުރުމަށް
 އަހަރަކަށް  އިތުރު  އިސްތިސްނާ

  އަދި،  ނިންމަވައި،  އިތުރުކޮށްދިުނމަށް
 އެކައުްނޓުން  ބޭންކް  ޕަބްލިކް
  ބިލިއަން  4.4  ލިމިޓް  ރޑްރޯކުރެޭވއޯވަ 

 އަހަރު  1  ނުާވނެހެން،  އިތުރު  ރުފިޔާއަށްވުރެ
 މުއްދަތު  އިސްތިސްާނެގ  ދުަވހަށް

 އިތުރުކޮށްދިުނމަށް ނިންމަާވފައި 

M19/VC/2021/01 
21.04.2021 
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 މ ސްތުވާތ ެކތީގެ މ އްސ ލ ( ިކލޯގެ   149ޖުޑީޝިއ ރީ ޮކމިޓީއާއި ސ ލާމ ތީ ޚިދުމ ތްތ ާކބެހޭ ޮކމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ޮކމިޓީ ) 5.24

 

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #

އުތުރު    .1 މާފަންނު  މަޖިލީހުެގ  މެްނބަރު  ރައްޔިތުްނެގ  ދާއިރާެގ 
ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިާވ  ފަހުމީ  ކިލޯ    149)   އިމްތިޔާޒް 

 މަސްތުާވތަކެތީެގ މައްސަލަ( 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު  2021ޖަނަވަރީ  14
 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 
އެކުލަާވލި   ރިޕޯޓު  -ޖޮއިންޓްކޮމިޓީއާއެކު  ކޮމިޓީެގ 

 ( 2021ނޮެވންބަރު   24މަޖިލީހަށް ފޮުނާވފައި. )

M19/JD-SKH/2021/01 

  

 ސ ލ ( ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މ އްޖުޑީޝިއ ރީ ޮކމިޓީއާއި ސ ލާމ ތީ ޚިދުމ ތްތ ާކބެހޭ ޮކމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ޮކމިޓީ )މ ރާލާފ އިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފ އިވާ މީހުންނާއި 5.25

 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނިއިރު ކޮމިޓީގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް:  2021

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  #

ލިބުުނ    .1 ފައިސާ  ގުޅިެގން  ޚިޔާނާތާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ 
ރިކަަވރީ  އެސެޓް  ލިސްޓެއް  ހިމެނޭ  ނަންތައް  ފަރާތްތަކުެގ 
ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރެއްވިއިރު، އެ ލިސްޓުގައި މެދު  
ނަްނެވސް   ޢާޒިމްެގ  ޢަލީ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ހެންޭވރު 
ހިމަނާފައިަވީނ   ނަން  އެ  ލިސްޓުގައި  އެ  ހިމަނާފައިާވކަމަށާއި، 

ތަޙްޤީޤުކުރު  ނެތި  އަސާސެއް  ސިޔާސީ އެއްެވސް  މެއްެނތި 
ބޭނުމެއްގައި ކަމަށާއި، އެ ލިސްޓުން ަނން އުނިކޮށްދެއްުވން އެދި  

 ( 2588ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ( )

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   މެދު ހެްނވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  2021މޭ  11

ނަްނބަރު    2021މޭ    12  .2 ފާސްކޮށްފައިާވ  ކޮމިޓީން  ގައި 
M19/JD-SKH/2021/01    ހިމެނިފައިާވ ރިޕޯޓުގައި 

ތަޙްޤީޤުކުރާ   ކޮމިޝަނުްނ  ރިކަވަރީ  އެސެޓް  ނަންތަކަކީ 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ   ޢަބްދުލް ހާރިސް، މ.ލައިނޫފަރުގެ  2021މޭ  16
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ފަރާތްތަށްކަމަށް   ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ 
ކޮމިޝަނުްނ   އެ  ބަޔާންކޮށްފައިީވަނމަވެސް، 

އަދީބުެގ  ސުާވލުކޮށްފައި ރައީސް  ަނއިބު  ކުރީެގ  ުނާވކަމަށާއި، 
އެ   ލިބިފައިުނާވކަމަށާއި،  އޭނާއަށް  މަންފާއެއް  އެއްެވސް  އަތުން 
ލިސްޓުގައި ނަން ހިމަނާފައި އޮތުމުެގ ސަބަބުން އަބުރު ެގއްލި، 
ކޮމިޝަނަށް   އެ  އަޅުާވފައިާވކަމަށާއި،  ބޮލުަގއި  ތުހުމަތު  ަވުގ 

 ބަރީއަުވމުެގ ފުރުޞަތު ދެއްުވން  ހާޒިރުކޮށްދެއްވައި އެ ތުހުމަތުން
 (2617އެދި ފޮުނއްާވފައިާވ ސިޓީ )ކޮޕީ ސިޓީ( )

ނަްނބަރު    2021މޭ    12  .3 ފާސްކޮށްފައިާވ  ކޮމިޓީން  ގައި 
M19/JD-SKH/2021/01    ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިާވ ލިސްޓުެގ

ޢަބްދު   9 ލިޔެފައިަވީނ  هللا ަވނައިަގއި  ކަމަށް  ޢަބްދުއްރަހީމް 
ޮގތަކީ   ރަނަގޅު  ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި،  ކަމަށް  ކުށަކުން  ލިޔުމުެގ 

ކަމަށާއި، އެކަން ސާފުކޮށްދެއްުވން އެދި  هللا ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު
 ( 2619މެއިލް )-ފޮނުއްާވފައިާވ އީ

ޢަބްދުއްރަހީމް  هللا ބްދުޢަ 2021މޭ  16
(abuadyan@gmail.com) 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  

ނަްނބަރު    2021މޭ    12  .4 ފާސްކޮށްފައިާވ  ކޮމިޓީން  ގައި 
M19/JD-SKH/2021/01    މައުމޫންެގ ދުންޔާ  ރިޕޯޓުގައި 

ނަން ހިމަނައި، އެއީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ކޮރަޕްޝަުނެގ ފައިސާ  
އިލްޒާމް   ދޮުގ  ބޮލުގައި  އޭާނެގ  ބުނެ  ފަރާތެއްކަމަށް  ލިބިފައިާވ 

)ދެ ލައްކަ(    200،000އަޅުާވފައިާވކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނާ  
ނުަވތަ   ފައިސާއެއް  އެނޫްނެވސް  އަދި  މަންފާއެއް  ރުފިޔާ 

ލިބިފައިުނާވކަމަށާއި، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުްނނާއި ދައުލަތުެގ  
ުގޅޭޮގތުން   މައްސަލައާ  މި  އިދާރާއަކުްނެވސް  އެހެން 
މައްސަލަ  އެ  އަަވހަކަށް  ީވ އެންމެ  ސުާވލުކޮށްފައިުނާވކަމަށާއި، 
ތަޙްޤީޤުކޮށް އެ ދޮުގ އިލްޒާމުން ބަރީޢަުވމަށް ީވ އެްނމެ އަަވސް  

 ދެއްުވން އެދި ދުންޔާ މައުމޫންެގ ަވކީލުްނެގ ފަރާތުން  ފުރުޞަތެއް
 ( 2851ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ )

 SHC Lawyers LLP 2021މޭ  30
(dhaanish.ameen@shclawyers.com) 

 މަސައްކަތް އަދި ނުފައްޓަވާ  

 މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު  ސުންގަޑި  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
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އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މައްސަލައާއި، ެގއްލުާވލާފައިާވ މީހުްނނާއި،    .1
މައްސަލަތަކުެގ   މީހުްނެގ  މަރާލާފައިާވ  ޮގތަށް  ނޭނޭގ  ޮގތް 
ތަޙްޤީޤުތަކާއި، އެ މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުާވކުރުމާއި، ޝަރީޢަތްތައް 
ސަބަބުތައް   ލަސްާވ  މައްސަލަތައް  އެ  ހިސާބާއި،  ޮގސްފައިާވ 

 އެދި ފޮނުއްާވފައިާވ ސިޓީ ބައްލަވައިދިުނމަށް

ުގޅިެގްނ   •  ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  2020މެއި  24 މައްސަލައަކާ  އެއް  މިއީ 
މި    2ފޮނުާވފައިާވ   ސިޓީކަމަށްުވމުން 

އެއްކޮށް    2 މަސައްކަތް  ސިޓީެގ 
 ކުރުމަށް ނިްނމާފައި.  

ސަލާމަތީ   • ސިޓީތައް  މި  އަދި 
ކޮ މިޓީއާެވސް  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

ކޮމިޓީއާއެކު   އެ  ޙިއްސާކޮށްފައިާވތީ، 
އެކުލަާވލައިެގްނ  -ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެއް 

ެގްނދިއުމަށް   ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 
ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް   އެކަން  ނިންމާ، 

ަވނަ ދުަވހު ަވނީ އެ    2020މެއި    28
ސިޓީއާ   )މި  ފޮނުިވފައި.  ކޮމިޓީއަށް 
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ  ގުޅިެގން 

ކޮމިޓީެގ  ކޮ އެ  ނިްނމުން  މިޓީެގ 
-57ނަންބަރު   
F/SKH/PMC/2020/107 

ަވނީ   ގައި   2020ޖޫން    3ސިޓީން 
 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާ ޙިއްޞާކޮށްފައި( 

ކަމާުގޅުންހުރި   2މި   ގުޅިެގން  ސިޓީއާ 
ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮުނުވމަށް ިނންމާފައި 

ގައި ބޭއްުވނު ކޮމިޓީެގ   2020ޖޫން    2)
 ން( ަވނަ ބައްދަލުުވ 24

މަސައްކަތް  މައްސަލައިެގ  ދެ  މި 
ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ސިލްސިލާކޮށް 

 ކޮމިޓީން ނިންމާފައި. 
 

ވައްކަމާ   .2 މީހުްނނާއި،  މަރާލާފައިާވ  މީހުްނނާއި،  ގެއްލުާވލާފައިާވ 
މަސައްކަތްކުރާނެ  މިިނަވންކަމާއެކު  މައްސަލަތަކުަގއި  އަނިޔާެގ 

ޓީމެއް   ފޮުނއްާވފައިާވ ތަޙްޤީޤެއް  ބަޔާންކޮށް  އޮންަނންޖެހޭކަމަށް 
 ސިއްރު ސިޓީ 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މޫސާ ސިރާޖު  2020މެއި  24

 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތައް:  2021

 ތާރީޚު   / ނަންބަރު   / ސިޓީ   ރިޕޯޓް  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަ  #
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މޯލްޑިްވސް މާކެޓިންގ އެްނޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން    .1
ޚިޔާނާތް   ކޮރަޕްޝަނާއި  ބޭނުންކޮށްެގްނ  )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ( 
އެ   ުނަވތަ  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރެޭވ  ހިންާގފައިާވކަމަށް 
މައްސަލައިެގ ތެރެއިން މާލީ މަންފާ ލިބިފައިާވކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ 

ތެރޭ  ޝަރުޢީ ފަރާތްތަކުެގ  ޚިދުމަތްތަކުަގއާއި،  ސަލާމަތީ  ގައި 
ރައްޔިތުްނެގ   މުއައްސަސާތަކުގައާއި،  މިިނަވން  ދާއިރާަގއާއި، 
ސްޓޭޓް  ޮގތުގައާއި  މިިނސްޓަރުްނެގ  މަޖިލީހުގައާއި، 
މަސައްކަތްކުރައްާވފައިާވ  ކުރީަގއި  ޮގތުަގއި  މިނިސްޓަރުްނެގ 

ެގ ކުރައްަވމުން  މަސައްކަތް  މިހާރުެވސް  ްނދަާވ  ފަރާތްތަކާއި 
ފަރާތްތަކުެގ   އެފަދަ  ބަޔާންކުރައްަވއި،  ހިމެނޭކަން  ފަރާތްތައް 
ތަޙްޤީޤުތައް   އެ  ހިސާބާއި،  ޮގސްފައިާވ  ތަޙްޤީޤު  ޖިނާއީ 
ސާފުކުރެއްުވމަށް   ސަބަބުތައް  ކުރިއަށްުނދާ  ޮގތަށް  އެކަށީެގންާވ 
އެދިަވޑައިެގން ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު 

 ާވފައިާވ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއް

ދިރާސާކޮށް،   ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް  2021އެޕްރީލް  26 މައްސަލަ 
ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުެގ  

  12ތަޅުމަށް ފޮުނާވފައި. )
 ( 2021މޭ 

M19/JD-SKH/2021/01 
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 ބ ޖެޓު ދިރާސާުކރާ ޮކމިޓީ  5.26

 

 މަސައްކަތްތައް:ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ  2021

 ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ނިމުނު ގޮތް  ހުށަހެޅި ފަރާތް  ތާރީޙް   ލިބުނު  ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ  #

  ފިނޭންސުން  އޮފް   މިިނސްޓަރ  އަހަރަށް  ަވނަ  2022 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް  2021އޮކްޓޫބަރު  31 ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2022  .2
 ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުްނެގ

  ދައުލަތުެގ  ރުފިޔާެގ  36,925,424,524/- 
  ސަބަބުން  އިޞްލާޙުތަކުެގ  ެގަނއި  ކޮމިޓީން  ބަޖެޓަށް
   އިތުރުިވ

 އަހަރަށް  ަވނަ  2022  ރުފިޔާއާއެކު  73,856,026/-
 ޢަދަދަކީ ޖުމުލަ ބަޖެޓުެގ ދައުލަތުެގ ލަފާކުރާ

 ކަނޑައަޅައި  މަށްރުފިޔާކަ   36,999,280,550/- 
 ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ 

M19/BGT/2021/01 
 2021ނޮެވންބަރު  18
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 ވ ނ  އ ހ ރު ހިނގި މުޙިއްމު ކ ންތ އްތ އް  2021 06.

 ވ ނ  އ ހ ރުގެ ފުރ ތ މ  ދ އުރުގެ ފުރ ތ މ  ޖ ލްސާ  2021ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ    6.1

ވި    2021ފުެބރުވަރީ    04ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ޭބއްވެވީ    2021އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރަ

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޭގައެވެ. މި  9:00ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ަބޔާން    84ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

 އިއްވަވައިދެއްވިއެވެ.

ވައިދެއްވާ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްވަ  84ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ރިޔާސީ ަބޔާނަކީ، ޤައުމުގެ ޙާލަތު ަބޔާންކޮށްދީ، އަދި ޤައުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޔާސީ ަބޔާނެކެވެ.  
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ވި އާދީއްތަ    2021އޮކްޓޫަބރު    31ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ،    2022

ޭބއްވެވި   މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ  ގައެވެ.  ޖަލްސާ  ވަނަ  32  ދައުރުގެ  ވަނަ  3  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021ދުވަހު  ަބޖެޓު 

 ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަމީރުއެވެ. 

ރާސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވޭ އެއަށްފަހު، ަބޖެޓު ދި

 މިޓީ" އަށް ފޮނުއްވިއެވެ."ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮ

  35ވަނަ ދައުރުގެ    3ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވެވި    2021ނޮވެންަބރު    8ަބޖެޓުގެ ަބހުސް ފައްޓަވާފައިވަނީ  

ވަނަ ޖަލްސާގައާއި   36ވަނަ ދައުރުގެ    3ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވެވި    2021ނޮވެންަބރު    9ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  

ނޮވެންަބރު    15ވަނަ ޖަލްސާގައާއި    37ވަނަ ދައުރުގެ    3ވަނަ އަހަރުގެ    2021އި ޭބއްވެވި  ގަ  2021ނޮވެންަބރު    10

ޭބއްވެވި    2021 އަހަރުގެ    2021ގައި  ދައުރުގެ    3ވަނަ  ަބހުސް   38ވަނަ  ަބޖެޓުގެ  ޖަލްސާގައި  ވަނަ 

 އި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.  މެންަބރުން ަބޖެޓުގެ ަބހުސް މަރުޙަލާގަ 70ކުރިއަށްގެންދަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ޖުމްލަ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އިޞްލާޙު  މެންަބރުންނަށް  ރިޕޯޓަށް  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ަބޖެޓު  ކޮމިޓީން،  ދިރާސާކުރާ  ަބޖެޓު 

ވަނަ    41ވަނަ ދައުރުގެ    3ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވެވި    2021ނޮވެންަބރު    22ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށްފަހު،  

ޭބއްވެވި    2021ނޮވެންަބރު    23މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި، އެ ޖަލްސާގައާއި  ޖަލްސާގައި ރިޕޯޓު   ވަނަ    2021ގައި 
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  3ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވެވި    2021ނޮވެންަބރު    24ވަނަ ޖަލްސާ އަދި    42ވަނަ ދައުރުގެ    3އަހަރުގެ  

 ން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.މެންަބރު 43ވަނަ ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާމެދު ޖުމްލަ  43ވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު، ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތަށް    2022

ވަނަ    3ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވެވި    2021ނޮވެންަބރު    24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ،  

ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި    43  ދައުރުގެ ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން،  ޖަލްސާއަށް  ވަގުތު  އެ  ޖަލްސާގައި،   73ވަނަ 

 މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުންނެވެ.   64މެންަބރުންގެ ތެރެއިން 

ހ ސީނާ  ބ ންގްލ ދޭޝްގެ ބޮޑުވ ޒީރު ހ ރ އެްކސެލެންސީ ޝ އިޚް  އްވިފުރ މާނ  ދ ތުރުފުޅެއްގ އި ރާއްޖެއ ށް ޒިޔާރ ތް ުކރެ 6.3
 ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގ އި ތ ޤްރީރުުކރެއްވުން

ރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޮބޑުވަޒީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ޝައިޚް ހަސީނާ  ފު

ތަޤްރީރުކުރެއް މަޖިލީހުގައި  ޖަލްސާ  ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްޞަ  މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ޭބއްވެވި  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ވުމަށް 

ގައެވެ. އެއީ ދައުރުން ޭބރުގައި ޭބއްވެވި ޚާއްޞަ   4:00ވި ުބރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު    2021ޑިސެންަބރު    23ޭބއްވެވީ  

 ( އެވެ. 7ޖަލްސާ )

ހަރ   ޮބޑުވަޒީރު  ބަންގްލަދޭޝްގެ  ފައްޓަވައިދެއްވައި،  ޖަލްސާ  ރައްޔިތުންގެ މި  ހަސީނާއަށް  ޝައިޚް  އެކްސެލެންސީ 

މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  ޮބޑުވަޒީރު  ބަންގްލަދޭޝްގެ  އެއަށްފަހު  އަދި،  ދެންނެވިއެވެ.  މަރުޙަާބ  ރައީސް  މަޖިލީހުގެ 

 މުޙާތަުބކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

އަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަނާ ކަޅު ނިންމަވާލެއްވުމުން އެބަންގްލަދޭޝްގެ ޮބޑުވަޒީރުގެ ވާހަކަފު

 ރައީސް ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

 ލ އިބްރ ރީ އ ދި އާކ އިވް ރ ސްމީޮކށް ހުޅުވުން 6.4

ުބރީގެ އައު އިމާރާތަށް، އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ަބދަލުކުރެވުމާއެކު، ލައިްބރަރީ   13އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ  ރަ

އިމާރާތުގެ   އެގޮތުން،  ަބދަލުކުރެވިފައެވެ.  އިމާރާތަށް  އެ  ވަނީ  ވެސް  އާކައިވް  ގިނަ    11އަދި  ފަންގިފިލާގައި،  ވަނަ 

ރަރީއެއް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާކައިވް އަށް ވަކި  ވަސީލަތްތަކާއެކު، ތަނަވަސް ލައިްބ

ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޤާއިމުކުރެވުނެވެ. މި   11ރޫމެއް ކަނޑައެޅި، އެކަމަށް ޭބނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު، އާކައިވް ވެސް  

ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު    2021ފެްބރުވަރީ    04ދެއްވީ،  ދެންނެވުނު، ލައިްބރަރީ އަދި އާކައިވް ރަސްމީ ކޮށް ހުޅުއްވައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަހު،  ޖަލްސާއަށް  ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ  މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންގެ 
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ރައީސް،   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި،  މި  އެވެ.  ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު  އިްބރާހީމް  ރައީސް އަލްފާޟިލް 

ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  މެންަބރުންނާއި  އިއްޒަތްތެރި  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  މަޖިލީހުގެ  ނަޝީދާއި  މުޙައްމަދު 

 މުވައްޒަފުން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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 ބ އިނ ލްއ ޤްވާމީ ބ އްދ ލުވުންތ އް  އ ހ ރު ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުން ބ އިވެރިވި ވ ނ  2021 7.0

 
 

 ބައިވެރިން  ވުމުގެ ތަފްޞީލު ބައްދަލު  #

 ންޓަރީ އެސޯސިއޭޝަން )ސީ.ޕީ.އޭ.( ގެ ބައްދަލުވުންތައް މަ ކޮމަންވެލްތު ޕާލި 
ސީ.ޕީ.އޭ / ސީ. އެލް. އޭ ެވބިަނރ: ލޯޔަރސް،   .1

  27ޕާލަމެންޓޭރިއަނސް އެންޑް ދަ ރޫލް އޮފް ލޯ، 
 2021އެޕްރީލް 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

ޮގތުގައި   ޕެނަލިސްޓެއް  ރައީސް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  ެވބިަނރަގއި  ]މި 
 ބައިވެރިެވަވޑައިަގތެެވ.[ 

ސެމިަނރ، ކޭމަން  ސީ.ޕީ.އޭ. ޕޯސްޓް އިލެކްޝަން  .2
 2021އޯަގސްޓް  6-4އައިލްްނޑްސް، 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

 ]މި ވެބިނަރގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ާވހަކަފުޅު ދެއްކެިވއެެވ.[ 

ާވރކްޝޮޕް،   .3 ސްކްރޫޓިނީ  ޕެކް    12-6ސީ.ޕީ.އޭ. 
 ، މާލެ 2021ނޮވެމްބަރު 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންާނއި އަދި ކޮމިޓީެގ މުަވއްޒަފުްނ  
ޖެނެރަލްެގ   އޮޑިޓަރ  ކޮމިޝަާނއި  އެްނޓިކޮރަޕްޝަން  އަދި  ބައިވެރިެވަވޑައިެގްނނެިވއެެވ. 

 އޮފީހުްނެވސް ބައިވެރިެވަވޑައި ެގންެނިވއެެވ.  
 

 .( ގެ ބައްދަލުވުންތައް  ންޓަރީ ޔޫނިއަން )އައި.ޕީ.ޔޫ މަ ޕާލި - އިންޓަރ 

އޭ.އެސް.ޖީ.ޕީ. މީޓިންގ ފޯރ  -ޖޮއިންޓް އައި.ޕީ.ޔޫ. . 4
  25ސެކްރެޓަރީސް ޖެެނރަލް އޮފް ޕާލަމަންޓް، 

 )ަވރޗުއަލް(  2021ފެބްރުވަރީ 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ނިޔުޝާ   ▪

 

އިންފޮމޭޝަން ސެމިނަރ އޮން ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް   .5
މާރިޗު  22- 26ފަންްގޝަނިންގ އޮފް އައި.ޕީ.ޔޫ.، 

 )ަވރޗުއަލް(  2021

 ޑިރެކްޓަރ، ފޮރިން ރިލޭޝަްނސް ޒުއްޔިނާ ބަދްރީ  ▪

 6ޕޮންޑެންޓްސް، ވެބިަނރ ފޯރ ޕާރލައިން ކަރަސް .6
 2021އޭޕްރީލް 

 ޑިރެކްޓަރ، ފޮރިން ރިލޭޝަްނސް ޒުއްޔިނާ ބަދްރީ  ▪

]މި ެވބިަނރަގއި ޒުއްޔިނާ ބަދްރީ ާވހަކަދެއްކެވިއެެވ. އަދި ސައުތު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުެގ  
 އައި.ޕީ.ޔޫ. ޕާރލައިން ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ަވނީ ހޮިވަވޑައިެގންފައެެވ.[ 

ޕާލިމެންޓަރީ ޔޫނިއަން )އައި.ޕީ.ޔޫ.( ެގ -އިންޓަރ .7
  2021މޭ  24-28ަވނަ އެސެމްބްލީ، 142

 )ަވރޗުއަލް(

 هللاރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް، އީާވ ޢަބްދު ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  ▪

ެގ މެންބަރު މީކާޢިލް މުޙައްމަދު  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
 ނަސީމް 

ޕާލަމަންޓް ކޮންފަރެންސް  -ަވރޗުއަލް ާވރލްޑް އީ .8
 2021ޖޫން  16-18،  2021

 ޑިރެކްޓަރ، އައި.ސީ.ޓީ. މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ▪

 ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ލައިބްރަރީ، ފާތިމަތު ޝިހާމް  ▪

 ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ. އޮފިސަރ، އަޖްމަލް ޝަހީދު  ▪

 ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ، އުމައިރާ ސަޢީދު  ▪

 ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ، އަޙްމަދު މާން އަސްޢަދު  ▪

ޕާލިމަންޓަރީ ޔޫނިއަން )އައި.ޕީ.ޔޫ.( ެގ -އިންޓަރ .9
ނޮވެމްބަރު  26-30ަވނަ އެސެމްބްލީ،  143
 ، މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން 2021

 هللاރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އީާވ ޢަބްދު ▪

 ޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ރައް ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ތާރިޤް  ▪
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 ރައްޔިތުެންގ މަޖިލީހުެގ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ  ▪

 ފޮރިން ރިލޭޝަްނސް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ވަޙީދު  ▪

 ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމް )ސީ.ވީ.އެފް.( 
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕްރައިއޯރިޓީސް އޮން ހެލްތް،  . 10

ފެބުރުވަރީ    9ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ލޭބަރ، 
 ( )ަވރޗުއަލް ،2021

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

 

ަވނަ ކްލައިމެޓް ަވލްނަރަބަލްސް ފައިނޭންސް   1 . 11
 )ަވރޗުއަލް( 2021ޖުލައި  8ސަމިޓް، 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

 

 ބައްދަލުވުންތައް  އެހެނިހެން  
ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ.  –އާރް.އެސް.އައި.އެސް.  . 12

ޕާލަމެންޓޭރިއަން ާވރކްޝޮޕް އޮން  
، 2021މެއި  17-19އިންޓަރޭނޝަނަލް ޓްރޭޑް، 

 )ަވރޗުއަލް(

 ަވޙީދު هللا ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ▪

ހައިލެެވލް ޑައިލޮްގ  ( އޭ. ސީ.ޖީ)ފްރެންޑްސް އޮފް  . 13
އެސެސްލެރޭޓިން އެޑެޕްޓޭޝަން ސޮލިއުޝަން އެންޑް  

،  2021ސެޕްޓެމްބަރ  6"، 26ޕް ކޮ"އޮފް 
 ރޮޓަރޑަމް، ނެދަރލެންޑްސް 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

 އިބްރާހީމް ސިމާދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ  ▪

އިންޕެކްޓް   އެޑްާވސްދި  ގ ޑްރެސިން އެ . 14
އެންޑް ލް ފު ޗޭންޖް އޮން ދަ ކްލައިމެޓް  އޮފް 

  ،ންޖޯއިމެންޓް އޮފް ހިއުމަްނ ރައިޓްސްއެ ްވ އިފެކްޓި
 ، ޖެނީާވ، ސްިވޒަރލެންޑް 2021ސެޕްޓެމްބަރު   15

 ނަޝީދު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު  ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ސިމާދު  ▪

 
 

 

ކްލައިމެޓް އެންޑް ބަޔޯޑައިަވރސިޓީ ީވކް ވާރލްޑް   . 15
 2021އޮކްޓޫބަރު  9-3، ދުބާއީ،  މަޖްލިސް 

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

 މަޖިލީހުެގ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ނިޔުޝާ ރައްޔިތުްނެގ  ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ސިމާދު  ▪

 ]މި އިެވންޓްަގއި މަޖިލީހުެގ ރައިސް ތަޤްރީރުކުރެއްިވއެެވ.[
ޮނެވމްބަރު   12 –އޮކްޓޫބަރު   13، 26ކޮޕް  . 16

 ، ްގލާސްޯގ، ޔޫ.ކޭ.2021
 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސްެގ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ސިމާދު  ▪
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 ޔޫ. ރާއްޖޭ ގޮފީގެ ޖ ލްސާތ އް ޕީ.އ އި. 7.1

 

 ވ ނ  ބ އްދ ލުވުން  1ވ ނ  އ ހ ރުގެ  2120ޔޫ. ރާއްޖޭ ގޮފީގެ އެގްޒެެކޓިވް ޮކމިޓީގެ ޕީ. އ އި. 7.1.1

ގައި   2021އެޕްރީލް    14ވަނަ ަބއްދަލުވުން    1ވަނަ އަހަރުގެ    2120އައި.ޕީ.ޔޫ. ރާއްޖޭ ގޮފީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި، މި ަބއްދަލުވުމުގައި އެގްޒެކެޓިވް  هللا ޭބއްވުނެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އީވާ ޢަްބދު

 ރީގައި އެވާ މެންަބރުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  ކޮމިޓީގެ ތި

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  .1
 ގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާ .2
 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .3

 

 ވަނަ އެސެމްްބލީގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ދިވެހި ވަފުދު ކަނޑައެޅުނެވެ.  142މި ޖަލްސާގައި އައި. ޕީ. ޔޫ. ގެ  
 

 ވ ނ  ބ އްދ ލުވުން 2ވ ނ  އ ހ ރުގެ  2120އ އި. ޕީ. ޔޫ. ރާއްޖޭ ގޮފީގެ އެގްޒެެކޓިވް ޮކމިޓީގެ   7.1.2

ގައި   2021އޮކްޓޫަބރު    06ން  ވުވަނަ ަބއްދަލު  2ނަ އަހަރުގެ  ވަ  2120އައި.ޕީ.ޔޫ. ރާއްޖޭ ގޮފީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި، މި ަބއްދަލުވުމުގައި އެގްޒެކެޓިވް هللا ޭބއްވުނެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އީވާ ޢަްބދު

 ކޮމިޓީގެ ތިރީގައި އެވާ މެންަބރުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  .1
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް  .2
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް .3
 ރިޔާޟްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލިފާޟިލް ޢަްބދު .4
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އަލފާޟިލް މުޙައްމަދު މުމްތާޒް .5

 ހި ވަފުދު ކަނޑައެޅުނެވެ. އެސެމްްބލީގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ދިވެވަނަ 143މި ޖަލްސާގައި އައި. ޕީ. ޔޫ. ގެ  

 އ އި.ޕީ.ޔޫ. ގެ މ ޤާމުތ ކ ށް ހޮވިވ ޑ އިގެންނެވި މެންބ ރުން  7.1.3
 

 މެންބަރު  މަޤާމު  #
  ނެވި ހޮވިވަޑައިގެން 
 ޖަލްސާ 

 ދައުރު  ތާރީޚް   ނެވި ހޮވިވަޑައިގެން 

ކޮމިޓީ އޮން ޑިކޮމްރަސީ އެންޑް   .1
ހިޔުމަން ރައިޓްސްެގ އޭޝިޔާ  

 ޑިއަށް ނޕެސިފިކް ްގރޫޕްެގ ގޮ 

ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ  
 މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު 

 

 142އައި.ޕީ.ޔޫ.ެގ 
 ަވނަ އެސެމްބްލީ 

ގެ    2023އޭޕްރީލް   2021މާރިޗު  22-26
 ނިޔަލަށް

ލެެވލް އެޑްަވއިޒަރީ ްގރޫޕް އޮން  -ހައި .2
ކައުންޓަރިްނގ ޓެރަރިޒަމް އެންޑް  
ަވޔަލަންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމްެގ 

 ޑިއަށް ންގރޫޕްެގ ޮގއޭޝިޔާ ޕެސިފިކް 

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ 
ނައިބު ރައީސް އީާވ 

 هللاޢަބްދު

  143އައި.ޕީ.ޔޫ. ެގ 
 ަވނަ އެސެމްބްލީ 

  2025އޮކްޓޫބަރު   2021ނޮވެމްބަރު  26-30
 ެގ ނިޔަލަށް 
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 ރާއްޖޭގ އި ބޭއްވި ބ އިނ ލްއ ޤްވާމީ ޮކންފ ރެންސް  7.2
 

 ، މާލެ 2021ނޮވެމްބ ރު  12-6ވާރްކޝޮޕް، ސީ.ޕީ.އޭ. ޕެްކ ސްްކރޫޓިނީ  7.2.1

 

ކޮމަންވެލްތު ޕާލިމެންޓަރީ އެސޯސިއޭޝަން )ސީ.ޕީ.އޭ.( އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  

 "ޕެކް ސްކްރޫޓިނީ" ގެ ނަމުގައި ވާރކްޝޮޕެއް ވަނީ ާބއްވާފައެވެ. 

ޤާނޫނު ބަންގްލަދޭޝްގެ  ކޮމަންސް،  އޮފް  ހައުސް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ވާރކްޝޮޕްގައި  ޝްރީލަންކާގެ  މި  މަޖިލިސް،  ހަދާ 

މުވައްޒަފުން   އެކޮމިޓީގެ  މެންަބރުންނާއި  ކޮމިޓީގެ  މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  މަޖިލިސް،  ޤާނޫނުހަދާ 

މީގެއިތުރަށް،   ަބއިވެރިވެވަޑައި  ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.  އޮފީހުންވެސް  ޖެނެރަލްގެ  އޮޑިޓަރ  ކޮމިޝަނާއި  އެންޓިކޮރަޕްޝަން 

 ގައެވެ.   11އަދި  10ނެވިއެވެ. މި ވާރކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރޫމް ގެން

 ކްލ އިމެޓް ވ ލްނ ރ ބ ލް ފޯރ މް )ސީ.ވީ.އެފް.( ގެ ގްލޯބ ލް ޕާލިމ ންޓްރީ ގްރޫޕް އިފްތިތާޙުކުރުން  7.3

އޮން-ންޓަރއި ސެންޓަރ  ގްލޯބަލް  އަދި  )އައި.ޕީ.ޔޫ.(  ޔޫނިއަން  އިން    ޕާލިމެންޓަރީ  )ޖީ.ސީ.އޭ.(  އެޑަޕްޓޭަޝން 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ސީ.ވީ.އެފް. ގެ ގްލޯބަލް    2021އޮކްޓޫބަރު     26އިންތިޒާމުކޮށްގެން  

 ޕާލަމަންޓަރީ ގްރޫޕެއް ވަނީ އިފްތިތާޙުކުރައްވާފައެވެ.  

 .  މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ވާހަކަދެއްވިއެވެ
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އ ރިހ ށް ބޭރުގެ ޢިއްޒ ތްތެރިން ކުރެއްވި   ރ އީސް އ ދި ނ އިބު ރ އީސްރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ  8.0
 ޒިޔާރ ތްތ އް 

 

 ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ ރ އީސް، ރ އީސް މުޙ އްމ ދު ނ ޝީދުގެ އ ރިހ ށް ބޭރުގެ ޢިއްޒ ތްތެރިން ުކރެއްވި ޒިޔާރ ތްތ އް   8.1

 
 

 ތާރީޚް  ބޭފުޅުން ޒިޔާތްކުރެވި   #

ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެްނސީ މަތްރެކް ބިން    .1

 އަޢަޖާލީން އަލްދައުސަރީ هللا ޢަބްދު

 ފައިސަލް އަލް ޢަލީ  ހިޒް އެކްސަލެްނސީ ޑެޕިޔުޓީ އެމްބެސެޑަރ،

 ސެކްރެޓަރީ، އިމްރާން 

 2021ފެބްރުަވރީ  3

 

 2021ފެބްރުވަރީ  17 މެންބަރ އޮފް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓް، ތޯމަސް ޒެޑްޗޮްވސްކީ  .2

 2021ފެބްރުވަރީ  21 ޑރ. ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރް އެކްސަލެންސީ އިންޑިއާެގ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް، ހިޒް  .3

 2021މާރިޗު  21 ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުްނނަާވ ހައި ކޮމިޝަަނރ، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޑޭިވޑް ހޮލީ އޮސްޓްރޭލިޔާއިން  .4

 2021މާރިޗު  22 އެމެރިކާއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެންސީ އަލައިނާ ޓެޕްލީޓްޒް .5

 2021އެޕްރިލް  1 ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސިލެންސީ މރ.ޒަންްގ ލިޒޮންގް ޗައިނާއިން   .6

 2021އެޕްރިލް  24 އެކްސަލެންސީ މރ.ޑޭން ޓީހާން ހިޒް  އެންޑް އިްނެވސްޓްމެންޓް،  އިސްޓްރޭލިޔާެގ މިިނސްޓަރ އޮފް ޓްރޭޑް  .7

 2021އޮކްޓޫބަރު  24 ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެންސީ ކެއިކޯ ޔަނާއި ޖަޕާން އިން   .8

ބަންްގލަދޭޝް އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މުޙައްމަދު ނަޒުމުލް  .9

 ހަސަން 

 2021ނޮވެމްބަރު  24

 

 2021ނޮވެމްބަރު  30 ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ.ޖެއޮންގ ޫވންޖިން  ކޮރެއާ އިން 11

އިޓަލީިވލާތުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ އޮަނރަރީ ކައުންސުލް އޮފް މޯލްޑިްވސް، ހިޒް   . 12

 އެކްސަލެްނސީ މރ. ލޫކާ ފޯމެންޓޭ 

 2021ނޮވެމްބަރު  30

 

 2021ޑިސެމްބަރު  2 ވޯރލްޑް އިންޓަނޭޝަނަލް އެކްސްޕާރޓް އިން ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެްނޑް އެމެޖެްނސީ ރެސްޕޮންސް މރ. ގެރީ ޕޭން  . 13

 

 2021ޑިސެމްބަރު  7 އޮސްޓްރިއާ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެންސީ، ކެތަރީނާ ީވސަރ  . 14

 2021ޑިސެމްބަރު  12 ޖަޕާން އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެންސީ ކެއިކޯ ޔަނާއި  . 15

 2021ޑިސެމްބަރު  13 ނެދަރލަނޑްސް އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެްނސީ ޓަންޖާ ޮގްނގްރޖޕ . 16

 

 2021ޑިސެމްބަރު  13 ކޮލަމްބިއާ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެންސީ މަރިއާނާ ޕަޗެކޯ މޮންޓެސް  . 17



488 
 

އެކްސަލެްނސީ މރ. ރިއުބެން  މޯލްޓާ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްފާފައި ހުްނނަާވ ހައި ކޮމިޝަަނރ، ހިޒް  . 18

 ގައުޗީ 

 2021ޑިސެމްބަރު  14

ޖޯރޖިއާ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްފާފައި ހުންަނާވ ހައި ކޮމިޝަނަރ، ހިޒް އެކްސަލެްނސީ މރ. އަރްޗިލް   . 19

 ޑޒުލިއަޝްިވލި 

 2021ޑިސެމްބަރު  15

ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ޗޭޖޭ ޑި އެފެއަޒް، ހަރ  ޔުނައިޓަޑް އެރަބް ޢެމިރޭޓްސް އިން  . 20

 އެކްސަލެްނސީ ހެބާ އަލްޖްެނއިބީ 

 2021ޑިސެމްބަރު  20

 2021ޑިސެމްބަރު  22 އިނގެރޭސިިވލާތިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސަލެންސީ ކެރަން ރޮސްލަރ  . 21

 

 

 ގެ އ ރިހ ށް ބޭރުގެ ޢިއްޒ ތްތެރިން ުކރެއްވި ޒިޔާރ ތްތ އް  هللاރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުގެ ނ އިބު ރ އީސް، އީވާ ޢ ބްދު. 8.2

 

 ތާރީޚް  ޒިޔާތްކުރެވި ބޭފުޅުން  #

ދިެވހިރާއްޖެއަށް    .1 އިން  އަޔަރލޭންޑް  އެންޑް  ނޮދަރލެންޑް  އެންޑް  ބްރިޓްން  ގްރޭޓް  އޮފް  ކިންްގޑަމް  ޔުނައިޓެޑް 

 ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ހައި ކޮމިޝަނަރ 

 2021މެއި  10

ބީ  ޗެއަރމަން އޮފް ހެޑަޔާ، މެމްބަރ އޮފް ދަ ފެޑެރަލް ނެޝަނަލް ކައުންސިލް ފޯރ ދަ އެމިރެޓް އޮފް އަބޫ ދާ  .2

)އެފް. އެން. ސީ. (، ޗެއަރމަން އޮފް ޑިފެންސް އެފެއަރޒް، އިންޓީރިއާ އެްނޑް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަޓް އެފް.  

އެން. ސީ.، ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ވަރލްޑް ކައުންސިލް އޮފް މުސްލިމް ކޮމިއުިނޓީސް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޑރ.  

 ޢަލީ ރަޝެޑް ޢަލް ނުޢައިމި 

 2021ޖުލައި  1

 2021ޖުލައި  4 ްނޯވއި ފްރޮމް ޕްރެސިޑެްނޓްސް އޮފިސް، މރ.އައްބާސް ފާއިޒް ސްޕެޝަލް އެ  .3

ޖަރުމަންިވލާތުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. ހޮލްގަރ ލޯތަރ    .4

 ސިއުބަރޓް 

 2021އޮަގސްޓް  8

 

ދިެވހިރާއްޖެއަށް   .5 އިން  ހިޒް  ރުަވްނޑާ  ކޮމިޝަަނރ،  ހައި  ރެސިޑަންޓް  ނޮން  ހުްނނަާވ  ކަނޑައަޅުއްާވފައި 

 އެކްސަލެްނސީ ޖެކޮލިން މުކަްނގިރާ 

 2021އޮަގސްޓް  8

 

 2021އޮަގސްޓް  8 މެކްސިކޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސިލެްނސީ މރ. ފެޑްރީކޯ ސަލަސް ލޮފްޓް .6

 

7. 

 

ވިއެޓްާނމް އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސިލެންސީ މރ. ހޯ ތި ތަންހް  

 ޓްރުކް

 2021އޮަގސްޓް  15

ކިޔުބާ އިްނ ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސިލެންސީ މރ. އަންޑްރެސް މަރސެލޯ  .8

 ޮގންޒާލެސް ަގރިޑޯ 

 2021އޮަގސްޓް  15

 2021އޮަގސްޓް  16 ކޮރެއާ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސިލެންސީ މރ. ޖޯންްގ ވޫޖިްނގް  .9

 2021އޮަގސްޓް  18 ހިސް އެކްސިލެންސީ މރ.  ޑެނިސް ޗައިބީ   އީ.ޔޫ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުްނނަާވ ސަފީރު، . 10
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ހަންޭގރީއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިސް އެކްސިލެންސީ މރ. އަންޑްރެސް ލަޒްލޯ   . 11

 ކިރަލީ

 2021ސެޕްޓެންބަރ  14

ރ  އާޖެންޓީާނއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހިސް އެކްސިލެންސީ މރ. ހޫޯގ ހާިވއެ . 12

 ގޮއްބި 

 2021ސެޕްޓެންބަރ  14

އޭސިއާ، މރ. އިއޯނިސް   . 13 އެންޑް ސައުތް  އެފެއަރސް  ޕެސެފިކް ރީޖަނަލް  އޭސިއާ  ހެޑް އޮފް ޑިިވސަން ފޯރ 

 ގިއޯްގކަރަކިސް 

 2021އޮކްޓޫބަރު  5

 2021އޮކްޓޫބަރު  6 ޝާހިދު هللا ަވނަ ޕްރެސިޑެންޓް ޢަބްދު 76ޔޫ.އެން.ޖީ.އޭ.ެގ  . 14

 2021އޮކްޓޫބަރު  6 އިޖިޕްޓް އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންނަާވ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސިލެންސީ ޙުސެއިން އަލް ޝަހާރޓީ . 15

 2021އޮކްޓޫބަރު  26 ޗައިނާ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސިލެންސީ ިވްނގ ލިޒިން  . 16

 2021ނޮވެމްބަރު  2 ޯވލްޑް ބޭންކްެގ އެްގޒެކެޓިްވ ޑިރެކްޓަރ، ޑރ. މިރްޒާ ޙުސައިން  . 17

 2021ނޮވެމްބަރު  8 ސީ.ޕީ.އޭ ޔޫ.ކޭ ޗެއަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ކޮމިޓީ، ޑޭމް މެްގ ހިލިއަރ  . 18

 2021ނޮވެމްބަރު  15 މޯލްޑިްވސް، ޖެނީ ކޮރިއެ ނޫެނސް ހެޑް އޮފް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދަ ޑެލިޭގޝަން އޮފް ދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަން ޓުދަ   . 19

 2021ނޮވެމްމަރު  16 ނޯޭވ އިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލިލެންސީ ޓްރިނާ ޔޮރާންލާ އެސްކެޑަލް  . 20

21. ހުންނަާވ    ކަނޑައަޅުއްާވފައި  ދިެވހިރާއްޖެއަށް  އިން  މައިކަލް ނިއުޒިލެްނޑް  މރ.  އެކްސިލެްނސީ  ހިޒް  ސަފީރު، 

 އެޑްވާރޑް އެޕަލްޓަން

 2021ނޮވެމްބަރު  17

   ޕާލިމ ންޓ ރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްތ އް 9.0

 

 ޕާލ މެންޓ ރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްތ އް އިފްތިތާޙުުކރުން  9.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކާ ގުޅުން އުފުއްދައި ަބދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ  

ނޮވެމްަބރު    16ޕާލިމަންޓަރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށް  

 މެންަބރަކު ވަނީ އެކަމަށް އިޖާަބދެއްވާފައެވެ.  55ވާލެއްވުމުން، ގައި ހުޅު 2020

 އިފްތިތާޙުކުރެވުނެވެ.ގައި  2021ސެޕްޓެމްަބރު  15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްތައް 

ދެމެދު ޕާލިމެންޓަރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

ގައި އިފްތިތާޙުކުރައްވާފައެވެ. އެ ގްރޫޕްތައް އިފްތިތާޙުކުރެއްވީ   2021ސެޕްޓެމްަބރު    15އުފައްދައި، އެ ގްރޫޕްތައް ވަނީ  

  ނައިުބ މުޤައްރިރުން އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ގްރޫޕަތަކަށް މުޤައްރިރުންނާއި  هللا މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އިވާ ޢަްބދު

 ވެސް ވަނީ އިންތިޚާުބކުރައްވާފައެވެ. 
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 ނައިބު މުޤައްރިރު  މުޤައްރިރު  ޤައުމު  #

 هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ހިސާން ހުޞައިން  އިންޑިއާ  .1
 ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ފޭދޫ  ދިއްގަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  ޗައިނާ   .2
 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް  ޔޫ.ކޭ. .3
 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް  ސްރީލަންކާ   .4
 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު  ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަީނ ޢަބްދުލްޙަކީމް ކުރެންދޫ   ރަޝިއާ   .5
 އިހަަވންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާއު  ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ލަތީފް ޖަރމަނީ  .6
 ގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން  هللاބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަ ސިންަގޕޯރ   .7
 ޝަފީޤް هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ޖަޕާން  .8
 މެްނބަރު އޙަސަން ޝިޔާންތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް  ނިއުޒީލެްނޑް  .9
 ފުވައްމުލަކުމެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  ޔޫ.އެސް.އޭ    . 10
 މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ  މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  އިޓަލީ  . 11
 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަީނ ޢަބްދުލްޙަކީމް  هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  ތައިލޭންޑް   . 12
 ފިރުޝާން މަޑަެވލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  ކިއުބާ  . 13
 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  هللاރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސް އީާވ ޢަބްދު އީ.ޔޫ  . 14
 މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ގުރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން  ވިއެޓްާނމް  . 15
 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަީނ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު  މެކްސިކޯ   . 16
 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަީނ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު  ކޮރެއާ   . 17
 ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޔާޞިރު ޢަބްދުލް ލަތީފް  އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހެންޭވރު  ރުާވްނޑާ  . 18

 
 

 ޕާލިމ ންޓ ރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްތ ުކގެ ބ އްދ ލުވުންތ އް  9.2

 
 

 ތާރީޚް  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން  ގްރޫޕް  #

 2021ސެޕްޓެމްބަރު  29 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް ޗައިނާ ޕާލަމެންޓްރީ -މޯލްޑިްވސް .1

 2021އޮކްޓޫބަރު  21 )ަވރޗުއަލް(   ޗައިނާ ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .2

 2021ސެޕްޓެމްބަރ  5 ހޮޓެލް ޖެން ޖަޕާން ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެްނޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .3

 2021ނޮވެމްބަރު  16 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  ޖަޕާން ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެްނޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .4

 2021އޮކްޓޫބަރު  5 ހޮޓެލް ޖެން ރަޝިއާ ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެްނޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .5

 2021ނޮވެމްބަރު  2 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  ރަޝިއާ ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެްނޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .6

 2021ނޮވެމްބަރު  7 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  ޔޫ.ކޭ. ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .7

 2021ޑިސެމްބަރ  1 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާ  ކޮރެއާ ޕާލަމެންޓްރީ ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް -މޯލްޑިްވސް .8
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 ޕާލިމ ންޓ ރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕްތ ުކން ބ އްދ ލުުކރ އްވާފ އިވާ ބޭރުގެ ޢިއްޒ ތްތެރިން  9.3

 
 ތާރީޚް  ބައްދަލުކުރެއްވި ވަފްދު  ގްރޫޕް  #

ޔޫކޭ ޕާލަމެންޓަރީ  -މޯލްޑިްވސް .1
 ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް 

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިްވ، ޕްރިޔަންާގ  ޑަބްލިއު. އެފް. ޑީ. ެގ ކަންޓްރީ   ▪
 ހެއްޓިއަރާކް 

 އަލްފާޟިލާ އަރީޖް ޙުސައިން  ▪
 

 2021ނޮވެމްބަރު  2

ޔޫކޭ ޕާލަމެންޓަރީ  -މޯލްޑިްވސް .2
 ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް 

 ހައުސް އޮފް ކޮމަންސް ޑެލެޭގޝަްނ: 
ޑޭމް މެްގ ހިލިއަރ އެމް.ޕީ، ޗެއަރ އޮފް ދަ ޕަބްލިކް  ▪

 އެކައުންޓްސް ކޮމިޓީ 
ޗެއަރ  -ކްލިފްޓަން ބަރައުން އެމް. ޕީ، ވައިސް-ޖިއޮފްރީސަރ  ▪

 އޮފް ދަ ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ކޮމިޓީ 
ރިޗަރޑް ބޭކަން އެމް.ޕީ، ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ކޮމިޓީެގ   ▪

 ކުރީެގ މެމްބަރ 
 ބްރޭޑްލީ އަލްބްރޯ، ކްލަރކް އެޓް ދަ ޕަބްލިކް ބިލް އޮފީސް  ▪
ސް އެންޑް  ރެބެކާ ނޯތޯލް، ސީ.ޕީ.އޭ. ޔޫ.ކޭ. ޕްރޮޖެކްޓް ▪

 ޕްރޮްގރާމް މެނޭޖަރ 
ޕެސިފިކް  -ސޯނު މަސަނިއަ، ސީ.ޕީ.އޭ. ޔޫ.ކޭ. އޭޝިއާ ▪

 ރީޖަނަލް ޕްރޮްގރާމް މެޭނޖަރ  

 2021ނޮވެމްބަރު  8

ޗައިނާ ޕާލަމެންޓަރީ  -މޯލްޑިްވސް .3
 ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް 

ޗައިާނއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުްނނަާވ ސަފީރު،  
 އެކްސެލެންސީ ަވންްގ ލިޒިން ހަރ 

 2021އޮކްޓޫބަރު  21

ޖަޕާން ޕާލަމެންޓަރީ  -މޯލްޑިްވސް .4
 ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް 

ޖަޕާންއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުްނނަާވ ސަފީރު،  
 ހަރ އެކްސަލެންސީ ކެއިކޯ ޔަަނއީ 

 2021ނޮވެމްބަރު  16

ޕާލަމެންޓަރީ  ކޮރެއާ -މޯލްޑިްވސް .5
 ފްރެންޑްޝިޕް ްގރޫޕް 

ކޮރެއާއިން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްާވފަ ހުންަނާވ ސަފީރު، 
 ހިޒް އެކްސަލެްނސީ ޖިއޮްންގ ވޫޖިން 

 2021ޑިސެމްބަރު  1

9.4 

 ްކލ އިމެޓް ވ ލްނ ރ ބ ލް ފޯރ މް )ސީ.ވީ.އެފް.( ގެ ގްލޯބ ލް ޕާލިމ ންޓްރީ ގްރޫޕް އިފްތިތާޙުުކރުން  9.4

އިން -އިންޓަރ )ޖީ.ސީ.އޭ.(  އެޑަޕްޓޭަޝން  އޮން  ސެންޓަރ  ގްލޯބަލް  އަދި  )އައި.ޕީ.ޔޫ.(  ޔޫނިއަން  ޕާލިމެންޓަރީ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ސީ.ވީ.އެފް. ގެ ގްލޯބަލް    2021އޮކްޓޫބަރު     26އިންތިޒާމުކޮށްގެން  

 ފައެވެ.  ޕާލަމަންޓަރީ ގްރޫޕެއް ވަނީ އިފްތިތާޙުކުރައްވާ

 މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް ވާހަކަދެއްވިއެވެ.  
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 އް ރ އްޔިތުންގެ މ ޖިލީހުން ބ އިވެރިވުމ ށް ފާސްކޮށްފ އިވާ ޖ މްޢިއްޔާތ  10.0

 ބައްދަލުވުން ޖަލްސާ /   ފާސްކުރި ތާރީޚް  ޖަމްޢިއްޔާ  #

ްގލޯބަލް ކައުްނސިލް ފޮރ ޓޮލަރެްނސް އެންޑް ޕީސް   .1
އިްނޓަރނޭޝަނަލް ޕާލަމަންޓް   )ޖީ.ސީ.ޓީ.ޕީ.( ެގ ޮގތްޕެއްކަމަށްާވ
 )އައި.ޕީ.ޓީ.ޕީ.(   ފޮރ ޓޮލަރެންސް އެންޑް ޕީސް

 

 ަވނަ ޖަލްސާ  31ަވނަ ދައުރުެގ  3 2021އޮކްޓޫބަރު  27

ކްލައިމެޓް ަވލްަނރަބްލް ފޯރަމް )ސީ.ީވ.އެފް.( ެގ ްގލޯބަލް   .2
 ޕާލިމެންޓަރީ ްގރޫޕް 

 ަވނަ ބައްދަލުުވން  25ޢާންމު ކޮމިޓީެގ  2021ނޮވެމްބަރު  1
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 ވ ނ  އ ހ ރު މ ޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބ އެއް ސެކްޝ ންތ ކުން ކުރެވުނު މ ސ އްކ ތްތ އް  2021 11.0

 ސެްކޝ ން  ސީ.ޓީ އ އި.

ތަކާއި ވަނަ    2021 .1 މަސައްކަތް  އެންމެހާ  ޖެހޭ  ކުރަން  ލައިވްކުރުމަށް  ޖަލްސާ  ފުރަތަމަ  ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ 

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އްމިރަސްމިއްޔާތަށް ޭބނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ ސަޕޯރޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަ

ޓެ .2 އައި.ސީ.ޓީ  ބޭނުންވާ  އެކި ސެކްޝަންތަކަށް  އެކި  މަޖިލީހުގެ  ޖަލްސާތައް ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ކްނިކަލް ސަޕޯޓާއި 

ވީޑިއޯގެ   އަދި  އޯޑިއޯ  އިވެންޓްތަކުގެ  އެހެނިހެން  ކޮންފަރެންސްތަކާއި  ޕްރެސް  ތަކާއި  ކޮމިޓީ  ކުރުމާއި  ްބރޯޑްކާސްޓް 

ޖިލީހުގެ ތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ތަކުގައި ާބއްވާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ާބއްވާފައިވާ މަމަސައްކަތް

 ވެސް ކޮށްފައެވެ. ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަލްސާތަކަށް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް

ކޮމިޓީން ކުރިއަށް    241ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލައާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ   .3

އިންކުއަރީގެ   އަގެންދިޔަ  މަޖިލީހުގެ  ހޯލު    4އިމާރާތުގެ  އު  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މަލްޓިޕާރޕާސް  ފަންގިފިލާގައިވާ  ވަނަ 

ރެކޯޑް ކުރުމާއި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ    އްތައްޔާރުކޮށް، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ސެޓްއަފް ހަދައި ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ހަރަކާތްތަ

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ   ރީއަދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އިންކުޚިއައި.ސީ.ޓީ  

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ދަށުން   .4 ފައިަބރ އޮޕްޓިކް ކޭަބލް އެޅުމުގެ  އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ދެމެދު 

އޭރިއާގައި   ގާޑަން  ހުޅަނގު  މަޖިލީހުގެ  އޮޕްޓިކް  ރައްޔިތުންގެ  ވަނީ ފައިަބރ  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ކޮންފިގަރ  ގުޅައި 

 ކުރެވިފައެވެ.

ވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި   ަބދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އް އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ އީގަވަރމެންޓް ކޭަބލް މަޖިލީހުގެ އާއިމާރާތަ .5

 ކޮށްފައެވެ.

  އޮންލައިން   ާބއްވަނީ  ކޮންފަރެންސްތައް  ގިނަ  ޭބރުގެ  ރާއްޖޭން   އާއި  ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ޕެންޑަމިކްއާ   ގެ  19  ކޯވިޑް .6

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސްތައް ވީޑިއޯކެމެރާ ހޯދައި    އެކަށީގެންވާ  ޒަމާނާ  ވާތީ  ކަމަށް   މެދުވެރިކޮށް  ޕްލެޓްފޯމްއެއް

 ޭބއްވޭނެ ގޮތަށް ކޮމިޓީ ރޫމްތައް ސެޓްއަޕް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެޗްޕީއޭ( އަދި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ރައްޔިތުންގެ .7

އައި.ސީ.ޓީ ސަޕޯޓް  ޭބނުންވާ  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމް  ދެވޭނެ  ވެކްސިން  ކޮވިޑް  އާންމުންނަށް  އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ 

ކުރަމުންދާ މިމަސައްކަތް  އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ  އެކްސެސް   ދިނުމާއި  ހެދުމަށް  ލިބޭނެގޮތް  ވައިފައި  ތަކަށް  ސަރަޙައްދު 

 ޕޮއިންޓްތައް ހަރުކޮށް ސެޓްއަޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ކޮންޕިއުޓަރ   އިދާރާގެ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .8 އަންނަ  ކުރަމުން  ޭބނުން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން  ަބއެއް 

ސިސްޓަމްތައް އައުޓް ޑޭޓްވެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތި ވަމުންދާތީ މިކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ 

އު  އަ  އްއެއް ކުރެވި، އެ ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަޖެހެމުންދާ ހުރިހާ ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ފާހަގަކުރުމަށް ސާވޭ

 މްތަކަށް ަބދަލުކޮށް މަޖިލީހުގެ ނެޓްވޯކުއާ ގުޅައި ސެޓްއަޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ޓަސިސް

 ޕްމެންޓްމައިއިމާރާތުގައިވާ އައި.ސީ.ޓީ ސާވަރ ރޫމް މަރާމާތުކޮށް އެތާގައިވާ އައި.ސީ.ޓީ އިކްއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .9

 ތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުން ނުކުރާ އިކްއިޕްމެންޓްތައް ނަގައި އޮގަނައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރޫމްތަކާއި މަޖިލީހުގެ މެމްަބރުންނަށް ޙާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް މަޖިލީހުގެ   .10

 އެވެ.ވެފެންނާނެގޮތް އައި.ޕީ ޓީވީ ހަރުކޮށް ކޮންފިގަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ޖަލްސާތައް ވަގުތުން 

ޓީ  ސެކިއުރި  ވާއިމާރާތުގައިއު  އަ  މަޖިލީހުގެ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ   ވަރުގަދަ  ސެކިއުރިޓީ  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .11

ހާއްސަ ސަވަރއެއް ހޯދުމަށްފަހު ކޮންފިގަރ ކުރުމުގެ  ކެމެރާތަކުގެ ފީޑް ދިގުމުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރުމަށް ޓަކައި މިކަމަ ށް 

 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ކޭަބލްތައް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު   ނަގައި  ވަރރޫމްގެ ސީލިންގސާ  އިމާރާތުގައިވާއު  އަ  މަޖިލީހުގެ .12

ވީޑިއޯ ޑިސްޓްރިިބއުޝަން ރަގަނޅު ކުރުމާއި ލައިޓްތައް    ކުރުމަށް ކޭަބލްތައް ތަރުތީުބކޮށް ލޭަބލް ކުރުމާއި ސާވަރ ރޫމްގެ 

 ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ސިސްޓަމް   ކޮންޓްރޯލް އެކްސެސް  އެޅުމާއި  ނެޓްވޯކް  ހަދައި  ރޫމް  އޮޕްސް   އެފްގެ.ޑީ.އެން.އެމް   އިމާރާތުގައި  މައި  މަޖިލީހުގެ .13

 ކުރުމާއި މީޑިއާ ނެޓް ކޭަބލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮންފިގަރހަރުކޮށް 

އި ކޮޅުގައާ  ކޮޓަރި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  އެސިސްޓެންޓްއި  ކޮޅުގައާ  ކޮޓަރި  ޢާންމުގެ  އަމީން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .14

  ހަރުކޮށް  ސިސްޓަމް   ކޮންޓްރޯލް  އެކްސެސް  ދޮރުގައި   ދެ  އޭރިއާގައިވާ  ރިސެޕްޝަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެއާކައިވްގައި އަދި  

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކޮންފިގަރ

ކޮންޕިއުޓަރ   ހަދާފައިވާ  ކޮށްގެން  އްސަ ޚާ  ޕާޓީތަކަށްސިޔާސީ    އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .15 ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގައި 

ތައް ސެޓްއަޕްކޮށް ވައިފައި އެކްސެސް ޕޮއިންޓްތައް ހަރުކޮށް ކޮންފިގަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރިންޓަރު

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ކަމުގައިވާތީއިކްއި  ޓީ.ސީ.އައި  އިދާރާގެ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .16 ތަކެތި  އަގުޮބޑު  ކާރިސާތަކުގައި ޕްމެންޓްތަކަކީ  ދިމާވާ   

ޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކޮށްފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  ގަނ މިތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެ ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރެވޭނެ ރަ

މެންޓް ކުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު ަބއެއް އިކްއިޕްކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ މި އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ އައި.ސީ.ޓީ އިކްއިޕްމެންޓްތަ
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އިންޝުއަރެންސްއާ އެލައިޑް  ކުރުމަށް  ކުރުމުގެ    އިންޝުއަރެންސް  އިންޝުއަރެންސް  އެތަކެތި  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފައިަބރ އާއި ސްވިޗްތަކާއި އިންޓަރނެޓް ްބރޯޑްޭބންޑް އާއި ރައުޓަރތައް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެގޮތަށް   .17

ޕެއަރ ރޫމްގައި  ސްކްރީންއެއް ކޮންފިގަރކޮށް އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަނުގައި ެބހެއްޓުމާއި އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން ތެރޭގައިވާ ރި

 އައި.ސީ.ޓީ އިކްއިޕްމެންޓްތައް ރައްކާކޮށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ގޮތުން   ޖާގައިގެ  އަކީ  ރޫމް  ވީޑިއޯ  ކުރަމުންއަންނަ  ބޭނުން  މިހާރު  ކުރުމަށް  ރޯޑްކާސްޓްްބ  ޖަލްސާތައް  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ .18

ވަރަށް ކުޑަ ތަނަކަށްވުމުގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ މިކަން  

ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ތަން ވީޑިއޯ  ހައްލު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކުރިން މައިނޯރިޓީ   ރޫމްގެ 

 ޑަކްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.ރޫމްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޭަބލް 

އާކައިވް   ބެލެހެއްޓުމަށް  އެކު  ރައްކާތެރިކަމާ  ލިޔެކިޔުންތައް  މުޙިންމު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .19 ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ 

 ށް ވެްބ ޕޯޓަލްއެއް ހަދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.ސެކްޝަނަ

މަޖިލީހުގެ ލައިްބރަރީގެ ފޮތްތައް މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ލައިްބރަރީއަށް ޕޯޓަލްއެއް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް    ރައްޔިތުންގެ .20

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

  ކުރުމަކީ   ެބކަޕް  ކުރުމަށް  ސަލާމަށް  ކާރިސާތަކުން  ދިމާވެދާނެ  ޑާޓާތައް  ތަކުގައިވާ  ސާވަރ  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  އްޔިތުންގެރަ .21

ދެމެދު ފައިަބރ ކޭަބލް އަޅާ އެތަނުގައި ެބކަޕް  އާ ޓީ.އައި.ސީ.އެން އިދާރާއާއި މަޖިލީހުގެ  ފެންނާތީ ކަމަށް ކަމެއް މުހިންމު

 އްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ސްޓޯރޭޖް ސަވަރއެއް ެބހެ

މަސައްކަތް    އެޅުމުގެ  ކޭބަލް  ފައިަބރ  ދެމެދު   އިދާރާއާ  މަޖިލީހުގެ  އާއި   ގަރާޖް  ބޭނުންކުރާ  މުވައްޒަފުން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .22

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ކުރުމުގެރޫމްގެ ޓްރައިކާސްޓަރ އަޕްގްރޭޑް  ވީޑިއޯ އިދާރާގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ .23

 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.ސަވަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ  ްބރާލަރރޫމްގެ  އޯޑިއޯ އިދާރާގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ .24

 އެހެނިހެން ޑާޓާ ރައްކާކުރަން ޖެހޭ އިދާރާއަކަށް  ޑިއޯ އަދިއޯ  އާއި  ވީޑިއޯ   އަދަދަކަށް  ގިނަ  އިދާރާއަކީ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .25

 ހޯދައި ކޮންފިގަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.ސްޓޯރޭޖް ސާވަރއެއް ެބކަޕް ވާތީ މިކަންކަމަށް އެކަށޭނެ 

ރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޒަށް އެޗް.ޑީ.އެމް.އައި ކޭަބލް އަޅާ ތައްޔާ މޭ   ޓީވީ  ކޮޓަރިކޮޅު  ރައީސް  އިދާރާގެ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .26

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
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ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ގައި  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަގުތީ ގެކޮޅު، މުރައިދޫ  ރައްޔިތުންގެ .27

 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ސެޓްއަޕްކުރުމުގެމެއިލް އަދި ޑޮމައިން -ރުމާއި އީޕްރިންޓަރތައް ބަހައްޓައި ސެޓްއަޕް ކު

ހަމަވެފައިވާތީ    365  އޮފީސް  މައިކްރޯސޮފްޓް  ކުރާ  ބޭނުން  އިދާރާގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .28 މުއްދަތު  ލައިސެންސް 

 އެގްރިމެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.އެކަމުގެ މަސައްކަތް ތަކާއި އާކުރުމުގެ 

ޑިވައިސްއެއް މެދުވެރިކޮށް   ހާއްސަޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް  ސިސް  ެބލް  މާލަމްގެ  ކުރާ  ޖަލްސާ އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .29

 މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާދެވިފައިވެއެވެ. 

ރިކުރުމުގެ ގޮތުންއަޅަން ޖެހޭ ރައްކާތެ  މަޢުލޫމާތުތައް  ބޭނުންކުރާ މަޖިލީހުގެ  މާހަލުގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ .30

ދުވަހަށް ކަމުގައި  30ޝޭއާރޑްގައި ޑާޓާ ެބހެއްޓޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން   ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޖިލިސް

ަބދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ   30މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި   ދުވަސް ހަމަވުމުން އެ ޑާޓާއެއް ފޮހެވިގެންދާނެ ގޮތަށް 

 ކުރެވިފައެވެ.

ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިއްަބވައިގެން މަޖިލީހުގެ   ދިއުމާ  ލޮކްޑައުންއަށް  ަބލިމަޑުކަމުގައި  19-ކޮވިޑް .31

 ކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.މަސައްކަތްތައް 

އި  ކަމާ  ރައްކާތެރި  މަޢުލޫމާތުތައް  މަޖިލީހުގެ  ކުރުމަށާއި  ބޭނުން  އިންޓަރނެޓް  ކާތެރިކަމާއެކުރައް  މާހަލުގައި  މަސައްކަތުގެ .32

ކުރުމުގެ   މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ލުއިފަސޭހަ މަސައްކަތުގެ މާހަޢުލެއް ޤާއިމު  ބެލެހެއްޓުމަށާއި  އެކު 

 ވަނަ އަހަރުވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.  2021 މަސައްކަތް ގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ 

ތަރުތީުބ ކުރުމާއި ފާހަގަ ކުރަން   ކޭަބލްތައް  ޕެޗްޕެނަލްތަކުގެ  ނެޓްވޯކް  ފަންގިފިލާތަކުގައިވާ  ހުރިހާ   އިމާރާތުގެއު  އަ  މަޖިލީހުގެ .33

 އެނގޭނެ ގޮތަށް ލޭަބލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަޖެހިފައިވާ ކޮމްޕި .34 ހައްލުކުރުމާއި  މައްސަލަތައް  ހައްލުކުރެވެންހުރި  ބަލައި،  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  އުޓަރތަކަށް 

 ަބއި ރިޕްލޭސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައެވެ.ސިސްޓަމްތަކުގެ އެކިއެކި ަބއި

އޮޕްސް ރޫމް އަދި ސެކިރިޓީ ކޮންޓިންޖެންޓް    އެފް.ޑީ.އެން.އެމް   ފަރާތްކަމުގައިވާ  ބަލަހައްޓާ  ސެކިއުރިޓީ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .35

 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ރޫމްގައި ނެޓްވޯކް އަޅާ އައި.ޕީ ފޯނު ސެޓްއަޕް ކުރުމުގެ

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ވައިފައި އެކްސެސް ޕޮއިންޓްތައް ރަނގަޅުކޮށް   10އަދި    4،9އާއިމާރާތުގެ    މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .36

 ކޮންފިގަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ޑީ، .ވީ.ޑީ  ޑިޖިޓަލްކޮށް  ހަދައި  އަޕްއެއް  ސެޓް  ންސްޓޭޝަ  ރިޕިން  ސެކްޝަނުގައި  އާކައިވް  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ .37

 ވީ.އެޗް.އެސް ޓޭޕް އަދި އޯޑިއޯ ކެސެޓް ޓޭޕް ރިކޯޑު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ.
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ތުގެ ޖީ.އެސް.އެމް، ތްރީ ޖީ، އަދި ފޯރ ޖީ ސިގްނަލް ކަވަރޭޖް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އާއިމާރާ  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ .38

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

  އޯޑިއޯ،   އިވެންޓް  ކުރެއްވުމުގެ  ތަޤްރީރު  މަޖިލީހުގައި  ޮބޑުވަޒީރު  ބަންގްލާދޭޝްގެ  ދުވަހު  ވަނަ  2021  ޑިސެންަބރ  23 .39

 ގެ މަސައްކަތާއި އެޖަލްސާގެ ްބރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.ވީޑިއޯ

 މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ޖަވާުބދެއްވުމަށް  ސުވާލުތަކަށް  ޭބނުންވާ   ކުރަން  ރައްޔިތުން  ގުޅޭގޮތުން  މަޖިލީހާއި  ރައްޔިތުންގެ .40

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ    4ޕްރޮގްރާމްއަށް    ވަނަ  2  ގެ"ސްޕީކަރ  އާސްކް"  ކުރިއަށްގެންދަވާ  ނަޝީދު  މުޙައްމަދު  ރައީސް  ރައީސް،

 އިވެންޓް ރޫމް ސެޓް އަޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ހިންގުނު  ރަ .41 ގުޅިގެން  މޯލްޑިސް  އޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އިދާރާއާއި  މަޖިލީހުގެ  ގެ   "ސީރީޒް  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"އްޔިތުންގެ 

 ހަރަކާތްތައް ޭބވުމަށް ޭބނުންވާ އެންމެހާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ހެންސ ރޑް ސެްކޝ ން 

އާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި އަދި ކޮމިޓީތަކުެގ ހިނާގ މުހިއްމު ކަންތައްތަްއ    މަޖިލީހުެގ އިދާރާ އްޔިތުންެގ  ރަ •

އެކުލެވިެގން ތަްއޔާރުކުރެވޭ މަޖިލީހުެގ ދަފުތަރުެގ މަސައްކަތާއި، މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތަކުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

މައްސަލަ ނިޒާމީ  ނަންަގާވ  މެންބަރުން  ދަފުތަރުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި  ަމްއސަލައިެގ  ނިޒާމީ  ހެދޭ  ެއކުލަަވއިެގން  ތައް 

 މަސައްކަތް ެވސް ވޭތުވެދިޔަ ައހަރު ހެންސަރޑް ސެކްޝަނުން ކުރެވުނުެވ. 

 ބިއުރޯ

އެޕޮއިންޓްމަ • ޢާންމުެގ  އަމީން  އަދި  ރައީސް  ނައިބު  ރައީސާިއ  ހަމަޖެއްސުމާިއ މަޖިލީހުެގ  ންޓްތައް 

 ދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފަިއވެެއވެ. އެބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އި

 އ ދި އާކ އިވްސް  ލ އިބްރ ރީ

ހުށަހެޅި    2021 • ފަރާތްތަކުން  އެކި  ހޯދުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  އަހަރު  މަޢުލޫމާތު   32ވަނަ  އިންކްއަރީއަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

ސީ.ޑީ ލޭަބލްކޮށް   895ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ،   •

ވަ ރެކޯޑު  އަހަރުތައް  ޖަލްސާތައް  މަޖިލީހުގެ  ޙާއްޞަ  ހިމެނެނީ  އޭގެތެރޭގައި  ެބހެއްޓުނެވެ.  ތަރުތީުބކޮށް  ކިވާނެގޮތަށް 

 ސީ.ޑީ އެވެ. 713ސީ.ޑީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާ  182ކޮށްފައިވާ 



498 
 

  300ޓޯ އާއި ކުރީގެ ަބއެއް ފޮޓޯތައް ހިމެނޭހެން  ކައިވް ރޫމުގައި ހުރި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮ އާ •

 ފޮޓޯ ސްކޭން ކުރެވުނެވެ.

އަދި    18އަދި    17،  16 • ތައްޔާކުކުރެވުނެވެ.  ލިސްޓެއް  ބިލްތަކުގެ  ހުށައެޅިފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

ސްދީޤުކުރުމަށް ރައީސްއޮފީހަށް ިބލާއި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ތަ  78މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުނު ިބލްތަކުގެ ތެރެއިން  

 ިބލެއް ސްކޭން ކުރެވުނެވެ. 197ފޮނުވާފައިވާ 

ޑޮކިއުމަންޓްވަނީ   1951ވަނަ އަހަރު    2021ޑިޖިޓްލް އާކައިވް ޕޯޓަލް ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަރުޝީފު ( އަށް   •

 އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެވެ. އެއީ 

 )ހަސަތޭކަ ހަތެއް(  607ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ:  -

 )ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( 960ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ:  -

 )ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް( 64ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ:  -

 )ތިންސަތޭކަ ވިހި( 320ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ:  -

ފޮތް، ޔައުމިއްޔާ ޕްރިންޓްކޮށް ފޮތް  272ލައިްބރަރީގައި ެބހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަމަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާގެ  •

 ަބއިންޑްކުރެވުނެވެ.

ފެށިގެން ލައިްބރަރީ އެންޑް އާކައިވް ސެކްޝަންގައި ވަނީ ރިސާޗްކުރުމުގެ މަސައްކަތް   2021ސެޕްޓެމްަބރ  26 •

 ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:  ފެށިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މައިގަ

އުސޫލު   • ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ކުރުމާެބހޭގޮތުން  މަސައްކަތް  ރިސާޗް  ސެކްޝަންއިން  އާކައިވް  އެންޑް  ލައިްބރަރީ 

 ވުނެއެވެ.އެކުލަވާލެ

ޚުލާސާ   • ކުރު  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  އަދި  ބިލްތަކާއި  ހުށަހެޅޭ  މަޖިލީހަށް  ކަރުދާސްތައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ 

 ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން:

  ިބނާކުރެވުނު   ނަމުގައި  މަޝްރޫޢުގެ "  ހިޔާ"  ގެންދެވުނު  ކުރިޔަށް  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ -

 ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުން،  ޚުލާސާ   ކުރު ގުޅޭ ޔުނިޓާ ހައުސިން ސޯޝަލް 7000 ކޮޓަރީގެ 2

 ގުޅޭ ލިޔުން ތަރުޖަމާކުރުން، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްއާ -

 ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  އަދި  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  މަރުވުން  އުފަންވުމާއި -

 ތައްޔާރު ކުރުން، ކަރުދާސް ޚުލާސާ ކުރު ހުށަހަޅާ ގޮތުން ެބހޭ  ިބލާ ހެއްދުމާެބހޭ

 ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޚުލާސާ ކުރު ހުށަހަޅާ ގޮތުން ގުޅޭ ިބލާ  ރައްކާތެރިކަމުގެ ކާބޯތަކެތީގެ -



499 
 

  



500 
 

 މީޑިއާ އެންޑް ޮކމިޔުނިޭކޝ ން 

 ތ ޢާރ ފް

 ފެތުރުން   ތައްޔާރުކޮށް  ޚަބަރުތައް  އިދާރާގެ   މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހާއި   ހިނގަމުންދާ މީޑިއާ ސެކްޝަނަކީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި 

  މީޑިއާއަށް  އާންމުކޮށްއަދި    ޝާއިޢުކުރުމާއި،  ޔާރުކޮށްތައް  ފޮތްތައް  އެކުލެވޭ  މަޢުލޫމާތު  ހޭނެރެންޖެ  އިދާރާއިން ންމުކުރުމާއި،  ޢާ  ނުވަތަ

މިމަސައްކަތްތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ.    ކޮށް   ވިލަރެސް   ކަންކަން އެހެނިހެން    މަޢުލޫމާތާއި  ބޭނުންވާ 

   ންދެވިފައިވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުވެސް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެ 2021ދައިން ފަ ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއް

 

 މުވ އްޒ ފުން

  އަލްފާޟިލް   އޮފިސަރސީނިއަރ  މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ    5މަސައްކަތް ކުރެއްވީ  މަހުގެ ނިޔަލަށް    ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަންގައި  2021

،  ޢަލީ  އަޝްރަފް  އަލްފާޟިލް   އޮފިސަރ  މީޑީއާ   ދު، އީ އުމައިރާ އަޙްމަދު ސައަލްފާޟިލާ  އޮފިސަރ  ޢަދު، ސީނިއަރސްއަޙްމަދު މާން އަ

 ރާ އަބޫބަކުރު އަދި މީޑިއާ އޮފިސަރ އަމީން ފަހުމީއެވެ. އަމީ ޟިލާ ފާޑިއާ އޮފިސަރ އަލްމީ

 އެވެ. ޢު ސަން ޒިޔާޙަ އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރހުންނެވީ  އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން  ހަވާލުވެ ސެކްޝަން މީޑިއާ

 

 މ ސ އްކ ތްތ އްމުހިންމު ވ ނ  އ ހ ރު ކުރެވުނު   2021

ސެކް  • ދިވެއަ  ހެދިފައިވެއެވެ.ބަރު  ޚަދިވެހި    33  އިގަ   2021  ޝަނުންމީޑިއާ  ކޮންމެ  ޚަބަރެ ދި  ބަހަށް    އިނގިރޭސި   އްހި 

މަޖިލީހު   ތަރުޖަމާކުރެވުނެވެ. ރައްޔިތުންގެ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  ޖަލް ޚަބަރު  ކޮމިޓީތަކުގެ،  ގެ  ތަޢުޒިޔާގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓްސްސާތަކުގެ،   ،  

  ޔާން އިއްވެވި ބަ  ރިޔާސީ  އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންބަރުން އަދި ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ  ،ދަފްތަރުގައި ސޮއި ކުރެއްވި ކަމުގެ 

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަށް     ވެ. އަދި،  ކުރެވުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޙިއްސާއަދި ޚަބަރުތައް މީޑިއާތަކަށް  ޚަބަރު ހެދިފައިވެއެވެ.  

 އަޕްލޯޑްކުރެވުނެވެ. 

ށް  އެދުނު ފަރާތްތަކަ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ދަށުން  ގެ(  2014/1  ބަރުނަން ޤާނޫނު)  ޤާނޫނު  ހައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  އިހޯދަ   މަޢުލޫމާތު •

 ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  33

 . ދެވުނެވެބާއްވައި މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ބްރީފިންގ ސްރެޕް  7ލީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ގައި އަހަރު ތެރޭ •

 ބޭއްވުނެވެ.  ން ބައްދަލުވު 1ގައި  2021ޔާލު ހޯދުމަށް ންމުންގެ ޚިބިލުތަކަށް ޢާހަށް ހުށަހެޅޭ ލީ މަޖިތުންގެރައްޔި •
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ންޓް  ގޮތުން، ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާގައި މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ އެކައު ކުރުމުގެ  ލިންކު   ތަކަށްމަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގެ އިތުރުން، ޚަބަރު •

ދުވަހަކު  ކޮން ހިއްސާކުރަމުންމެ  މީހުން    14,613ލޮވާސްގޮތުގައި  ފް އެކައުންޓްގެ    ގޮތުން، ފޭސްބުކްމިގެންދިޔައެވެ.    މައުލޫމާތު 

 ރު ތިއްބެވެ.  މުނު އިއަހަރު ނިމީހުން  33,253 ލޮވާސްގޮތުގައިފްގެ ޓުއަދި ޓްވިޓަރ އެކައު 

،  ފޭސްބުކްޔާރުކޮށް  ތައްއޯ  ކާޑު އަދި ވީޑި ޓިންގްސް  ގުޅިގެން ގްރީ  ކާއި ތަތުމުނާސަބައްސަ  ޚާހެން  ހެނިއެބަންދު ދުވަހާއި    ރަސްމީ •

 އަޕްލޯޑު ކުރެވުނެވެ. އަށް ބް ޔޫޓިއުޓަރ އަދިޓްވި

މް،  ކުގެ ލައިވް ސްޓްރީ ކޮމިޓީތަދިލިސް ޖަލްސާ އަ، މަޖިއިރޭގަ ތެމީގެ  އަޕްލޯޑު ކުރެވުނެވެ.    ވީޑިއޯ   914  އިރުނިމުނު    އަހަރު •

މަޖިލީފިންގބްރީ   ޕްރެސް މަޖިލީހުގެ  ގުޅިގެން  އެކި   ދު ޝީރައީސް މުޙައްމަދު ނަ ސް،  ހުގެ ރައީތައް، ރައްޔިތުންގެ  މުނާސަބަތުތަކާ 

 ހިމެނެއެވެ.  ދެއްވާފައިވާ ޚިޠާބު

 އަޕްލޯޑްކުރެވުނެވެ.   ށްވެބްސައިޓަޓަރ އަދި  ވިޓްނަގައި، ފޭސްބުކް،  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާތައް އަދި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ފޮޓޯ •

  ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރައްވަން  ރައްޔިތުން   ގުޅޭގޮތުން  މަޖިލީހާ  އްޔިތުންގެ ރަގައި    2021  ޑިސެންބަރު  1އަދި    2021ޖުލައި    5 •

  ރައްޔިތުންގެ  ޕްރޮގްރާމަކީމި  ބޭއްވުނެވެ.  އެޕިސޯޑުވަނަ   4އަދި ވަނަ    3 ގެ"ސްޕީކަރ އާސްކް'  ،ދެއްވުމަށް ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް

  އިވް ލަ   ނުބޭއްވު  ގުޅިގެން  މީޑިއާ  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  އިދާރާއާއި  ގެމަޖިލީހު  ރައްޔިތުންގެ  އިސްނެގުމަކަށް،  ރާގެއިދާ  މަޖިލީހުގެ

  ސުވާލުކުރެއްވޭނެގޮތް   މެދުވެރިކޮށް  މެސެޖު  ނުވަތަ  ފޮނުއްވައިގެން  ކުރެއްވުމަށްފަހު  ވީޑިއޯ  ސުވާލު އެގޮތުން،    .ކެވެޕްރޮގްރާމެ

  މެދުވެރިކޮށް   މީޑިއާ  ސޯޝަލް  އިކާފަރާތްތަ  ޅުވާބޭނުންފު  ސުވާލުކުރެއްވުމަށް   މެދުވެރިކޮށް  ފޯނު   އަދި.  އެވެއިވެ ފަހަމަޖައްސާ 

 . އެވެއިވެ ފަހަމަޖައްސާ ސުވާލުކުރެއްވޭނެގޮތް  ކަށްވެސްފަރާތްތަ ބޭނުންފުޅުވާ ންވަ ލުކުރައްސުވާ

ގެ  " ސީރީޒް  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް "  ގުޅިގެން  މޯލްޑިވްސް  ޔޫއެންޑީޕީ   އިދާރާއާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައި ވަނަ އަހަރު  2021 •

ބައޭއި  ވައްވަބާ  "ޔޫތް  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"އަދި    "ވިމެން  ފޯރ  ލަމެންޓް ޕާ   ޕްރެކްޓިސް" ފަރާތްތަކަށް  ގައި  އިވެރިވި 

  ނަމޫނާ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އި ތަކާސެޝަން  ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު  ގޮތުގެ   ކުރިއަށްދާ   މަސައްކަތްތައް  މަޖިލީހުގެ  ޕޮލިސީތަކާއި

 . ވެއެއް ބޭއްވުނެ މާދިރީ

  އިންވިޓޭޝަން ކާޑާއި އަދި   ގެ ފާސް ހެދުމާއި،  ޒަފުން މުވައް   ގާ ހުރިހާ ހަރާކާތައްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި، މަޖިލީހުގެ ނހިމަޖިލީހުގެ   •

ބުކްގެ ލޭއައުޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ    ގުޅޭ ގޮތުން ހޭންޑްހިންމު އިވެންޓް ތަކާ  މު  ، ބައެއްމީގެއިތުރުންތައްޔާރުކުރުމާއި،    މްފޮޓޯ އަލްބަ

 އަށް ގެންދެވުނެވެ. ސައްކަތް ކުރިމަ
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 ޕާލ މެންޓ ރީ އެޑިއުޭކޝ ން ސެްކޝ ން

 ޙ ރ ކާތްތ އްވ ނ  އ ހ ރު ކުރިއ ށް ގެންދެވުނު  2021މެދު ސުކޫލު ކުދިންގެ މެދުގ އި ހޭލުންތެރިކ ން އިތުރުކުރުމ ށް މ ޖިލީހާ ރ އްޔިތުންގެ

ކުދިންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާދެމެދު އޮންނަ    އްޔިތުންގެ މަޖިލީހާމެދު ސުކޫލުރަ

ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި މި ސެކްޝަނުން ހިންގަމުންގެންދާ ޕާލަމަންޓްރީ އެޑިޔުކޭޝަން ސެމިނަރތައް 

މާލޭގެ   އެގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުކޫލަ  2މިއަހަރު  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ކުން 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ދަރިވަރުންނަށް  އެ  ވެއެވެ.  ޒިޔާރަތްކޮށްފައި  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ދަރިވަރުން 

ވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތަކާއި އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިފައި  

އިސްލާ އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ަބއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަމުންދާ  ޙާސިލް  ތަޢުލީމް  ސްޓަޑީސްގައި  މިކް 

ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.   އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  މަޖިލީހުގެ  އަހަރު    2021ދަރިވަރުން  ވަނަ 

 ރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ސުކޫލުތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު: މަޖިލީހުގެ އިދާ

 ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު  ގްރޭޑް  ސްކޫލު  

 98 7ގްރޭޑް  އިމާދުއްދީން ސްކޫލު  1

 85 8ގްރޭޑް  އިމާދުއްދީން ސްކޫލު  2

 167 7ގްރޭޑް  ތާޖުއްދީން ސްކޫލު  3

 27  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިޓީ  4

 

 ޕްރެކްޓިސް ޕާލިމ ންޓް ސީރީސް 

ޕްރެކްޓިސް  ގުޅިގެން،  ސަރުކާރު  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  އަދި  މޯލްޑިވްސް،  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  އިދާރާއާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

މި   ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  ވަނީ  މާދިރީތަކެއް  ނަމޫނާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނަމުގައި،  ސީރީސްގެ  ޕާލަމަންޓް 

ޒުވާނުންނާއި ޕްރޮގްރާމު ޝައުގުވެރިވާ  ދާއިރާއަށް  ސިޔާސީ  މަޤްސަދަކީ،  ޮބޑު  އެންމެ  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ތައް 

މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާ  ތަފާތު  ޤައުމުގެ  އަދި  ހިއްވަރުދިނުމާއި،  ނިކުތުމަށް  އެދާއިރާއަށް  އަންހެންޭބފުޅުންނަށް 

މަޖިލީހު ރައްޔިތުންގެ  އިތުރަށް،  ގޮތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  އެކަންތައްތައް  މަސައްކަތްތަކާއި،  ގެ 

އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ރައްޔިތުންގެ    25އަހަރާއި    16އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.  އެގޮތުން، ޢުމުރުން  

އަދި،   މާދިރީ  ޒުވާނުންގެ  ޭބފުޅުންނަށް  25މަޖިލީހުގެ  އަންހެން  މަތީގެ  ރައްޔިތުންގެ    އަހަރުން  ވެސް  އަމާޒުކޮށްގެން 

ޑިސެންަބރު   9 - 5މަޖިލީހުގެ ނަމޫނާ މާދިރީއެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ޒުވާނުންގެ މާދިރީ، ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ،  
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ހެން ޒުވާނަކު ަބއިވެރިވިއެވެ. އަން  30އަށެވެ. ޒުވާނުންގެ މާދިރީގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ހޮވާލެވުނު    2021

އަށެވެ. މި   2021ޑިސެންަބރު    15 -12 ޭބއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދިރީ ޭބއްވުނީ،  ޭބފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

 އަންހެން ޭބފުޅަކު ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 50ޕްރޮގްރާމުގައި 

 މެއިންޓެނ ންސް ސެްކޝ ން 

ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުން މަޖްލިސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހުމާ   2120 .1

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްވަނީ މިސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގެވިގޮތަށް    ގުޅިގެން މިސެކްޝަން ފަރާތުން

 އެވަގުތަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލެވިފައެވެ. 

 އިދާރާގެ ެބކަޕް ޖަނަރޭޓަރަށް ކަރަންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. .2

ންގްތައް ވެއްޓި އަދި ދިމާ ވެފައިވާ އެހެން މައްސަލަތަށް ވަނީ މި އިދާރާގެ އައު އިމާރާތުގެ ގިނަ ފާހާނާތަކުގެ ސީލި .3

 ރަނގަޅު ކުރެވިފައެވެ.

ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއްވަނީ މި މިސެކްޝަންއަށް   2021 .4 ވަނައަހަރު ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގެ 

 އެންގެވި ގޮތަށް ކޮށް ނިންމާލެވިފައެވެ. 

އިތުރުން   .5 މޭޒުގެ  ބެހެއްޓިފައިވާ  ޗެންަބރުގައި  އިދާރާގެ  ހަދާފައި   4މި  ފާރާތުން  ސެކްޝަންގެ  މި  މޭޒުވަނީ 

 ބެހެއްޓިފައެވެ.  

ކޮމިޓީން ކުރިއަށް   241ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލައާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ   .6

ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މަލްޓިޕާރޕާސް ހޯލް    4ތް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އާއިމާރާތުގެ  ގެންދިޔަ އިންކުއަރީގެ މަސައްކަ

 ތައްޔާރު ކުރުމަށް މެއިންޓަނަންސްއަށް އެންގެވި ކަންތައްތައް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

 މީޓަރެއް  މި އިދާރާގެ ވެހިކަލްތަށް ދޮވެ ސާފު ކުރުމަށް އައު އިމާރާތުގެ ވެހިކަލް ގަރާޖުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ފެން .7

 ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ގައި ޭބއްވުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޮބޑުވަޒީރު ޝޭޙު ހަސީނާ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތަށް    2021ޑިސެންަބރު    23 .8

 މެއިންޓަނަންސްއިން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ. 

އޮކްޓޯަބރ   21ތީގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް ސަލީމްެބ ވޯކްޝޮޕްގެ މުވައްޒފުންނާ ގުޅިގެން  މިއިދާރާގެ ޗެންަބރ މަ .9

 މަސައްކަތްތަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 2021ނޮވެމްަބރ  1އިން  2021

ުބރީގެ އައު އިމާރާތުގެ ޓެރަސްމަތީގައި މިހާރު ހުރި ފެންސް ވޯލް ނަގައި އަލުން ފާރު ރޭނުމުގެ   13މިއިދާރާގެ   .10

ކަތާއި އަދި ކުރަން ހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ) ޓެރަސް ވޯޓަރޕްރޫފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭގޮތަށް(،  މަސައް
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާއި އޮސްޓްރޯވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން 

 ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެ  2021ޑިސެންަބރު    9އިން    2021އޮކްޓޯަބރު    25

 މިސެކްޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ ކުރެވެފައެވެ.

ކުލަލުމުގެ  .11 އެތެރޭގައި  މަރާމާތުކުރުމާއި  ަބއެއް  އެތެރޭގެ  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތަކެތީގައި  އަމިއްލަ 

ލި އިންވެސްޓްމަންޓްއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާއި ރަސްވެ

ގެ ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް ވަނީ މިސެކްޝަންގެ   2021ޑިސެންަބރު    21އިން    2021ޑިސެންަބރު    2ދަށުން،  

 ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ސުޕަވައިޒްކުރެވިފައެވެ. 

ޭބރުފާރުގެ އެތެރޭގައި އާއި ޭބރުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް    އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ .12

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާއި ކޮރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމުގެ 

ދަށުން،   ވަ  2021ޑިސެންަބރު    21އިން    2021ޑިސެންަބރު    4ދަށުން   މަސައްކަތް  މި  ނިޔަލަށް  ނީ  ގެ 

 މިސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސުޕަވައިޒް ކުރެވިފައެވެ.

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލް ގަރާޖުގައި ފެންދައުރުވާގޮތަށް ކާނެއް ހަދާ، އެކާއާނުން   .13

އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ   ކޯއެއް  ގުޅޭގޮތަށް  ކުރެސްކޯ  މަގުމަތީ ޖަންގުޝަނަން  އާއި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

ޑިސެންަބރު   25އިން    2021ޑިސެންަބރު    14ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ދަށުން،  

 ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް ވަނީ މި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ސުޕަވައިޒް ކުރެވިފައެވެ.  2021

މަޖިލީ .14 ރައްޔިތުންގެ  ތަކެތީގައި  މަސައްކަތރަސްވެލި  އަމިއްލަ  ކުރުމުގެ  ޕެއިންޓް  ފްލޯ  އިދާރާގެ  ހުގެ 

 2021ޑިސެންަބރު    15އިންވެސްޓްމަންޓްއާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.  މި ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން،  

 ވެ.ގެ ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް މިސެކްޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ ސުޕަވައިޒްކުރެވިފައެ 2021ޑިސެންަބރު  21އިން 

މި އިދާރާގެ ހަރުކުރެވިފައިވާ އޭސީތަށް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ކަމަށްވާ "ވީލް  .15

އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސެސް"ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު މި އިދާރާގެ އޭސީތަށް ސަރވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އިދާރާގެ  ރައްޔިތުންގެ   .16 އިމާރާތުގެ    13މަޖިލީހުގެ  ހަވާލު    2ުބރީގެ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ލިފްޓް ސާވިސްކޮށް  )ދޭއް( 

ލިފްޓް   މަހަކު  ކޮންމެ  ފަރާތުންވަނީ  ގެ  ސޮލިއުޝަން"  "ވާރޓިކަލް  ކަމަށްވާ  ފަރާތް  ކުރެވިފައިވާ 

 ސަރވިސްކުރެވިފައެވެ. 
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މަޖިލީހުގެ   .17 އެންމެހަ  13ރައްޔިތުން  ޢިމާރާތުގެ  އައު  ދެނެގަނެ،  ުބރީގެ  އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  އި މެއިންޓެނެސް 

 މޮނިޓަރކޮށް، ެބލެހެއްޓުމުގު މަސައްކަތްތަށް ވަނީ ކުރެވެފައެވެ. 

އެންމެހާ   .18 ޭބއްވިފައިވާ  މިއަހަރުތެރޭގައި  ފަރާތުން  ސެކްޝަންގެ  ކޭޓަރިންގް  ދަށުންހިގަމުންދާ  މިސެކްޝަންގެ 

ގެ އިތުރުން މާލަމަށް ވައްދާފެން ވެއްދުމާއި ޭބއްވުނު ކޮމިޓީތަކަށް  ޖަލްސާތަކަށް ޖަލްސާކުރާ މާލަން ތައްޔާރުކުރުމު

މަސައްކަތްވަނީ  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ކެއުން  އަދި  ސައި  ހަފްލާތަކުގައި  އެކިއެކި  އިތުރުން  ކޭޓަރކުރުމުގެ  ސައި 

 ކުރެވިފައެވެ.

ަބގީޗާގަސް  އްއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގެ ގަސްތަ .19 އިމާރާތަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި  ހެއްދުމާއި އެގަސްތައް ރީތި ރީތިކޮށް  ތައް 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގާޑްން ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ކުރަމުން ގެންދާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 މުވ އްޒ ފުން  12.0

 މުވ އްޒ ފުން ތިބި އ ދ ދުމ ޤާމުތ ުކގެ އ ދ ދާއި އެމ ޤާމުތ ުކގެ އ ދ ދ ށް އ އި ބ ދ ލާއި އ ދި މ ޤާމުތ ުކގ އި  12.1

ެގ    0212
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2021
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2021
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ސީނިއަރ ސްޓާފްސް 

 އަމީން ޢާްނމު  1    1 1

 އަމީން އާންމުެގ ާނއިބު      1 

 ކައުންސިލް ޖެނެރަލް                1   1 1

 ސާޖަންޓް އެޓް އާރމްސް  1   1 1

 ލް އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖަނެރަ 2   2 2

 ޗީފް އޮފް ބިއުރޯ                       1    1 1

 ހެޑް، އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން   1   1 1

 ހެޑް ފޮރިންރިލޭޝަންސް      1  

އެޑްަވއިޒަރ ޕްރޮޖެކްޓް  1   1 1  

 ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުްނސެލް     1 

 ޑެޕިއުށީ ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް  1   1 1

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް     1 

ޖެނެރަލް )އެކައުންޓްސް( އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  1   1 1  

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ލީަގލް އެފެއަރޒް  2   2 2

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،ހެޑް،ލައިބްރަރީ  1   1 1

، ސެކްޝަން ހެޑް.ފޮރިން ޑިރެކްޓަރ 1   1 1  

 ޑިރެކްޓަރ ސެކްޝަން ހެޑް މީޑިއާ  1   1 1

 ޑިރެކްޓަރ، ސެކްޝަން ހެޑް،ހެންސަރޑް  1   1 1

 ޑިރެކްޓަރ ލީަގލް އެފެއަރޒް  2   2 2

ހެޑް،އައިޓީ ޑިރެކްޓަރ ސެކްޝަން  1   1 1  

 ޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓްސް  1   1 1

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  6    7 7

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3    4 4

31 35    29  
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ެގ    2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި 2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް  ނިޔަލަށް

 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ  2   2 1

 2  ބަޖެޓް އޮފިސަރ  2   2 

03  04    04  
 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސޓްރޭޝަން 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   1  1 1

 ސިނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ  3   2 2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ  3   3 3

 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ  2   2 1

 މެސެްނޖަރ  3    3 3

10  11  0  1  09  

 
 

ެގ    2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް 

 ސީނިއަރ ފޮރިން ރިލޭޝަްނސް އޮފިސަރ  1 1    2 2

ފޮރިން ރިލޭޝަްނސް އޮފިސަރ   2   2 2  

 04  04 0 01  03  

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 މެންބަރ ސަރވިސް އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލް 

             އޮފިސަރސީނިއަރ ޕްރޮޓޮކޯލް  1    1 1

ލް އޮފިސަރ                        ކޯޕްރޮޓޮ 2 1    3 3  

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޓޮފޯލް އޮފިސަރ  1   1 1
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 05  05 0 0  05   
 

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

2020  ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  

 ސީނިއަރ އެޗް އާރް އޮފިސަރ          2   2      2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ  2   2 2

04 04 0 0 04  
 

 

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ބިއުރޯ 

 ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ      1 1

1  1  ބިއުރޯ އޮފިސަރ  1   

 އެސިސްޓެންޓް ބިއުރޯއޮފިސަރ  2    2 1

 ޑްރައިަވރ  3   5 3

 06 09  0   0   06                
 

 

 

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ޓޭބަލް އޮފީސް 

 ލީަގލް އޮފިސަރ                 1    1 1

 4  ސީނިއަރ ޓޭބަލް އޮފިސަރ   3    4 
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ޓޭބަލް އޮފިސަރ   3   4 4  

09 09 0  0 07  
 

ެގ  2021
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2021
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2021
 އުނިކުރި 

ގައި  2021
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ލެޖިސްލޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ލީަގލް އޮފިސަރ  7   7 7

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ  5 1  6 6

 ސީނިއަރ ކޮމިޓީ އޮފިސަރ  5   5 5

18 18 0 01 17  
 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

220 1 ގައި  
 އިތުރުކުރި 

2020 ެގ  
 ނިޔަލަށް

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

 ސީނިއަރީ އައި،ސީ،ޓީ އޮފިސަރ  3   4 4

 އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ  2   1 1

 އެސިސްޓެންޓް އައި ސީ ޓީ އޮފިސަރ   1    1 1

 06   06  0 0 06  

 

ެގ  2021
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2021
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2021
 އުނިކުރި 

ގައި  2021
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 ހެންސަރޑް 

ހެްނސަރޑް އޮފިސަރ ސީނިއަރ  3   3 3  

 ހެންސަރޑް އޮފިސަރ  10   10 10

 އެސިސްޓެންޓް ހެންސަރޑް އޮފިސަރ  1   2 2

 15  15 0 0  14  

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް   120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 މީޑިއާ ސެކްޝަން  

 ސީނިއަރ މީޑިއަރ އޮފިސަރ  2   2 2



510 
 

 މީޑިއާ އޮފިސަރ  3    3 3

 05  05 0  0 05  

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ  2020
 ނިޔަލަށް

 މެއިންޓަނަސް ސެކްޝަން  

 ސީނިއަރ މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ              1 1

 ސީނިއަރ ސަރިވސް ސްޕަވައިޒަރ       1   1 1

 ސީނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ  މެއިންޓަަނސް               1 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ  1   1 1

 ސީނިއަރ ޓެކްށީޝަން  1   1 1

ސްޕަަވިވޒަރ ސަރިވސް  1   1 1  

 ސަރިިވސަސް އެސިސްޓެންޓް  16   17 16

21 23 0 0 20  
 
 
 

ެގ  2021
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2021
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  0212
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ ނިޔަލަށް 2020  ޓެކްނިކަލް ސެކްޝަން    

ޓެކްނީޝަން ސީނިއަރ  1   1 1  

 ޓެކްނީޝަން  1   1 1

 ކެމަރާމަން  1   2 1

 އޯޑިއޯ ީވޑިއޯ ޓެކްނީޝަން   2  2 2

05 06 0 02 03  
 
 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ ނިޔަލަށް 2020  ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަން  

 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ  09      10 09

09 10    09  
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ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ ނިޔަލަށް 2020 އެންޑް އާކައިވްސް   ލައިބްރަރީ     

 ސީނިއަރ ލައިބްރޭރިއަން  1   1 1

 ސީނިއަރ އާކައިްވ  އޮފިސަރ  1 1  2 2

 ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ   1  1 1

04 04 0 02 02  
 

 

ެގ  2120
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ ނިޔަލަށް 2020  ޗާޕިންގ  

 ސީނިއަރ ޕްރިންޓިނގ/މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ     1 

 ޕްރިނިޓިްނގ/މެއިންޓަަނސް އޮފިސަރ  2   2 2

02 03 0 0 02  
 

ެގ  2021
ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2021
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2021
 އުނިކުރި 

ގައި  2021
 އިތުރުކުރި 

ެގ ނިޔަލަށް 2020  ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން  

 ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  1 1  2 2

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  2   2 2

 ހެންސަރޑް އޮފިސަރ  1   1 1

05 05  0  01 04  

 
 

 
ެގ  2120

ނިޔަލަށް ތިބި 
މުަވއްޒަފުްނެގ  

 އަދަދު 

ެގ ނިޔަލަށް  2120
 މަާގމުއޮތް އަދަދު 

ގައި  2120
 އުނިކުރި 

ގައި  2120
 އިތުރުކުރި 

ެގ ނިޔަލަށް 2020  
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ  

 ރަޖިސްޓަރީ  

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އަމީން ޢާންމު  1   1 1

މަޖިލީހުެގ އަމީން ޢާންމުެގ ނާއިބު ރައްޔިތުްނެގ  1   1   

 ކައުންސިލް ޖެނެރަލް   1   1 1



512 
 

 ސާޖަންޓް އެޓްއާރމްސް  1   1 1

 އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  2   3 2

 ޗީފް  އޮފް ބިއުރޯ  1 1  1 1

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ     1 

 ހެޑް، ޕާލަމަންޓަރީ     1 

 ހެޑް، އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން   1   1 1

 ހެޑް، ފޮރިްނރިލޭޝަްނސް     1 

 ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްަވއިޒަރ  1   1 1

 ސީނިއަރ ލީަގލް ކައުްނސިލް     1  

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  1   1 1

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް     1 

1 1   1 
،ހެޑް،ލައިބްރަރީ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 ،އާކައްވ. 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ލީަގލް އެފެއަރޒް  2   2 2

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެކައުންޓްސް  1   1 1

ސެކްޝަން ހެޑް ފޮރިން  ،ޑިރެކްޓަރ 1   1 1  

ސެކްޝަން ހެޑް މީޑިއާ  ޑިރެކްޓަރ، 1   1 1  

ހެްނސަރޑް ޑިރެކްޓަރ  1   1 1  

 ޑިރެކްޓަރ ލީަގލް އެފެއަރޒް  2   2 2

 ޑިރެކްޓަރ، ސެކްޝަން ހެޑް،އައި،ޓީ  1   1 1

 ޑިރެކްޓަރ އެކައުންޓްސް  1   1 1

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ،ސެކްޝަން ހެޑް، ޕްރޮކިއުމަންޓް  1   1 1

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ،ސެކްޝަން ހެޑް. މެއިންޓަނަސް  1   1 1

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ލީަގލް އެފެއަރޒް  2 1  3 3

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  2    2 2

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  3 1  4 4

 ލީަގލް އޮފިސަރ  8   8 8

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ  5 1  6 6

 ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ     1 1

 ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ                 3   2 2

 ސީނިއަރ އެޗް އާރް އޮފިސަރ                2   2 2

 ސީނިއަރ ޓޭބަލް އޮފިސަރ  3   4 4

 ސިނިއަރ ކޮމިޓީ އޮފިސަރ  5   5 5



513 
 

 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ  2   2 1

 ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  1 1  2 2

ފޮރިްނރިލޭޝަްނސް އޮފިސަރ ސީނިއަރ  1 1  2 2  

 ސިނިއަރ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ  1   1 1

 ސީނިއަރ ހެްނސަރޑް އޮފިސަރ  3   3 3

 ސީނިއަރ ލައިބްރޭރިއަން  1   1 1

 ސީނިއަރ އާރކައިްވ އޮފިސަރ  1 1  2 2

 ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ   1  1 1

 ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ  2   2 2

އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ ސީނިއަރ  3 1  4 4  

 ސީނިއަރ މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ     1 1

 ސީނިއަރ ސަރިވސަސް ސްޕަަވއިޒަރ  1   1 1

 ސީނިއަރ ޓެކްނީޝަން  1   1 1

 ސީނިއަރ ޕްރިށްޓިްނގ/މެއިންޓަަނސް އޮފިސަރ       1 1

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ  6   6 6

 ފޮރިންރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  2   2 2

 ޓޭބަލް އޮފިސަރ  3   4 4

 ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ  2 1  3 3

 އައި ސީ ޓީ އޮފިސަރ  2   1 1

 1  ބިއުރޯ އޮފިސަރ  1   1 

 ހެންސަރޑް އޮފިސަރ  11    11 11

 މީޑިއާ އޮފިސަރ  3   3 3

 ބަޖެޓް އޮފިސަރ  2   2 2

 ޓެކްނީޝަން  1   1 1

 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ  2   2 1

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ  1   1 1

 އެސިސްޓެންޓު  އައި ސީ ޓީ އޮފިސަރ  1   1 1

 އެސިސްޓެންޓް ބިއުރޯ އޮފިސަރ  2   2 1

 އެސިސްޓެންޓް ހެންސަރޑް އޮފިސަރ  1   2 2

 ކެމެރާމަން  1   2 1

 އޯޑިއޯ  ީވޑިއޯ ޓެކްނީޝަން   2  2 2



514 
 

 ސަރިވސަސް ސްޕަވައިޒަރ  1   1 1

 ޕްރިންޓިން މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ  2   2 2

 ޑްރައިަވރ  3   5 3

 މެސެްނޖަރ  3   3 3

 ސަރިވސަސް އެސިސްޓެންޓް  16   17 16

 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ  9   10 9

161 173 0 11 146  

 

 ވ ޒީފާގެ ުކރިއެރުން ދެވިފ އިވާ މުވ އްޒ ފުން 12.2

 ތާރީޚް  ބަދަލުކުރެއްވި މަގާމް  އެޑްރެސް  ން ނަ

ނޮޅިވަރަމްފަރު  ކަނީރު/ހދ. )މީރާޘް(  އަޙްމަދު މީރާޘް 2021އޮކްޓޫބަރު  12 ޓޭބަލް އޮފިސަރ    

2021މޭ  01 ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ  ސީބްރީޒް / ގދ. ތިނަދޫ  އަޖްމަލް ޝަހީދު   

/ ހުޅުމާލެ  1ސަނދުރަ  އާމިނަތު އަސްފާ ޝާފިޢީ  2021މޭ  01 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ލީަގލް އެފެއާޒް    

2021ޖުލައި  01 ސީނިއާ ބިއުރޯ އޮފިސަރ  މއ.ރިސްތާ  ޙުސައިން އީާވން ރަޝީދު   

2021ޖޫން  16 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ލީަގލް އެފެއާޒް  ސަބްދެލިެގ / ހއ. ކެލާ  ޙަސަން އަދުހަމް   

2021އޮކްޓޫބަރު  12 ސީނިއަރ މެއިންޓެނަްނސް އޮފިސަރ  އަތިރީެގ / ގއ. ދެއްަވދޫ  އިބްރާހިމް ަނދީމް )ަނދީމް(   

ވައިކަރަދޫ  ލިލަކް / ހދ. ނަހްދާ އާދަމް  2021ޖުލައި  01 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ    

2021އޮކްޓޫބަރު  12 ސީނިއަރ ޓޭބަލް އޮފިސަރ  އަމީނާ މަންޒިލް / ހއ. ދިއްދޫ  ރަޚާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު   

 

 މުވ އްޒ ފުން:ވ ނ  އ ހ ރު އ ލ ށް ވ ޒީފާ ދެއްވި  2021 12.3

 ތާރީޚް  މަގާމް  އެޑްރެސް  ން ނަ

ާވދޫ  ރ. / ވިދުވަރުެގ މުޙައްމަދު هللا ސައިފު  2021ޖަނަވަރީ  11 އެސިސްޓަންޓް އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ    

2021ފެބްރުވަރީ  1 ސީނިއާ އާކައިްވ އޮފިސަރ  ޔާޫގތުެގ / ށ. ފޯކައިދޫ  ޚާލިދާ ޢަލީ   

އާމިނަތު ޒިދުނާ މުޙައްމަދު   
 ރަފީޢު

2021ފެބްރުވަރީ  10 ލީަގލް އޮފިސަރ  ރަތްިވލާެގ / ފ. ބިލެތްދޫ   

2021ފެބްރުވަރީ  15 ސީނިއަރ އޮފިސަރ  ޕްލާޒާ / ތ. ކިނބިދޫ  އާމިނަތު ސުމަން    
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2021މާރިޗް  15 އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ  ސެޑްލެސް / ހދ. ވައިކަރަދޫ  އަޙްމަދު ޝަރުާވން    

 2021ސެޕްޓެްނބަރު  26 ސީނިއާ ރިސާޗް އޮފިސަރ  ލޭޑީމޫން  ގ. ޒިދުނާ މުޙައްމަދު 

 2021އޮކްޓޫބަރު   3 ސީނިއާ ފޮރިން ރިލޭޝަްނސް އޮފިސަރ  މާނެލް  މ. މަރްޔަމް މާރިން ޙުސައިން  

 2021އޮކްޓޫބަރު  19 އޯޑިއޯ ީވޑިއޯ ޓެކްނީޝަން  14316ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ  އަލީ އިބްރާހީމް   

 2021އޮކްޓޫބަރު  19 އޯޑިއޯ ީވޑިއޯ ޓެކްނީޝަން  ަވޮވއި  ހ. ޙުސައިން ޝިހާމް  

 2021ނޮެވންބަރު  08 ލީަގލް އޮފިސަރ  ވައިކަރަދޫ  ހދ. / ޕެރިސް ސައުސަން ޖަލީލް 

 2021ނޮެވންބަރު  08 ލީަގލް އޮފިސަރ  ފުަވއްމުލައް  ޮގލޯރީެގ/ ޏ.  ،ދަޑިމަުގ އިސްޙާޤު ޙުސައިން  

 2021 ނޮެވންބަރު 25 އެސިސްޓަންޓް ހެންސާޑް އޮފިސަރ  ަވއިކަރަދޫ  ހދ. / ިވނަ ފާޠިމަތު ސާއިދާ   

 2021ޑިސެންބަރު  12 ސީނިއާ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ  ަގއްދޫ  ގދ.  / ރަންފަސް ނަސްރާމަނިކެ 

 2021ޑިސެންބަރު  14 ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފިސަރ  މާބައިދޫ  ުގެގ/ ލ.ނހުޅަ މުޙައްމަދު ާނއިފް  

  2021 ޑިސެމްބަރ19 ހެންސާޑް އޮފިސަރ  ގ. ސަލާމަތު  މަރްޔަމް ނިޒުނާ  

 

 ވ ނ  އ ހ ރު ވ ޒީފާއިން ވ ިކވެވ ޑ އިގެންނެވި މުވ އްޒ ފުން 2021 12.4

 ވަކިވި ސަބަބު  މަގާމް  ތާރީޚް  ން ނަ

 ފާޠިމަތު ކުލްސޫމާ 
 ހިތަދޫ  ސ. / ސަރިްނދާެގ

 2021ޖަނަވަރީ  28
އެސިސްޓަންޓް ހެންސަރޑް  

 އޮފިސަރ 
 އެދިަވޑައިަގތުމުން 

 އާސިޔާ އަޡީމާ  
 ހުޅުދުއްފާރު  ރ. / ރޯޒްިވލާ

 2021ފެބްރުއަރީ  28
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ލީަގލް 

 އެފެއަރޒް 
 އެދިަވޑައިަގތުމުން 

 އާމިނަތު ރިޝާމާ ޝަރީފް 
 ތިނަދޫ  ގދ. / ރިހިެވލި

 އެދިަވޑައިަގތުމުން  ހެންސަރޑް އޮފިސަރ  2021ޖޫން  01

 ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެިވފައި  ސީނިއަރ ސުޕަވައިޒަރ  2021ޖޫން  20 ޫނމަސް  މއ. /އާރިފް هللا ޢަބްދު 

 ސ.   / ދިަވރު، هللاޢަބްދު  ޢަބްދުލްޣައްފާރު 
 ހިތަދޫ 

 ކެމެރާމަން  2021ޖުލައި  11
 

 އެދިަވޑައިަގތުމުން 

 2021އޮަގސްޓް  11 މަނަދޫގެ  މ. ،ޢަލީ ނިޔާޒު
ސީނިއަރ މެއިންޓެނަްނސް 

 އޮފިސަރ 
 އެދިަވޑައިަގތުމުން 

 އެދިަވޑައިަގތުމުން  ލީަގލް އޮފިސަރ  2021އޮަގސްޓް  15 އާމިނަތު ޒިދުނާ މުޙައްމަދު ރަފީޢު 

 ސަރިވސް އެސިސްޓެންޓް 2021ސެޕްޓެމްބަރ  22 ތްރީމޫްނސް  މއ.، އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ
އަހަރުވުމުން ަވޒީފާއިން   65 

 މުސްކުޅިކޮށް ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން. 

 މަރިޔަމް ފަތުޙާ ސައުދޫން 
 ކެލާ ހއ. / ފަސްކަނި

 އެދިަވޑައިަގތުމުން  ސީނިއަރ އޮފިސަރ  2021އޮކްޓޯބަރ  31
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 އެދިަވޑައިަގތުމުން  ސީނިއަރ އޮފިސަރ  2021ޑިސެންބަރު  19 ލިލީެގ / ހއ. ކެލާ، އަޙްމަދު ޞަބާޙް 

 

 ތ މްރީން ޕްރޮގްރާމްތ އް ބ އިވެރިވިވ ނ  އ ހ ރު   2021  12.5

 ބައިވެރިން  ތަފްސީލު  #

 އިންޓަރ ޕެރެސް އިން އިންތިޒާމުކުރި ޕްރޮގްރާމް 

- 24ލެޖިސްލޭޓިްވ ޑްރާފްޓިންގ ސެމިަނރ،   .1
 )ަވރޗުއަލް( 2021ޖަނަވަރީ  28

 ކޮމިޓީ މުަވއްޒަފުން  ▪
 ]ނައިބު ރައީސް ާވހަކަފުޅު ދެއްކެިވއެެވ. ]ހުޅުުވމުެގ ރަސްމިއްޔާތުަގއި މަޖިލީހުެގ 

 އިން އިންތިޒާމުކުރި ޕްރޮގްރާމް މެކްސް ޕްލޭންކް     

މެކްސް ޕްލޭންކް ލެޖިސްލޭޓިްވ ޑްރާފްޓިންގ   .2
 ، މާލ2021ެމާރިޗް  21-18ސެމިަނރ، 

 ކޮމިޓީ މުަވއްޒަފުން  ▪

 ]ދެއްކެިވއެެވ.]ހުޅުުވމުެގ ރަސްމިއްޔާތުަގއި އަމީން ޢާންމު ާވހަކަފުޅު 

 ޔުނިސެފް އިން އިންތިޒާމުކުރި ޕްރޮގްރާމް    

3. 

ޓްރެއިނިްނގ އޮން ަގވަރްނމަންޓް ބަޖެޓް 

އެނަލިސިސް އެްނޑް ސްކްރޫޓިަނއިޒޭޝަން، 

 ، މާލެ 2021އޮކްޓޫބަރު  11-13

އިޤްތިޞާދީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުާނއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ▪

 ކޮމިޓީެގ މެްނބަރުންާނއި އެކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްާވ މުވައްޒަފުން 

 ސީ.ޕީ.އޭ. ޔޫ.ކޭ ބްރާންޗް އިން އިންތިޒާމުކުރި ޕްރޮގްރާމް     

4. 

އިްނކުއެރީ   ކޮމިޓީ  އެކައުންޓްސް  ޕަބްލިކް 

  2021އޮކްޓޫބަރު    22-18ވާރކްޝޮޕް،  

 )ަވރޗުއަލް(

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް  ▪

 هللاރައްޔިތުްނެގ މަޖލީހުެގ ދާްނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔައުގޫބް ޢަބްދު ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖލީހުެގ ހުޅުދޫދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް  ▪

 އިބްރާހިމް ޝަރީފް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ިވލުފުށިދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން އަފީފް  ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޔާސިރު އަބްދުލް ލަތީފް ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖލީހުެގ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު  ▪

 ރިޔާޒް هللا ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެކައުންޓްސް ޝަބާނާ ރަޝީދު  ▪

 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ ސީިނއަރ އޮފިސަރ ހައްާވ ޔަމީނާ   ▪

 

އާކައިވް   • އެމެރިކާގެ ލައިްބރަރީ އެސޯސިއޭޝަނުން އޮންލައިންކޮށް  ލައިްބރަރީ އެންޑް  މުވައްޒަފަކުވަނީ  ސެކްޝަންގެ ދެ 

އެގޮތުން، ސީނިއަރ އާކައިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އަދި ސީނިއަރ    ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެވެ.  ފް ޕްރިޒަވޭޝަންފަންޑަމެންޓަލްސް އޮ  ނީފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަهللا ޢާއިޝަތު ޢަްބދު
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  ރަރީ ޕްރޮޖެކަޓްސް އާކައިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޚާލިދާ ޢަލީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަންޑަމެންޓަލްސް އޮފް ޑިޖިޓަލް ލައިްބ

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެވެ.

ޝިއޭޓިވްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އީކުއަލް ރައިޓްސް އިނީ  އަށް   15އިން    14ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްަބރު    2021 •

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ސީނިއަރ އާކައިވް    "އިންކްލޫސިވް ގަވަރނަންސް އެންޑް ވިމެން އިން ޕަްބލިކް ލައިފް"ހިންގި  

އާއި ސީނިއަރ އާކައިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޚާލިދާ ޢަލީ އާއި ސީނިއަރ  هللا އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަްބދު

 ަބއިވެރިވެފައެވެ. ވަނީ ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޒިދްނާ މުޙައްމަދު 
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 އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތ އް 13.0

  އިޢުލާނުޮކށްގެން ުކރުވި ޮބޑެތި މ ސ އްކ ތްތ ާކއި ހޯދުނު އ ގުޮބޑު ތ ެކތި ޢާންމުޮކށް   13.1
 

ކޮށްގެން މިއިދާރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކަންތައް އެއް އުޞޫލަކުން ކުރުމަށްޓަކައި  ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން  2021ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނާ އެކަން ހަވާލުކުރައްވާފައި ވުމާއެކު، 

އެދިވަ ސެކްޝަންތަކުގެ  އެކި  އެއްގޮތަށް  މެދުވެރިވެގެން  އުޞޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޑައިގަތުމުގެމަތީން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޭބރުފާރާއި، އިތުރު ަބއެއް ތަންތަނުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުރުމަށް   .1

-57         ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި، އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ަބދަހި އިންވެސްޓްމަންޓް

AG/PRC/2021/01  (01    ީނިންމުމުގެ 2021ޖަނަވަރ މަސައްކަތް  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ކުރެވުނެވެ.  ސޮއި  ގައި   )

އްކަތުގެ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން  )ވިހި( ދުވަހެވެ. މި މަސަ  20ގެ ނިޔަލަށް    2021ޖަނަވަރީ    21މުއްދަތަކީ  

 މިސައްކަތް ވަނީ އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ.  ރުފިޔާ އެވެ. މި 138,330.00

އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގެ ަބއެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފްލޯ ޕެއިންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގަ .2

ކުރުމަށް ަބދަހި އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  

57-AG/PRC/2021/02  (01    ީގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ 2021ޖަނަވަރ )

)ހަތެއް( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ   07ގެ ނިޔަލަށް    2021ޖަނަވަރީ    28ގެން  އިން ފެށި  2021ޖަނަވަރީ    22މުއްދަތަކީ  

 02މިސައްކަތް ވަނީ އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ    ރުފިޔާ އެވެ. މި  80,358.60އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން  

 ދުވަސް ފަހުން މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާފައެވެ. 

ދާރާގެ ަބއެއް ފާޚާނާތަކާއި އަދި ަބއެއް ދޮރުތައް މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއިދާރާ އާއި ޑައިނޯ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި .3

-57                    އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  

AG/PRC/2021/03  (02    ީގައި  2021ޖަނަވަރ )ުޖަނަވަރީ   03ނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  ސޮއި ކުރެވ

)ވިހި( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ    20ގެ ނިޔަލަށް    2021ޖަނަވަރީ    22އިން ފެށިގެން    2021

 ރުފިޔާއެވެ. 99,152.40ހިމަނައިގެން 

ކޮމި .4 އަދި  ޖަލްސާގެ  މަޖިލީހުގެ  ޚާއްޞަ  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހާއި  ފޮތް  ރައްޔިތުންގެ  ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ޓީ 

ގުޅޭގޮތުން ލިމިޓެޑްއާ ތައްޔާރުކުރުމާ  ޕްރައިވެޓް  ޕަްބލިޝަރސް  އެންޑް  ޕްރިންޓަރސް  ނޮވެލްޓީ  އާއި  ދެމެދު   މިއިދާރާ 
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ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި   ( ގައ2021ިޖަނަވަރީ    12) AG/PRC/2021/04-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  އެއްަބސްވެވި،  

)އެކެއް( އަހަރު   01ގެ ނިޔަލަށް    2022ޖަނަވަރީ    12އިން ފެށިގެން    2021ޖަނަވަރީ    13ގެ މުއްދަތަކީ  އެއްަބސްވުމު

 ރުފިޔާއެވެ.  296.80ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ފޮތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން  

ުބރީގެ އައު އިމާރާތް    13ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   .5

ދެމެދު   އިދާރާއާ  މި  ލިމިޓެޑްއާއި  ޕްރައިވެޓް  މޯލްޑިވްސް  ކޭ.އެސް.އޭ  ސާފުކުރުމަށް  ފޮޅާ  އެއްަބސްވެވި،  ހިމެނޭގޮތަށް 

ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ ސޮއި    ( ގައ2021ިފެްބރުވަރީ    11) AG/PRC/2021/06-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ   02 ގެ ނިޔަލަށް  2023ފެްބރުވަރީ    15އިން    2021ފެްބރުވަރީ    16މުއްދަތަކީ  

ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު   މަހަކަށް  މީލާދީ  ހިނގާކޮންމެ  އަގަކީ  އެވެ.  ރުފި  103,350.00ޖުމްލަ  މިމަސައްކަތް  ޔާ  މިހާރުވެސް 

 އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވެމުން ދެއެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ސާވަރއެއް ސަޕްލައިކޮށްދީ އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ   .6

އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  މެދު ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ފޯކަސް ކޮމްޕިއުޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެ

57-AG/PRC/2021/07 (01    ުގައ2021ިމާރިޗ )    ެސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގ

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ    45ގެ ނިޔަލަށް    2021އެޕްރީލް    15އިން    2021މާރިޗު    02މުއްދަތަކީ  

ރުފިޔާ އެވެ. މި މަސައްކަތްވަނީ އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް    424,987.00ގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން  އަ

 ވަނީ ސަޕްލައިކޮށް ނިންމާފައެވެ.  )ތޭރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 13އެދުމުން، މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު 

އިދާރާގެ .7 މަޖިލީހުގެ  އިމާރާ   ރައްޔިތުންގެ  ގެޑޯ  މައި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  ކޮންސަލްޓެންސީ  ގުޅޭގޮތުން  ތާ 

އެއްަބސްވެވި،   ދެމެދު  އިދާރާއާ  މި  އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ނަންަބރ  ކޮންސަލްޓިންގ  -57އެގްރީމެންޓް 

AG/PRC/2021/08 (02    ުގައ2021ިމާރިޗ )  ްގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ، އެގްރީމެންޓ

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ    45ގެ ނިޔަލަށް    2021އެޕްރީލް    13ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  

ރުފިޔާ އެވެ. ގެޑޯ ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް    485,000.00އަގަކީ  

)ތޭރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއިން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް    13ތަށް އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ  އެދުމުން، މަސައްކަތުގެ މުއްދަ

 ވަނީ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައެވެ. 

ސައުތުގޭޓް  .8 ކޮށްދިނުމަށް  ސަޕްލައި  އެކްސެސަރީސް  އެއާގުޅޭ  އަދި  ކެމެރާ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

މި ލޓޑއާއި  ޕވޓ  އެއްަބސްވެވި،    އިންވެސްޓްމަންޓްސް  ދެމެދު  ނަންަބރ  އިދާރާއާ  -57އެގްރީމެންޓް 
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AG/PRC/2021/09 (07    ުގައ2021ިމާރިޗ )   ިސޮއި ކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމައ

ވުމުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި އެއްަބސް  2021އެޕްރީލް    06ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  

ރުފިޔާ    67,098.00ދަށުން، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމެނޭގޮތަށް  

 އެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނީ މިއިދާރާއިން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް މަސއްކަތްކޮށް ނިންމާފައެވެ.  

ަބއެއް ފާޚާނާތަކުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޔާ އައިލެންޑް  .9 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

( 2021ޖޫން    27)  AG/PRC/2021/11-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ްބރަދާސް އާއި މި އިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  

)ތިރީސް( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ    30އްދަތަކީ  ކުރެވުނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ މު  ގައި ސޮއި 

 ރުފިޔާ އެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނީ ދީފައިވާ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ.  61,416.40އާއެކު 

ރާމާތު )ވޯޓަރ ޕްރޫފްކުރުމާއި،  ުބރީގެ އައު އިމާރާތުގެ ޓެރަސް ގައި ކުރަންހުރި މަ  13ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ   .10

އައު   މަސައްކަތާއި،  ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  މަސައްކަތް(  އެހެނިހެން  ހެދުމާއި،  ފެންސްވޯލް 

އިމާރާތުގައި ހަރުކުރަން ޭބނުންވާ ސަރވިސް ލިފްޓެއްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރު ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެޑޯ 

އެއްަބސްވެވި،  ކޮން ދެމެދު  އިދާރާއާ  މި  އާއި  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް  ނަންަބރ  ސަލްޓިންގ  -57އެގްރީމެންޓް 

AG/PRC/2021/12 (30    ްގައި  2021ޖޫނ ) ްސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނ

ކުރަންހު ގައި  ޓެރަސް  އިމާރާތުގެ  އައު  މުއްދަތަކީ   ަބޔަކާ  އެއްަބސްވެފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް   މަރާމާތު  ރި 

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިޢުލާން ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތުން އެ  

ރުފިޔާ އެވެ. ގެޑޯ ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް   76,320.00މަސައްކަތް ކޮށް ނިމެންދެނެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  

 އިން ވަނީ މިމަސައްކަތް މިއިދާރާއިން ޭބނުންވާ ފެންވަރަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ.   ލިމިޓެޑް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާއި، މެންަބރުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުކަން ކޮށްފައިވާ  .11

ތަކަށް މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، އަމާނާ ތަކަފުލް )މޯލްޑިވްސް( ޕީ.އެލް.ސީ އާއި މި އިދާރާއާ  ފަރާތް

( ގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.  2021ޖޫން    29) AG/PRC/2021/13-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  އެއްަބސްވެވި،  ދެމެދު  

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. މި  01ގެ ނިޔަލަށް    2022ން  ޖޫ  28އިން    2021ޖޫން    29މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  

 ރުފިޔާ އެވެ.   24،000.00ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ، ޚިދުމަތް ލިިބދެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 

މެކްސްކޮމް  .12 ކޮށްދިނުމަށް  ސަޕްލައި  އެކްސެސަރީސް  އަދި  ސިސްޓަމް  ކޮމްޕިއުޓަރ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 AG/PRC/2021/14-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައި
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ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ    ( ގައި 2021އޮގަސްޓް    15)

ތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި  ަބޔަކަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ދެ ަބއިގައި ހިމެނޭ ތަކެ  3

)ފަންސާސް ފަހެއް( ދުވަހެވެ. ތިންވަނަ ަބއިގެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ   55ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  

ކަތުގެ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ  )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހެވެ.  މި މަސައް  45އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  

 ރުފިޔާ އެވެ. އެފަރާތުން ވަނީ ދީފައިވާ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައެވެ. 1,758,142.50ހިމަނައިގެން  

އި  އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފައިަބރ އޮޕްޓިކް ކޭަބލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގަ .13

 AG/PRC/2021/15-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ކުރުމަށް ކޯނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްަބސްވެވި،  

)ދިހައެއް( ދުވަހެވެ. އެއްަބސްވުމުގެ   10ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ    ( ގައ2021ިއޮގަސްޓް    11)

މަ މި  ފަށާފައިވަނީ  ގުނަން  މި  މުއްދަތު  ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން  ދިން  ހުއްދަ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކުރުމަށް  ސައްކަތް 

ރުފިޔާ އެވެ. މި މަސައްކަތް ވަނީ އެފަރާތުން މިއިދާރާއިން   44,308.00މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ ޖީ.އެސްޓީ ހިމަނައިގެން  

 ޭބނުންވާ ފެންވަރަށް ނިންމާފައެވެ. 

ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފައިަބރ އޮޕްޓިކް ކޭަބލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން ރައްޔިތުން .14

މަޖިލީހުގެ ހުޅަނގު ގާޑަން އޭރިއާގައި އަމިއްލަތަކެތީގައި ފައިަބރ އޮޕްޓިކް ކޭަބލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯނެޓް 

އޮގަސްޓް   AG/PRC/2021/18 (11-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ   ވެވި،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެއްަބސް

)ހަތެއް( ދުވަހެވެ. އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން    07ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ    ސޮއި  ( ގައ2021ި

މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ   ފަށާފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިން ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ހިމަނައިގެން   ޖީ.އެސްޓީ  ޭބނުންވާ    11,024.00އަގަކީ  މިއިދާރާއިން  އެފަރާތުން  ވަނީ  މަސައްކަތް  މި  އެވެ.  ރުފިޔާ 

 ފެންވަރަށް ނިންމާފައެވެ.  

ރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އައިޓީ އެކްއިޕްމަންޓްސް ތަކެއް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ކެއިރެޓްސު ޕް .15

( 2021ސެޕްޓެމްަބރ    07)  AG/PRC/2021/16-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  އާއި މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  

އެއަްބސްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ    ގައި ކުރެވުނެވެ. މި    6އިން    2021ސެޕްޓެމަްބރ    08ސޮއި 

ނިޔަލަށް    2021ޑިސެމްަބރ   ހިމަނައިގެން )ނުވަދި  90ގެ  ޖީ.އެސް.ޓީ  އަގަކީ  މަސައްކަތުގެ  މި  ދުވަހެވެ.  ހަ( 

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް މިމަސައްކަތް ނިމިފައެއް ނުވެއެވެ.  2021ރުފިޔާ އެވެ.   2,189,237.71
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ކް އިންވެސްޓްމެންޓާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވީޑިއޯ ކެމެރާ އާއި ޓްރައިޕޮޑް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ކުއިކް އެން ޗި  .16

  ( ގައި 2021އޮގަސްޓް   12) AG/PRC/2021/17-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ އާއި މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި، 

ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ސެޕްޓެމްަބރ   11ވެ. މަސައްކަތް ނިންމައި މި އިދާރާއާއި ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  )ތިރީސް( ދުވަހ30ެ

ރުފިޔާ އެވެ. މި މަސައްކަތްވަނީ   106,758.96ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން    2021

 މިއިދާރާއިން ޭބނުންވާ ފެންވަރަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ. 

ބެލެހެއްޓުމަށް   .17 މެއިންޓެނެންސްކޮށް  ނިޒާމް  ނިއްވާ  އަލިފާން  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އިމާރާތުގައި  އައު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

އެއްަބސްވެވި،   ދެމެދު  އިދާރާއާ   AG/PRC/2021/20-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  އެލާރމްސް ޕވޓ ލޓޑއާއި މި 

  20އިން  2021ސެޕްޓެމްަބރ  21ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  ( ގައ2021ިސެޕްޓެމްަބރ  09) 

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ، މި ޚިދުމަތް ލިިބދެވޭ ކޮންމެ   02ގެ ނިޔަލަށް    2023ސެޕްޓެމްަބރ  

 ރުފިޔާ އެވެ.   5,300.00މަހަށް 

ުބރީގެ އައު އިމާރާތުގެ ޓެރަސްމަތީގައި ހުރި ފެންސްވޯލް ނަގައި އަލުން ފާރު ރޭނުމުގެ   13ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ   .18

މަސައްކަތާއި އަދި ކުރަންހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތް )ޓެރަސް ވޯޓަރޕްރޫފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭހެން( ކުރުމަށް 

 AG/PRC/2021/21-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ސްޓްރޯވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި މި އިދާރާއާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވި،  އޮ

ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސައިޓް ޙަވާލުކުރި    ( ގައ2021ިއޮކްޓޫަބރ    23)

ކަމަށްވާ   އަގަކީ    30ފެށިގެން    އިން   2021އޮކްޓޯަބރ    25ދުވަސް  ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ  މި  ދުވަހެވެ.  )ތިރީސް( 

އިން ވަނީ މިމަސައްކަތް މިއިދާރާއިން  ރުފިޔާ އެވެ. އޮސްޓްރޯވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  444,000.00ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު  

 ޭބނުންވާ ފެންވަރަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ. 

ޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ފޯރޑިޖިޓް ޕްރައިވެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސްޓޯރޭޖް ސަ .19

 AG/PRC/2021/22 (07-57އެގްރީމެންޓް ނަންަބރ  ގައި އެއްަބސްވެވި،    2021ނޮވެމްަބރ    07ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު  

 2021ނޮވެމްަބރ    08މުއްދަތަކީ  ސޮއިކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ    ( ގައ2021ިނޮވެމްަބރ  

ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން   07ގެ ނިޔަލަށް    2021ނޮވެމްަބރ    13އިން   އަގަކީ  )ހަތެއް( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ 

 ރުފިޔާ އެވެ. މިމިސައްކަތް ވަނީ އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކޮށް ނިންމާފައެވެ. 406,999.72
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އިދާރާ .20 މަޖިލީހުގެ  ހިކާ  ރައްޔިތުންގެ  އިދާރާއާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް  ޑިކޯޑަރ  ބޭނުންވާ  އަށް 

ދެމެދު   ލިމިޓެޑްއާއި  އެއްަބސްވެވި،    2021ނޮވެމްަބރ    08ޕްރައިވެޓް  ނަންަބރ  ގައި  -57އެގްރީމެންޓް 

AG/PRC/2021/23  (08    ގައި 2021ސެޕްޓެމްަބރ )  ައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ ސޮއިކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މަސ

)އެކާވީސް( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ    21ގެ ނިޔަލަށް    2021ނޮވެމްަބރ    29އިން    2021ނޮވެމްަބރ    09މުއްދަތަކީ  

ރުފިޔާ އެވެ. މި މަސައްކަތްވަނީ އެގްރީމެންޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް    70,776.50އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން  

ވަނަ    2021)ފަހެއް( ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދެވުނު ކަމުގައި ވިއަސް    05މުން، މުއްދަތަށް އިތުރު ކުރެވުނު  އެފަރާތުން އެދު

 އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް އެފަރާތަށް އެތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ލުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ަބއެއް މަރާމާތު ކުރުމާއި އެތެރޭގައި ކުލަ   .21

އެއްަބސްވެވި،   ދެމެދު  އިދާރާއާ  މި  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ރަސްވެލި  ނަންަބރ  ކުރުމަށް  -57އެގްރީމެންޓް 

AG/PRC/2021/26  (30    ގައ2021ިނޮވެމްަބރ )    ީޑިސެމްަބރ    02ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކ

)ވިހި( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ    20ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް    2021ޑިސެމްަބރ    21ން  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެ  2021

މަހަކަށް   އަގަކީ  ކޮށް    499,867.38ޖުމްލަ  މަތިން  ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާ  އެގްރީމެންޓް  ވަނީ  މިމަސައްކަތް  އެވެ.  ރުފިޔާ 

 ނިންމާފައެވެ.  

މުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް ކޮރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޭބރު ފާރުގައި ކުލަ ލު .22

އެއްަބސްވެވި،   ދެމެދު  އިދާރާއާ  މި  ލިމިޓެޑާއި  ނަންަބރ  ޕްރައިވެޓް   AG/PRC/2021/27 (01-57އެގްރީމެންޓް 

ދުވަހުން ފެށިގެން    ވަނަ  2021ޑިސެމްަބރ    04ސޮއިކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ    ( ގައ2021ިޑިސެމްަބރ  

 49,189.09)ފަނަރަ( ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ    15ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް    2021ޑިސެމްަބރ    18

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުވެސް  ކޮށް ނިމިފައެއް ނުވެއެވެ. 2021ރުފިޔާ އެވެ. މިމަސައްކަތް 

ދުތަކުގެ ފްލޯ ޕެއިންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ަބއެއް ސަރަހައް .23

އެއްަބސްވެވި،   ދެމެދު  އިދާރާއާ  މި  އިންވެސްޓްމަންޓާއި  ނަންަބރ  ރަސްވެލި   AG/PRC/2021/28-57އެގްރީމެންޓް 

ވަނަ ދުވަހުން    2021ޑިސެމްަބރ    16ސޮއި ކުރެވުނެވެ. މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ    ( ގައ2021ިޑިސެމްަބރ    14)

ނިޔަލަށް    2021ޑިސެމްަބރ    22ފެށިގެން   ދުވަހުގެ  އަގަކީ    07ވަނަ  ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ  މި  ދުވަހެވެ.  )ހަތެއް( 

 ރުފިޔާ އެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނީ އެގްރީމެންޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށް ނިންމާފައެވެ.  127,402.46
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 ސެކްޝ ންގެ ދާއިރާގ އި ހިންގިފ އިވާ މުހިންމު ކ ންތ އްތ އް ފ އިނޭންސް    14.0

މިއިދާރާގެ ބަޖެޓް އެކައުންޓާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ ކަމަށްވާ ސިމް ވައުޗަރ   14.1

މިއިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް އެންޓަރކޮށް، ވަނަ އަހަރަށް    2021ސިސްޓަމަށް އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް  

 އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފެށުނު ބަޖެޓްކޯޑްތައް އެ ސޮފްޓްވެއަރގައި ހިމެނުނެވެ. 

މަތްތަކާއި ތަކެއްޗަށް އަގު އަދާކުރުމާއި،  ވެސް އެއްގޮތަށް މިއިދާރާއަށް ހޯދިފައިވާ އެންމެހާ ޚިދު އަހަރުތަކެކޭ  ދިޔަވޭތުވެ 14.2

އާމްދަނީއަށާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މިއިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ޖަމާކުރުން ފަދަ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރަމުން އައީ ފައިނޭންސް ސެކްަޝނުންނެވެ. ފައިސާ ނެގުމާއި، ޙަވާލުކުރުމާއި، ޖަމާކުރުމުގެ    2021

ން ސެކްަޝންތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ފައިނޭންސް  މަސައްކަތުގައި މިއިދާރާގެ އެހެ

 ސެކްަޝންގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް އެކަންކަން ކުރަން ފެށުނީ ވޭތުވީ އަހަރުއެވެ. 

މަ 14.3 އަޕްލޯޑްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އުޖޫރައާބެހޭ  މުސާރައާއި  ސިސްޓަމަށް  ސެޕް  މިނިސްޓްރީގެ  ސައްކަތް ފިނޭންސް 

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ސެކްަޝނުން ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވީ ނަމަވެސް ކުރިޔެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މުސާރަ ީޝޓް 

އެންޓަރކުރަންޖެހޭ   ސިސްޓަމަށް  ސެޕް  ތައްޔާރުކޮށް  ސެކްަޝނުން  ފައިނޭންސް  ީޝޓްތައް  އެކްސެލް  މެނުއަލްކޮށް 

ޅުވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ މަހަކުވެސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ  މަޢުލޫމާތު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންފު

އެންޓަރކުރުމަށްޓަކައި   މަޢުލޫމާތު ސެޕަށް  އެ  އަހަރު  2021ސެކްަޝނަށް  އަދި   ވަނަ  ކުރެވުނެވެ.  ހިއްސާ  ވެސް 

 ފައިސާއާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް  މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ

ޕެންަޝން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނެވެ. އަދި މެންބަރުންނާއި  

ކުރައްވަންވާއިރަށް  ޓްރާންސްފަރ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ފައިސާ  ދައްކާ  ސްކީމްތަކަށް  ކްރެޑިޓް  މުވައްޒަފުންގެ 

 ވެސް އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވުނެވެ.  އް އެފަރާތްތަކަށް މިއިދާރާއިން ކޮންމެ މަހަކު ތަފްީޞލް ީޝޓްތަ

ވަނަ މާއްދާގެ   54"އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނު" ގެ    2019/25ވޭތުވީ އަހަރު ވެސް ާޤނޫނު ނަންބަރު   14.4

ސާރައާއި އުޖޫރަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ާޤނޫނުގައި ބުނާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މިންވަރަށް މު

މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އުނިކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  

 އެފައިސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ސެޕް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މީރާއަށް ދައްކަމުން ގެންދެވުނެވެ. 
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މަތަށް ސެޕް ސިސްޓަމުން ޕީއޯ ހަދައި މުދަލާއި  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދު  2020ވޭތުވީ   14.5

  2021މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޕީއޯ    4.13މަތް ލިބުނުކަމަށް ސިސްޓަމުގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ތެރެއިން  ޚިދު

ވެސް ވޭތުވީ އަހަރުގެ  ރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ވަނަ އަހަރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކެރީފޯވާޑް ކު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން    2020އަހަރު ދެއްވާފައި ވުމާއެކު، އެފައިސާ   ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ހިނގާ

  2021ޖެނުއަރީ    10ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުންއެދި އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން އެމިނިސްޓްރީގައި  

ގައި ދެންނެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އައު ޢިމާރާތުގެ ރިޓެންަޝންގެ ގޮތުގައި 

ވަނަ    2021ރުފިޔާ ފިޔަވައި އިތުރު ބިލުތަކުގެ ފައިސާ    02.3،152،503އާރް.ސީ.އެން.ސީ. އަށް ދައްކަންޖެހޭ  

  2020ގައި އެންގެވިއެވެ. އެހެންކަމުން    2021ޖެނުއަރީ    25ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަދާކުރުމަށް  

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަދާކުރެވުނެވެ. 2021ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ބިލުތައް 

ރީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ  35މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނުގެ   14.6

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން   2020ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

ގައި ނެރުއްވި ސަރކިއުލަރގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން   2020ޑިސެމްބަރ    22ހޯއްދެވުމަށް އެމިނިސްޓްރީން  

 ގައި އެމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުނެވެ.  2021ޖެނުއަރީ  31ށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެކުލަވާލައި އެމިނިސްޓްރީއަ

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ާޤނޫނު" ގައިވާގޮތުގެ މަތީން މާލީ  5/2013 ާޤނޫނު ނަންބަރު   14.7

ޕެންަޝން   މޯލްޑިވްސް  އެރުވުމަށްޓަކައި  ގޮތުގެމަތީން  ޢިނާޔަތް  ހަމަޖެހިފައިވާ  އޮފީހަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން 

ތެރޭގައި   ބޭފުޅުންގެ  ނާއިބު    18ހުށަހަޅާފައިވާ  އެމަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅަކާއި،  ކުރެއްވި  ރައީސްކަން  މަޖިލީހުގެ  ވަނަ 

هللا ލްފާިޟލް ޢަބްދުރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަ

ކުރެއްވި   ރައީސްކަން  ނާއިބު  އެރުވުމަށާއި،  ޢިނާޔަތް  ނިސްބަތުން  މުސާރައިގެ  ރައީސްކަމުގެ  މުޙަންމަދަށް  މަސީޙް 

އެދެ  ކަމަށާއި،  އެރުވުމަށް  ޢިނާޔަތް  ނިސްބަތުން  މުސާރައިގެ  ނާއިބުރައީސްކަމުގެ  މަނިކަށް  މޫސާ  އަލްފާޟިލް 

ދައުރަށްވުރެ އެއް  އެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް  ބޭފުޅުންކަމަށްވާތީ  ކުރެއްވި  ޚިދްމަތް  މަޖިލީހުގައި  މުއްދަތެއްގައި  ދިގު   

އެރުވުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް   45މަާޤމުތަކުގެ މުސާރައިން ދެ ދައުރަށް ޢިނާޔަތްދޭ އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް %

ދެ ބޭފުޅުންނަށް  ދައުރަށް އެ  1ރަށް ކަމުން  ދައު  1އެ ާޤނޫނުގައި އެދެ މަގާމަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިއޮތީ  

ދައުރު ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޢިނާޔަތަށްވުރެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ    2ޢިނާޔަތް ދީފިނަމަ، މެންބަރުކަން  

ގެ ލަފާފުޅެއް މިންވަރު ކުޑަވާނެތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މާލީ ޢިނާޔަތް އެރުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތެއް



526 
 

އެދި   ދެއްވުން  ދެންނެވި    2019އޮގަސްޓު    22ހޯއްދަވައި  ޒަރީޢާއިން  އީމެއިލްގެ  އަމީންޢާންމަށް  މަޖިލީހުގެ  ގައި 

ފޮނުއްވާފައިވާތީ،  އަމީންޢާންމު  ހޯއްދެވުމަށް  ލަފާފުޅެއް  ކޮމިޓީގެ  ޢާންމު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައިގައި 

މަްޝވަރާކު  ބޭއްވެވިއެވެ.    2021ފެބްރުއަރީ    17ރެއްވުމަށް  އެމައްސަލައާމެދު  ބައްދަލުވުމެއް  އެކޮމިޓީގެ  ގައި 

މިބައްދަލުވުމުގައި މިއިދާރާއިން ދެކޭގޮތް ކޮމިޓީން ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެކުރިން މަޖިލީހުގެ 

   ނިންމެވިއެވެ.ދަލުވުމުގައިއްކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅެއް ހޯއްދެވުމަށް އެބަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(   8"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ާޤނޫނު" ގެ  2013/5ާޤނޫނު ނަންބަރު  14.8

އިތުރު  ދައުލަތުގެ  ވާނަމަ  ލިބޭކަމުގައި  ޢިނާޔަތް  މާލީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  "މި  ގައި 

މާލީ   ނުވަތަ  އިތުރު  ޕެންަޝނެއް  ދައުލަތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  މިފަދައިން  ނުލިބޭނެއެވެ."  ދައުލަތުން  ޢިނާޔަތެއް 

ގޮތެއް   އިޚްތިޔާރުކުރައްވާ  އެބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް  ގަންނަވާ  ލިބިވަޑައި  ޢިނާޔަތެއް  މާލީ  ނުވަތަ  ޕެންަޝނެއް 

ލީހުގެ މެންބަރުކަން އެއް ދައުރަށްވުރެ ދިގު  ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާއިން ސިޓީ ފޮނުވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަޖި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް އެހެން  هللا މުއްދަތެއްގައި ކުރެއްވި ރައީސް ޢަބްދު

އްދާއިން  މަތުގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދިނުމަށް އިސްވެ ދެންނެވި މާޢިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޚިދު

ގައި ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައިވާތީ،   2019ސެޕްޓެމްބަރ    8ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ަޤބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭކަމަށް ވިދާޅުވެ  

ކޮޕީއަކާއެކު  ސިޓީގެ  ފޮނުއްވި  އެމަނިކުފާނު  އެދި  ދެއްވުން  ހޯއްދަވައި  ލަފާފުޅެއް  ޢަމަލުކުރާނޭގޮތެއްގެ  މިކަމުގައި 

އެދުވަހު އެވާހަކަ އަމީންޢާންމަށް ދެންނެވުމުން އެކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު  އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ހަމަ  

އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ   އަމީންޢާންމު  ލަފާފުޅަކަށް  އެކޮމިޓީގެ    2021ފެބްރުއަރީ    17ކޮމިޓީންގެ  ބޭއްވެވި  ގައި 

ވެސް   ކޮމިޓީން ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެކަމާމެދުގައި  ވެސް މިއިދާރާއިން ދެކޭގޮތް  ބައްދަލުވުމުގައި އެމައްސަލައާމެދުގައި

އެބަދަލުވުމުގައި   ހޯއްދެވުމަށް  ލަފާފުޅެއް  ޖެނެރަލްގެ  ކައުންސެލް  މަޖިލީހުގެ  ނިންމެވުމުގެކުރިން  ގޮތެއް  ކޮމިޓީން 

 ނިންމެވިއެވެ. 

މުކޮމިޓީން ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ  މައްސަލައާމެދު ޢާން   2ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދިފައިވާ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ   14.9

ނިންމެވިގޮތް   އެކޮމިޓީން  ހޯއްދެވުމަށްފަހު،  ރައީސަށް   2021މާރިޗު    24ލަފާފުޅެއް  މަޖިލީހުގެ  އެކޮމިޓީން  ގައި 

ގައި އަމީންޢާންމު   2021އޭޕްރީލް    4ދެންނެވިގޮތަށް އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމެވިކަން  

ޢަބްދުއެންގެވިއެ  ރައީސް  ނިންމެވިގޮތަކީ  هللا ވެ.  އެކޮމިޓީން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެރުވުމުގައި  ޢިނާޔަތް  މާލީ  ޔާމީންއަށް 

މަތުގެ  އެމަނިކުފާނަށް އޭރު ލިބޭގޮތަށް އޮތީ އިމްތިޔާޒުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޢިނާޔަތް ނުވަތަ ވިހި އަހަރުގެ ޚިދު
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ތްކަމަށްވާތީ އެ ދެ ޢިނާޔަތުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ޕެންަޝންގެގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޢިނާޔަ

ކޮންމެވެސް އެއް ޢިނާޔަތެއް އެރުވުމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މާލީ  

މެންބަރުކަމު ނިންމެވިގޮތަކީ  އެކޮމިޓީން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެރުވުމުގައި  ނުވަތަ ޢިނާޔަތް  ޢިނާޔަތް  ދައުރުގެ  ދެ  ގެ 

ރައީސްކަމާއި ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ އެއް ދައުރުގެ ޢިނާޔަތުގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ކޮންމެވެސް  

އޭޕްރީލް    15ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ ގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް    3އެއް ޢިނާޔަތެއް އެރުވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ  

 ގައި ފޮނުވި ސިޓީއަކުން އެބޭފުޅުންނަށް ވަކިވަކިން ދެންނެވުނެވެ.  2021

ޢަމަލުކުރުމަށް  14.10 ޢިނާޔަތް އެރުވުމުގައި  ބޭފުޅުންނަށް މާލީ  ދެ  ކުރެއްވި  ނާއިބު ރައީސްކަން  ރައީސްކަމާއި  މަޖިލީހުގެ 

ކަމާއި ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ އެއް އެކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތުގެމަތީން، މެންބަރުކަމުގެ ދެ ދައުރުގެ ޢިނާޔަތް ނުވަތަ ރައީސް

ދައުރުގެ ޢިނާޔަތުގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވިގޮތް ލިޔުމުން އެންގެވުމާއެކު، އެދެ ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރު 

ޚިދު ދެއްވަމުންއައި  ކުރިން  ޕެންަޝން  ކުރެއްވިގޮތުގެމަތީން  މޯލްޑިވްސް  ބަދަލުގެނެސްދެއްވުމަށް  ޢިނާޔަތަށް  މަތުގެ 

 ގައި ދެންނެވުނެވެ. 2021ޖޫން  9ޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގައި އެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް އޮތީ އިމްތިޔާޒުގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޢިނާޔަތް هللا ރައީސް ޢަބްދު 14.11

މަށްވާތީ އެދެ ޢިނާޔަތުގެ ތެރެއިން މަތުގެ ޕެންަޝންގެގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޢިނާޔަތް ކަނުވަތަ ވިހި އަހަރުގެ ޚިދު 

ލިބިވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނު އިޚްތިޔާރުކުރައްވާ ކޮންމެވެސް އެއް ޢިނާޔަތެއް ސާފުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ފޮނުވި  

ރުވުމުގެ  މަތުގެ ޢިނާޔަތް އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިނުވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަޖިލީހުގެ ޚިދު  ސިޓީއަށް ވޭތުވި

 ކަންތައް ވޭތުވީ އަހަރުވަނީ ހަމަޖެއްސޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ނިންމަވައި ރިޕޯޓް ޢާންމު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ބާއްވަވާ އެގްޒިޓް މީޓިންގ   2019މި އިދާރާގެ   14.12

 2020އޭގެ އިތުރަށް  ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި  ބޭއްވުނެވެ.    2021މާރިޗު    25

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދުވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި މަްޝވަރާ ކުރެވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުގައި  

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް، އެސްއޯއީސް އެންޑް އެސްބީސް  

އިބް އޮޑިޓަރުންއަލްފާިޟލް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އޮޑިޓްކުރެއްވުމުގައި  އިތުރަށް  ފަޒީލުގެ  ވެސް  ރާހީމް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާިޟލް  

އަޙް އަލްފާިޟލް  އެޑްމިން  އޮފް  ހެޑް  ފައިނޭންސް ސެކްަޝނާއި މުޙަންމަދު ރަޝީދާއި،  މުޙަންމަދާއި،  ފާއިޒް  މަދު 

ބައްދަލުވުމުގައި   މި  މުވައްޒަފެކެވެ.  ކަމާބެހޭ  އިސްވެރިންނާ  ސެކްަޝންގެ  އަހަރުގެ   2019ޕްރޮކިއުމަންޓް  ވަނަ 
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، އޮޑިޓް  އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަންކަމާމެދު މަްޝވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މިއިދާރާގެ މާލީ ބަޔާން ަޞއްޙަކަމާއި

ބެލެހެއްޓިފައިނުވާ   ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް  އިންވެންޓްރީ  ހަރުމުދަލުގެ  ހަމައެކަނި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ  ރިޕޯޓްގައި 

މައްސަލަކަމާއި، އޭގެ އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަންކަން މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރގައި ބަޔާންކުރައްވާނެކަން އޮޑިޓް އޮފީހުން  

 ދި އެކަންކަން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް    2020ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ    35ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނުގެ   14.13

އޮޑިޓްއޮފީ ގޮތުގެމަތީން  އަންގަވާފައިވާ  ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  ފޯމެޓަށް މިނިސްޓްރީ  ދެއްވާފައިވާ  ހުން 

( އެމާއްދާގެ  ފޮނުވަންޖެހޭ  3ތައްޔާރުކޮށް،  ގޮތުގެމަތިން  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ  ރައްޔިތުންގެ    2020(  އަހަރު  ވަނަ 

ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ    2021މާރިޗު    29މަޖިލީހުންނާއި، މިއިދާރާއިން ހިންގިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓާއެކު  

 ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުނެވެ. އޮފީހަށާއި، މިނިސް

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެށްޓެވުމަށް ގަސްތުކުރައްވާކަން އަންގަވައި އޮޑިޓްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް    2020މިއިދާރާގެ   14.14

ކަންކަ ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ  މިއިދާރާއިން  ކުރިޔަށްދާއިރު  އޮޑިޓް  ގޮތާއި،  ސަމާލުކަން  ކުރިޔަށްގެންދަވާނެ  މާއި، 

އޮޑިޓްކުރުމަށް  މިއިދާރާއިން  ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގެމަތީން  ސިޓީގައި  ފޮނުއްވި  ކުރައްވައި  ބަޔާން  ކަންކަން  ދޭންޖެހޭނެ 

ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތުގެ ަޞއްޙަކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ އޮފީހުން ދެއްވި ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ރެޕްރެޒެންޓޭަޝން 

 ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުނެވެ.  2021މާރިޗު  29ރުކޮށް ލެޓަރ ތައްޔާ

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެކުންފުނީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފެންބިލުތަކަށް ފައިސާ  14.15

ހިނގާފައިވާގޮތް   އެކަން  އަންގަވާފައިވާތީ  އަމީންޢާންމު  ނުލިބިވާކަމަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސާފުކުރެއްވުމަށް 

ގައި ފޮނުއްވި މެމޯއާ ގުޅިގެން އެބިލުތަކަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކެއްގެ   2021މާރިޗު    16ފައިނޭންސް ސެކްަޝނަށް  

ލިބި ކުރިން  ބިލުތަކަކީ  ގިނަ  ދެއްކިފައިވާކަމާއި،  ފައިސާ  ބިލުތަކަށް  ބައެއް  ތެރެއިން  އޭގެ  ފައިނެތް  ބިލުކަމާއި، 

ބިލުތަކެއްކަމަށްވާތީ އެބިލުތަކުގައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް މާފުކޮށްދެއްވުންއެދި އެކުންފުނީގައި ދެންނެވިފައިވާކަމާއި އެ  

ގައި ދަންނަވައި،    2021މާރިޗު    29ސިޓީއަށް އަދި ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ބިލުތައް ދެއްކުން ލަސްވަނީކަމުގައި  

ތަފްީޞލު   ދައްކައި  އެބިލުތަކުގެ  ފައިސާ  އެބިލުތަކަށް  އެރުވުނެވެ.  އަމީންޢާންމަށް  މެމޯއާއެކު  އެ  ލިސްޓެއް  ހިމެނޭ 

  2021ޑިސެމްބަރ    1ނިންމުނީ މިއިދާރާއިން އެދިފައިވާގޮތަށް އެކުންފުނިން ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދެއްވިކަން އެންގެވުމުން  

 ގައެވެ. 
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ބަޖެޓް  3ކުރިޔަށްއޮތް   14.16 މެދުރާސްތާގެ  ލަފާކުރާ  އިނީިޝއޭޓިވްސްތައް  އަހަރަށް  ނިއުޕޮލިސީ  ބޭނުންވާ  ހިމަނަން  ގައި 

  2021އޭޕްރީލް    15ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންވީގޮތުގެ އިރުާޝދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  

މިއިދާރާއިން   ގުޅިގެން  ދެއްވުމާ  ސަރކިއުލަރއިން  ނެރުއްވި  ބަޖެޓްގައި  2022ގައި  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް   ވަނަ 

ސެކްަޝނަށް  ފައިނޭންސް  އިނީިޝއޭޓިވްސްތައް  ނިއުޕޮލިސީ  ބޭނުންފުޅުވާ  ހިމަނުއްވަން  ސެކްަޝންތަކުން 

 16ހުށަހަޅާނޭގޮތުގެ އިރުާޝދު ސެކްަޝންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިއިދާރާގެ ސެކްަޝންތަކުގެ ވެރިންނާއެކު  

މުގައި ސެކްަޝން ހެޑުންނަށް މަޢުލޫތު ދެއްވީ ހެޑްއެޑްމިން ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވު  2021މެއި  

 އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ފާއިޒް މުޙަންމަދެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ފިނޭންސް    2022މިއިދާރާއިން ނިއު ޕޮލިސީ އިނީިޝއޭޓިވްސްގެ ގޮތުގައި   14.17

އެއްވަރަށް ސެކްަޝންތަކުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން    މިލިޔަންގެ ސީލިންގއާ  7މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުއްވި  

ގެ ނިޔަލަށް    2021ޖުލައި    15ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، އެމިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  

އެން.ޕީ.އަ ލަފާކުރި  މިއިދާރާއިން  ޕޯޓަލްއަށް  އައިލްސް  އޮފީހުގެ  ހިމެނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގޮތުގައި  ގެ  އި. 

 ޕްރޮގްރާމްތައް އެންޓަރކޮށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ    2024އިން    2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް ޓަކައި    2022 14.18

ގައި ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ  ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޕެންަޝންގެ ގޮތު

ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގެވުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    2021ޖުލައި    11ތަފްީޞލް ފޮނުވުމަށް  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޚިދްމަތުގެ ޢިނާޔަތާއި،    8އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ާޤނޫނުގެ  

ތަފްީޞލް    65ން  މިއިދާރާއި ޚަރަދުގެ  ހިނގާ  މުވައްޒަފުންނަށް  މުސްކުޅިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ފުރިގެން  އަހަރު 

 ގައި ފޮނުވުނެވެ.  2021އޮގަސްޓް  4އެމިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް 

މިނިސްޓްރީން   14.19 ފިނޭންސް  ގުޅޭގޮތުން  ތައްޔާރުކުރުމާ  ބަޖެޓް  ނެރުއް   2021ޖޫން    15ބޭސްލައިން  ވި  ގައި 

ސްޓްރަކްޗަރގައި   ޕްރޮގްރާމް  އެކުލަވާލެއްވި  މިއިދާރާއިން  އެއްގޮތަށް  އިރުާޝދުތަކާ  ދެއްވާފައިވާ  ސަރކިއުލަރގައި 

ހިމެނޭ    6ހިމެނޭ   ސްޓްރަކްޗަރގައި  ޕްރޮގްރާމް  ބަހާލުމަށްޓަކައި  ޚަރަދުތައް  ހުރިހާ  އޮބްޖެކްޓިވްއަށް  ސްޓްރެޓީޖިކް 

  2022ސްލައިން ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ޚަރަދުތަކަށް އެންޓަރކޮށް މިއިދާރާއިން  އެކްޓިވިޓީތަކަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑުތައް ބޭ

ގެ ނިޔަލަށް   2021އޮގަސްޓު    16އަށް ލަފާކުރާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް    2024އިން  

 ނިންމުނެވެ. 
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ޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާއިރަށް މީގެ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބޭސްލައިން ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސް  2022މިއިދާރާއިން  14.20

ކުރިން ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކުރަމުން އައިސްފައިވާ، މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ތަފްީޞލް ީޝޓު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  

ފޯމެޓަށް   ދެއްވާފައިވާ  އެމިނިސްޓްރީން  ތައްޔާރުކުރުމާއި،  އިނގިރޭސިބަހުން  ފޯމެޓަށް  ދެއްވި  ވަނަ    2022އަލަށް 

އަޅާ އަހަރަށް   ހާިޞލުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ހިމަނާ  ބަޖެޓްގައި  ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށާއި  ބަޖެޓާގުޅިގެން  ލަފާކުރި 

ޕަރފޯމަންސް   ކީ  ބަލާނެ  މިންވަރު  ހާޞިލްވާ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހާޞިލްކުރަން  ބަޖެޓުން  ފިޔަވަޅުތަކާއި، 

 ބަޔާން އެކުލަވާލައި ނިންމުނެވެ.އިންޑިކޭޓަރސްތަކުގެ މައްޗަށް އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ   15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   14.21

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާއިން    28ާޤނޫނުގެ  

ގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުން އެކޮމިޓީން މިއިދާރާއިން    2021އޮގަސްޓު    17ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް    2022

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ދެ ބައްދަލުވުމުގައި    23ވަނަ ދުވަހާއި    19އޮގަސްޓު    2021ލަފާކުރި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  

ހެ ސެކްަޝންގެ  ފައިނޭންސް  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ހެޑްއެޑްމިންއާއި،  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  ބައިވެރިކުރެއްވިއެވެ.  ޑް 

ފޮނުވި   މިއިދާރާއިން  ބައްދަލުވުމުގައި  ދެވަނަ  ބޭއްވެވި  އެކަމަށް  ކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު،  އެދިވަޑައިގެންނެވި 

ގައި އެކޮމިޓީން  2021ޓު  އޮގަސް 26ވަނަ އަހަރަށް މިއިދާރާއިން ލަފާކުރި ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވިކަން  2022ގޮތަށް 

 ލިޔުމުން އެންގެވިއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބޭސްލައިން ބަޖެޓް ޢާންމު ކޮމިޓީން ފާސްކުރެއްވުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ    2022މިއިދާރާއިން   14.22

ލަފާކު މިއިދާރާއިން  މޮޑިއުލްއަށް  ބީ.ޕީ.ސީ.  ގޮތުގެމަތީން ސެޕް ސިސްޓަމްގެ  އަންގަވާފައިވާ  ފިނޭންސްއިން  ރި  އޮފް 

މައިގަނޑު   އެކުލަވާލި  މިއިދާރާއިން  ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި  އެޓަރކުރުމަށް  ބަޖެޓް  ސްޓްރެޓީޖިކް    6ބޭސްލައިން 

އޮބްޖެކްޓިވްގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓީތަކަށް ލިންކް ލާންޖެހޭ ބޭސްލައިން ބަޖެޓްގެ ޚަރަދުތައް އެ އެކްޓިވިޓީއެއްގެ 

  2022ޓަށް ވަކި ތާވަލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ބީޕީސީ މޮޑިއުލްއަށް މިއިދާރާއިން  ދަށުގައި ހިމަނައިގެން އެކްސެލް ފޯމެ

 ގެ ނިޔަލަށް އެންޓަރކޮށް ނިންމުނެވެ.  2021އޮގަސްޓު  29އަށް ލަފާކުރި ބޭސްލައިން ބަޖެޓް 

ހުށަހެޅުމަށް 14.23 ތަފްީޞލް  އެންޓަރކުރުމަށްފަހު،  މޮޑިއުލްއަށް  ބީޕީސީ  ޚަރަދުތައް  ބަޖެޓްގެ  އަންގަވާފައިވާ  ބޭސްލައިން   

މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ތަފްޞީލާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކުގެ ތަފީްޞލު ީޝޓުގެ އެކްސެލް ފައިލާއި، ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށާއި  

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓްގެ މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ފައިލާއި   ބަޖެޓްގައި ހިމަނާ ކަންތައްތައް ހާިޞލުކުރުމަށް އަޅާ 
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ގައި އެމިނިސްޓްރީއަށް   2021އޮގަސްޓު    30ކުރެއްވި ލިޔުމުގެ ސްކޭން ކޮޕީ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން  އަމީންޢާންމު ސޮއި

 ފޮނުވުނެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ރަސްމީ ގެކޮޅެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ އެ ގެކޮޅަށް  14.24

ދުގެ މައްޗަށް ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެޑްއެޑްމިންގެ  ވަނަ އަހަރު ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަ   2022

ލަފާގެ މަތީން ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މަގާމުގެ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް މުސާރައާއި  

ވަނަ    2022ހިމެނޭގޮތަށް އެ ގެކޮޅަށް  އުޖޫރައަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ތަފްީޞލާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު  

 އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 

ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓާބެހޭގޮތުން   2021ސެޕްޓެމްބަރ    12 14.25

ީޞލު ހިމެނޭ ީޝޓަށް ބައެއް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭކަން  މަްޝވަރާކުރުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި މުސާރައިގެ ތަފް 

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސީލިންގ ގެ ތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ    177.1ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ބޭސްލައިން ބަޖެޓަށް ދެއްވި  

ޚަރަދަށް   ރަސްމީގޭގެ  ރައީސްގެ  އިދާރާ  5މަޖިލީހުގެ  އެމިންވަރު  ހިމަނުއްވާފައިވާތީ  ރުފިޔާ  ޚަރަދުން  މިލިޔަން  ގެ 

ދެންނެވުމުން،   ނުފެންނަކަމުގައި  އުނިކުރެވިދާނެކަމަށް  އެމިންވަރު  އެދިވަޑައިގަތުމުން  މިލިޔަން    4އުނިކުރުމަށް 

 3އުނިކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެހެންކަމުން މިއިދާރާއިން ލަފާކުރި ބޭސްލައިން ބަޖެޓް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް  

ޑުތަކުން އުނިކުރުމަށްފަހު، ޢާންމުކޮމިޓީން ފާސްކުރަންޖެހޭތީ އަލުން އެކޮމިޓީއަށް ބޭސްލައިން މިލިޔަން ރުފިޔާ އެކި ކޯ

މުވައްޒަފުންގެ   ގެކޮޅުގެ  އެ  ބަޖެޓާއި،  ލަފާކުރި  ޚަރަދަށް  ރަސްމީގޭގެ  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެޓާއި 

ގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި މުސާރައިގެ   2021 ސެޕްޓެމްބަރ 21މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ފޮނުވުމުން، އެކޮމިޓީން 

އަދި   ނިންމެވިއެވެ.  ބަދަލުގެންނެވުމަށް  އުޖޫރައަށް  މުސާރައާއި  މަާޤމުގެ  އިސް  އެންމެ  ހިމެނޭ  އޮނިގަނޑުގައި 

 2021ސެޕްޓެމްބަރ    22އެބަދަލުތަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގޭގެ ޚަރަދަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް  

މިލިޔަން    177.1ގައި ބޭއްވެވި އެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއިދާރާއިން ކުރިން ލަފާކުރި  

  174.1މިލިޔަން ރުފިޔާ އުނިކޮށް، މިއިދާރާގެ ބޭސްލައިންގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި    3ރުފިޔާގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓުން  

 ވިއެވެ. މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ފާސްކުރެއް 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބޭސްލައިން    2022ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން   14.26

ސެޕް   ފާސްކުރެއްވުމާއެކު،  ބަޖެޓް  ލަފާކުރި  ޚަރަދަށް  ރަސްމީގޭގެ  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބަޖެޓާއި، 

އަށް އެދެ ބަޖެޓް އެންޓަރކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ފިނޭންސް  ސިސްޓަމްގެ ބީ.ޕީ.ސީ. މޮޑިއުލް 
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ގައި މި އިދާރާއިން    2021ސެޕްޓެމްބަރ    29ގައި ދެންނެވުނެވެ. އަދި    2021ސެޕްޓެމްބަރ    22މިނިސްޓްރީގައި  

އޭރިޔާއެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވައި  އެދުނުގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގެއަށް ވަކި ބިޒްނަސް  

 ސެޕް ސިސްޓަމަށް ބަޖެޓް އެންޓަރކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިއެވެ. 

ާޤއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓިޕާޕޯސް ސްޓޫޑިއޯ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް   14.27 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ޢިމާރާތުގައި 

އިޢުލާނު ދެފަހަރުމަތިން  މިއިދާރާގެ    ހޯދުމަށް  އަގުތައް،  ހުށަހެޅުނު  ބަޖެޓްގެ    2021ކުރުމުންވެސް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ރިކަރެންޓް   2021ޕީއެސްއައިޕީ ކޯޑަށް އެކަމަށް ލިބުނު ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރުވާތީ، މިއިދާރާގެ  

ކަ ކުރެވޭނެ  އުޫޞލުން  ޢާންމު  ހަމަޖެއްސުމަކީ  އެފައިސާ  ތެރެއިން  މިއަހަރުގެ  ޚަރަދުގެ  މިއިދާރާގެ  ނުވާތީ،  މަކަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ    223012ބަޖެޓްގެ   އެކަމަށް  ކޯޑުން  ޚަރަދު(  ކަންތައްތަކަށްކުރާ  ފަދަ  އަދި ސެމިނަރ  )ޖަލްސާ 

އިތުރުކޮށްދެއްވުންއެދި   އެފައިސާ  ކޯޑަށް  ޕީއެސްއައިޕީ  ފިނޭންސް    2021އޮގަސްޓު    16އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު  ގައި 

ކަންތައް    މިނިސްޓްރީގައި އެފައިސާގެ  އެދުނުގޮތުގެމަތީން  މިއިދާރާއިން  އަދި  ދެންނެވުނެވެ.  ސިޓީއަކުން 

 އެމިނިސްޓްރީންވަނީ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމު   14.28

އަލްފާޟިލް    އަލްއުސްތާޛާ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  އޮފް  ހެޑް  މިއިދާރާގެ  އެމަާޤމަށް  ބަދަލުގައި  ނިޔުާޝގެ  ފާޠިމަތު 

އޮގަސްޓު ގައި ސިޓީއަކުން    25އަޙްމަދު ފާއިޒް މުޙަންމަދު ޢައްޔަން ކޮށްދެއްވުން އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި  

އެ އަމީންޢާންމުގެ  ހަމަޖެއްސެވީ  މިގޮތަށް  އެންމެ  ދެންނެވުނެވެ.  ހުންނެވި  އެވަގުތު  މަތީން  ދިވަޑައިގަތުމުގެ 

ގައި   2021އޮގަސްޓު  29އިސްވެރިޔާއެވެ. އެސިޓީއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެމިނިސްޓްރީން 

ސާފުކުރެއްވު އެމިނިސްޓްރީން  ބެހޭގޮތުން  މުޙަންމަދާ  ފާއިޒް  އަޙްމަދު  އަލްފާިޟލް  ގުޅިގެން  މަށް  އެދިވަޑައިގަތުމާ 

މަޢުލޫމާތު   ފޮނުވުނެވެ.  2021ސެޕްޓެމްބަރ    7އެދިވަޑައިގެންނެވި  މިނިސްޓްރީއަށް  އެ  މާލީ     ގައި  އަދި 

ވެރިންގެ   ޒިންމާދާރު  "މާލީ  ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު،  މުޙަންމަދު  ފާއިޒް  އަޙްމަދު  އަލްފާިޟލް  ޒިންމާދާރުވެރިޔަކަށް 

ގައި ފޮނުއްވުމުން އެ އެ އިްޤރާރުގައި މާލީ ޒިންމާދާރު    2021ސެޕްޓެމްބަރ    21އިްޤރާރު" ސޮއިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  

 ގައި އެމިނިސްޓްރީއަށް އެ އިްޤރާރު ފޮނުވުނެވެ.  2021ސެޕްޓެމްބަރ  29ހެކިން ސޮއިކުރުމަށްފަހު   2ވެރިޔާއާއި 

ތުން ދައުލަތުގެ  ޕްރޮގްރާމް ބޭސްޑް ބަޖެޓަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދެވަނަ ފޭސްއެއްގެ ގޮ 14.29

އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އޮބްޖެކްޓިވްތައް ރިވިއުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، އެ ކަންކަން ހާިޞލްކުރާނެ  

"ޕާރފޯ  އަންގައިދޭނެ  ކުރެވޭގޮތް  އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ތަކެއް  އިންޑިކޭޓާރސް"  މަންސް 
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އެޕްރޮ މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން  ކޮންސަލްޓެންޓުން  ޔޫއެސްއެއިޑްގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ހިންގުމުގައި  ޖެކްޓް 

ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިއިދާރާގެ    3ގައި ބޭއްވެވި    2021ސެޕްޓެމްބަރ    27ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  

 ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.ފަރާތުން ހެޑް، އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އާއި، ފައިނޭންސް ސެކްަޝންގެ ހެޑް 

ގޮތުގެމަތިން   14.30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާޤނޫނުގައި  ބާރުތަކުގެ  އިމްތިޔާޒުތަކާއި  މަޖިލީހުގެ  އުފައްދަންޖެހޭ  ރައްޔިތުންގެ 

ރުފިޔާ    631،000/-ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ދެތިންމަހަށް    2021ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގޭގެ ޚަރަދަށް  

އާގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މިއިދާރާގައި ހުސްކޮށްހުރި ގިނަ    19-ލަފާކުރެވޭތީ، ކޯވިޑް  ބޭނުންވާނެ ކަމަށް

މަާޤމުތަކަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދާފައި ނުވުމާއެކު، ވޭތުވީ އަހަރަށް މިއިދާރާއަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  

ންނަވައި،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގޭގެ ޚަރަދަށް  ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެ ފައިސާ ނެގިދާނެކަމުގައި ދަ

ވޭތުވީ އަހަރުގެ ބާކީއޮތް ދުވަސްތަކަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދު، މިއިދާރާގެ ބަޖެޓާވަކިން ވަކި ބިޒްނަސް 

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    10އެދި  ސިސްޓަމުން ޚަރަދު ކުރެވޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން ސެޕް  އޭރިޔާއެއްގެ ދަށުން  

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުނެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގޭގެ ޚަރަދަށް މި އަހަރުގެ  

ގައި   2021އޮކްޓޫބަރު    10ނިޔަލަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްީޞލް އެމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުނެވެ. އަދި  

 ން އެދުނުގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސެވިކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންގެވިއެވެ. މިއިދާރާއި

ފިނޭންސް   14.31 އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  އޮޑިޓެއް  އިތުރުގަޑީގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ދައުލަތުގެ 

އަށް އެ އޮޑިޓް   2021ނޮވެންބަރު    23އިން ފެށިގެން    2021އޮކްޓޫބަރު    12މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައިވާތީ  

ހުރިހާ   ދައުލަތުގެ  އަށް  އެސޯސިއޭޓްސް  އެންޑް  މައިލްސް  ހަވާލުކުރެއްވި  އެމިނިސްޓްރީން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް 

ދެއްވުމަށް   އެއްބާރުލުން  އަދި    2021އޮކްޓޫބަރު    27އިދާރާއަކުންވެސް  އެންގެވިއެވެ.  އެމިނިސްޓްރީން    1ގައި 

އެމިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް އެ އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު   ގައި  2021ނޮވެންބަރު  

އޮފް   2021ނޮވެންބަރު    8ދިނުމަށް   ހެޑް  މިބައްދަލުވުމުގައި  އިންތިޒާމްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް  ގައި 

ސެކްަޝނުން އެޗް.އާރް.  ސެކްަޝނާއި  ފައިނޭންސް  އާއި،  މި  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ބައިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފަކު   

ގައި ހެޑް އޮފް   2021ނޮވެންބަރު    23ބައްދަލުވުމުގައި އެފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލުމަށްފަހު  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންއާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ. 

ގޮތުގެމަ 14.32 ާޤނޫނުގައިވާ  ބާރުތަކުގެ  އިމްތިޔާޒުތަކާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައީސްގެ  ތިން  ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ރަސްމީގޭގެ ގޮތުގައި ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މ. މުރައިދޫ ގޭގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރިއުޅުއްވަން ފަށްޓަވާފައި  
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ބިލު ޚަރަދުތަކަކީ  ބައެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކަންކަމަށް  ކުރާގޮތަށް ވުމާއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގޭގެ 

ވަނަ އަހަރަށް    2021ކުރެވޭނެ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީގޭގެ ކަންކަމަށް  

ރުފިޔާ ނެގޭނެ   25،000/-ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ޕެޓީކޭްޝގެ ގޮތުގައި  

ނޮވެންބަރު    24ދެއްވައި އެ ޢަދަދު ޕެޓީކޭްޝގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން އެދި  އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި  

 ގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުނެވެ.  2021

އަހަރު    65ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނާއި ޕާލިމެންޓްރީ ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތީން ޢުމުރުން   14.33

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ   ސާރވިސްގެ  ޕާލިމެންޓްރީ  ފަރާތްތަކަށް  ތިރީގައިވާ  ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ފުރުމާގުޅިގެން 

ންގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތީން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝ

 އޮފީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޭތުވީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 

 މަސައްކަތު އަލްފާިޟލާ ޒުލްފާ  •

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން    18ނުގެންނެވި  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައި    19 14.34

އަހަރުވެފައިވާ ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާކަން އެނގިފައިނުވާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ    55އުމުރުން  

ނާޔަތް އެރުވުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޚިދްމަތުގެ ޢި

ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ވޭތުވީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  

)ބ( ވަނަ މާއްދާގެ    8ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ާޤނޫނުގެ  ވެސް އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ.  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އިތުރު ޕެންަޝނެއް ނުވަތަ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚިދްމަތުގެ 

މިއިދާރާއިން ސާފުކޮށްފައި  ކުރައްވާގޮތެއް  އިޚްތިޔާރު  އެބޭފުޅުން  ފުށުން  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ޓަކައި  ޢިނާޔަތް ދެއްވުމަށް 

ނިސްޓްރޭަޝން އޮފީހުގައި ދަންނަވަން ޖެހޭތީ އިތުރު ޢިނާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ  މޯލްޑިވްސް ޕެންަޝން އެޑްމި

ޕެންަޝން   މޯލްޑިވްސް  ސާފުކުރުމަށްފަހު  އިޚްތިޔާރުކުރައްވާގޮތް  އެބޭފުޅުން  ސިޓީފޮނުވައި  ވަކިވަކިން  ބޭފުޅަކަށް 

މިދަ ތިރީގައި  މިގޮތުން  ދެންނެވުނެވެ.  އޮފީހުގައި  ވޭތުވީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ބޭފުޅުންނަށް  ވަނަ    2021ންނަވާ 

އޮފީހުން   އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން  ޕެންަޝން  މޯލްޑިވްސް  އެރުވުމަށްޓަކައި  ޢިނާޔަތް  ޚިދްމަތްގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

 ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް އެކަމަށްބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  .1
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .2

 މަސީޙު މުޙައްމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޢަބްދު .3

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާިޟލް އަޙުމަދު އަސްޢަދު  .4

 

 ބޭރުގެ އެހީ 15.0

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އެހީގެގޮތުގައި ނުވަތަ ފައިސާގެ އެހީގެގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބިފައެއް   2021

 ނުވެއެވެ. 
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 ލިބުނު އާމްދ ނީއާއި ހިނގި ޚ ރ ދު  16.0

 ޢާމްދ ނީގެ ގޮތުގ އި ލިބުނު ފ އިސާ  16.1

  

 

   ތަފްޞީލް  2020 2021
 1 ރެކޯޑްކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ     -               -           
 2 ޖުރުމަނާ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިއާއި  363,374.87      507,986.33    
 3 ރިފަންޑް  ަބޖެޓް  293,841.51      10,697.00     
  ޖުމްލަލަ ޖުމް  657,216.38     518,683.33  
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 ވ ނ  އ ހ ރު ހިނގި ޚ ރ ދު    2021އ ދި  2020 16.2

 ގެ 2020
 ނިސްބަތުން 

 އައިޓަމް 2020 2021
ގެ  2021

 ޕަސެންޓޭޖް 

 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު  143,189,928.24 154,128,586.04 107.64

ޚަރަދުކެޕިޓަލް  23,055,642.68 8,280,697.60 35.92  

  :ޖުމްލަ  166,245,570.92 162,409,283.64 97.69

     
 

 

 ރިކަރެންޓް ޚަރަދު      

 210 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 114,850,107.63 120,566,281.19 104.98

 213 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  4,096,227.80 4,436,993.41 108.32

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  1,001,552.57 2,168,952.69 216.56

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 1,351,178.21 1,827,965.49 135.29

 223 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 20,726,268.99 22,380,370.80 107.98

 225  ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދުަތމްރީން 128,940.00 - -

 226 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 840,452.17 2,381,724.54 283.39

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  195,200.87 366,297.92 187.65

  :ޖުމްލަ 143,189,928.24 154,128,586.04 107.64

       

     
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

 421 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ 23,055,642.68 8,280,697.60 35.92

  :ޖުމްލަ   23,055,642.68 8,280,697.60 35.92

       
 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު     

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 63,663,825.61 69,454,270.54 109.10

 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް  51,186,282.02 51,112,010.65 99.85

 :ޖުމްލަ   114,850,107.63 120,566,281.19 104.98
 

       
 މުސާރައާއި އުޖޫރަ     

 001 211 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  59,774,405.58 64,870,398.22 108.53

 002 211 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަަތްށދޭ ފައިސާ  3,889,420.03 4,583,872.32 117.85

 :ޖުމްލަ   63,663,825.61 69,454,270.54 109.10
 

     
 

 
  

 212 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ އެލަވަންސް      
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 002 212 މަީތތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 839,196.66 983,565.57 117.20

 005 212  ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަުތގައި ދޭ އެލަވަންސް 726,030.00 732,000.00 100.82

 011 212 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަްށދޭ އެލަވަންސް 18,690,000.00 18,310,000.00 97.97

 013 212 ރާީތ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސްއެހެންރަެށއްގައި ވަޒީފާއަދާކު 22,680.00 27,180.00 119.84

 014 212 އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 27,845,533.33 28,012,283.33 100.60

 017 212 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަްށ ދޭ ފައިސާ 19,772.08 28,483.99 144.06

 024 212 ފޯން އެލަވަންސް 304,106.61 305,273.33 100.38

 026 212 ހެދުން އެލަވަންސް  290,700.00 402,900.00 138.60

 027 212 ސާރވިސް އެލަވެންސް 3,287,100.00 3,293,600.00 100.20

 212029 ރާއްޖެއިން ބޭރު  -ސްކޮލަރޝިޕް، ޕެލޯޝިލް އެލަވަންސް  - - -

 212999 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭ ފައިސާ އެހެނިހެންގޮްތގޮުތން 360.00 290.00 80.56

  :ޖުމްލަ  51,186,282.02 51,112,010.65 99.85

       

     
ވަކި ޚިދްމަތަކަްށ ނޫން   ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
213 

 006 213 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަްށ ޖަމާކުރާ ފައިސާ 4,096,227.80 4,436,993.41 108.32

  :ޖުމްލަ   4,096,227.80 4,436,993.41 108.32

       

 221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު       

 001 221 މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު 19,402.00 3,800.10 19.59

 002 221 ރަދު އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަ ރާއްޖޭގެ 7,020.00 500.00 7.12

 003 221 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ 65,368.60 74,003.26 113.21

 004 221 ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭން 909,761.97 2,090,649.33 229.80

  ޖުމްލަ :   1,001,552.57 2,168,952.69 216.56

        

 222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު     

 001 222 ހޯދާތަކެިތ ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮުތން 676,040.39 848,348.44 125.49

 002 222 ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮުތން ހޯދާ ތަކެތި  އިންފޮމޭޝަން 229,404.61 402,887.33 175.62

 003 222 ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  ފިއުލްގެ 7,807.58 45,387.95 581.33

 004 223 ގޮުތގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި  ފިއުލްގެ 57,564.36 60,414.97 104.95

 005 222 ބެހޭގޮުތން ހޯދާތަކެތި  އިލެކްޓްރިކާ 122,910.65 156,074.29 126.98

 006 222 ސް ހޯދުމަްށޕާރޓް ސްޕެއަރ 3,683.06 13,119.55 356.21

 007 221 ދިނުމަްށޓަކައި ހޯދާތަކެިތ ޔުނިފޯމް 25,000.00 - -

 008 222 ފޮޅާސާފުކުރުމަްށ ހޯދާ ތަކެތި  ކުނިކަހާ 35,245.00 47,398.46 134.48

 009 222 ތަކެިތ ހޯދުމަްށ ހިފާގެންގުޅޭ 17,448.55 67,686.97 387.92

 010 222 ޒީނަްތތެރި ކުރުމަްށ ހޯދާތަކެތި  އޮފީސް 23,320.00 21,076.10 90.38



539 
 

 011 222 މޭޒުފޮިތ އަދި ދިދަފަދަ ފޮީތގެ ބާވަްތަތއް ހޯދުމަްށ ދޮރުފޮތި، - - -

 999 222 ތަކެިތ އެހެނިހެން ގޮްތގޮުތން ހޯދާ 152,754.01 165,571.43 108.39

  ޖުމްލަ :   1,351,178.21 1,827,965.49 135.29

       

     
 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު

223 

 001 223 ޓެލެކްސް  ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި 211,092.89 346,762.64 164.27

 002 223 ފީގެ ޚަރަދު  އިލެކްޓްރިކް 3,546,500.24 3,958,873.40 111.63

 003 223 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަުތގެ އަގުދިނުމަްށ ކުރާޚަރަދު  ބޯފެނާއި 208,430.65 386,072.71 185.23

 004 223 އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  ލީޒްލައިނާއި 1,228,430.65 1,122,956.56 91.41

 006 223 ކުލި  ތަކެީތގެ - 68,900.00 -

 008 223 ޢިމާރާްތ ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަަތްށ ދޭ ފައިސާ  އޮފީސް 1,454,086.65 1,280,259.73 88.05

 009 223 މެސެޖް ޚަރަދު  ޕޯސްޓޭޖާއި 3,656.50 1,614.31 44.15

 010 223 އިޝްިތހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު  އިޢްލާން، - 5,247.00 -

 011 223 ޚަރަދު އުފުލުމުގެ 8,685.00 1,790.00 20.61

 012 223 ރ ފަދަކަންަތއްތަކަްށ ކުރާޚަރަދު ސެމިނަ ޖަލްސާ އަދި 2,814,762.40 3,924,292.62 139.42

 013 222 މުބާރާްތތަކާއި މުނާސަބަުތ ފާހަގަކުރުން ރަސްމީ 20,776.00 - -

 014 223 ަތރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްަތއް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އިޖްިތމާޢީ  27,892.14 -

 017 223 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަްށ ކުރާޚަރަދު  މެހުމާނުންނަްށ 31,506.60 208,409.50 661.48

 018 223 ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަްށވިސާފީ މުވައްޒަފުންގެ 2,109.40 795.00 37.69

 019 223 ސަރުކާރަްށ ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީަތއް  އެކިކަންކަމަްށ 21,975.00 45,570.92 207.38

 024 223 ކޮމިޝަންގެ ގޮުތގައި ދައްކާ ފައިސާ ބޭންކްޗާޖާއި 4,638.42 6,400.69 137.99

 025 223 ޚިދުމަުތގެ އަގު އަދާ ކުރުން އިންޝުއަރެންސް 9,560,927.40 10,374,787.22 108.51

 999 223 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން  1,608,691.19 619,746.36 38.52

  ޖުމްލަ :   20,726,268.99 22,380,370.80 107.98

       

 225 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު      

 001 225 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ - - -

 002 225 ދާމީހުންގެ ޚަރަދު  ކުރުމުއްދަުތގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި 32,715.00 - -

 004 225 ބައިވެރިވުމަްށ ދޭ ފައިސާ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި 96,225.00 - -

  ޖުމްލަ :   128,940.00 - -

     
 226 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   

 002 226 ބޭނުމަްށ ބިނާކުރާ ޢިމާރާްތ މަރާމާތުކުރުން މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން  521,036.03 1,883,470.57 361.49

 006 226 ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން ފާޚާނާ އާއި - 1,621.50 -

 007 226 ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން  ކަރަންޓް 13,326.18 2,247.20 16.86
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 009 226 ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން ފަރުނީޗަރާއި - 75,720.26 -

 010 226 އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި 220,868.23 340,504.06 154.17

 014 226 އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި 66,242.64 29,752.78 44.91

 015 226 އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް  - މަރާމާތުކުރުން 1,763.84 - -

 016 226 މަރާމާތުކުރުން  އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެިތ 17,215.25 48,408.17 281.19

  ޖުމްލަ :   840,452.17 2,381,724.54 283.39

     
 

 

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް      

 006 227 ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ  ރާއްޖޭގެ ފަރާްތަތކަްށ ދައްކާ - - -

 003 228 އެހީގެ ފައިސާ އަމިއްލަފަރާްތތަކަްށދޭ - 62,500.00 -

 007 228 ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އްކާބޭރުގެ ފަރާްތތަކަްށ ދަ 195,200.87 366,297.92 187.65

  ޖުމްލަ :   195,200.87 366,297.92 187.65

     
 

 

 421 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ     

 003 421 ބޭނުންތަކަްށ ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް  މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން  16,299,473.28 2,958,675.12 18.15

 001 423 ފިޓިންގްސް  ފަރުނީޗަރާއި 57,791.88 591,517.04 1,023.53

 002 423 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް  ޕްލާންޓް، 210,918.42 95,485.17 45.27

 004 423 މަސައްކަަތްށ ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް( އެކިއެކި 20,973.99 15,213.76 72.54

 005 423 ފޮތް  ރިފަރެންސް 33,896.05 6,240.00 18.41

 006 423 ތަކެތި  މުވާޞަލާުތގެ 1,276,805.79 676,474.07 52.98

 007 423 ސޮފްޓްވެޔަރ  ކޮމްޕިއުޓަރ 572,309.80 553,209.50 96.66

 008 423 އާއި ގުޅޭގޮުތން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ  އައި.ޓީ. 4,042,906.52 3,383,882.94 83.70

 999 423 އިކްއިޕްމަންޓް  އެހެނިހެން  30,600.53 - -

 001 424 ދުއްވާ ތަކެިތ އެއްގަމުގައި 509,966.42 - -

  ޖުމްލަ :   23,055,642.68 8,280,697.60 35.92
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2020

2021

 210 ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަްށ

 213 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 

 221 ޚަރަދު  ދަތުރު ފަުތރު ކުރުމުގެ

 222 ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމުގެ

 223 ބޭނުންވާ ޚިދްމަުތގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ

 225 ކުރެވޭ ޚަރަދު ަތމްރީނު ކުރުމަްށ

 226 ބެލެހެއްޓުން މަރާމާުތ ކުރުމާއި

 228 އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،

 421 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ
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  ނިންމުން ރިޕޯޓް 17.0

 ކޮމިޓީތައް ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާިއން  ވެސް   އަހަރު ވަނަ 2021

ހިންުގމާއި އިންތިޒާމުތައް ބޭއްވުުމެގ  ފަންނީ އަދި އިދާރީ ބޭނުންވާ ކޮމިޓީތަކަށް ޖަލްސާތަކަށާއި، ރާވައި 

 . ފޯރުކޮށްދެވިފަިއެވއެވެ އެހީތެރިކަން

  ތަރައްޤީކުރުމަށާއި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތާއި ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުޅާކޮށް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ެއކިެއކި ކަންކަން

ނިންމަވައިދެއްވުުމަގއި  ކަންކަން  ނިންމަންޖެހޭ  އެހީތެރިކަާމއި   މަޖިލީހުން  ވެދެއްވި  މެންބަރުން  ޢިއްޒަތްތެރި 

އަދި   ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރެްއ  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހުެގ  އެއްބާރުލެއްވުމަށް 

ފުރުޞަތުަގިއ    ެވސް، މި  އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލެްއވުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުން ދެއްވާ 

 . ައޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ވެސް ފާހަަގކޮށް އެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނަށް

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ،  އަޅުަގނޑުެގ ދުޢާއަކީ 

. މުންދާ ފަންނީ އަދި އިދާރީ އެހީ ދިނުމުެގ ބިންާގތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ ހަރުދަނާވަމުން ދިއުމެވެދެ ، އިދާރާއިން

ވެސް ރާއްޖެއަށާއި ރަްއޔިތުންނަށާއި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަތްތަކަށް   އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ ހުރިހާ ޮގތަކުން

 . މިންވަރު ކުރެއްވުެމވެهللا   އުފާ ފާަގތި ބާއްޖަވެރި އަހަރެްއކަމުަގއި މާތް

 

 1443  ޝައުބާން 28

 2022  މާރިޗު 31

 

 ޠިމަތު ނިއުޝާފާ

 އަމީން ޢާންމު  
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 1ޖ ދުވ ލު 

 ަވޑައިެގންނެިވ ނިސްބަތް ހާޒިރުެވަވނަ އަހަރު މެންބަރުން ޖަލްސާތަކަށް  2021ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  19

 
 ދަތުރުފުޅެއްަގއި  ރަސްމީ ** ސަލާމް  ސ

 މަޖިލީހުެގ ދަތުރުފުޅެއްަގއި  * ޗުއްޓީ ޗ 

 ސަބަބުން ބައިެވރިެވަވޑައިުނެގްނނެުވނު   ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަން/ލޮކްޑައުްނެގ * ަވޑައިނުަގންަނވާ  ވނ 

***  ިަވޑައިެގންފައި   ބޭސްފަރުވާއަށް ުގޅިެގން ހަމަލާއާ ޓެރަރިސްޓް ދިން ގައި 2021 މޭ 6 ** ރަސްމީބައްދަލުވުމެއްގައ  

 2021  ()ދ އުރުން ބޭރުގ އި ބޭއްެވިވ ޚާއްޞ  ޖ ލްސާ  ޖ ނ ވ ރީ
 

  

 ނަން  މެންބަރުގެ

13
.1
.2
02

1 

17
.1
.2
02

1 

19
.1
.2
02

1 

ްޖެހޭ
ވަނ

ަންނަ
ައިގ
ެވަޑ
ރުވ
ހާޒި

  

ދަދު 
 ޢަ
ުމްލަ
 ޖ
ްސާގެ

ޖަލ
 

ނަވާ
ުގަން

ައިނ
ެވަޑ
ރުވ
ހާޒި

ދަދު   
 ޢަ
ުމްލަ
 ޖ
ްސާގެ

ޖަލ
 

1 2 3     
 ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް 1

 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4
 

 1 3 ވނ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5
 3 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6
 3 0 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7
 3 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8
 3 0 

 0 3 * * ޗ  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

 0 3 * * * އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12
 3 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13
 3 0 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17
  0 3 ސ  ސ 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18
 3 0 

 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21
 3 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22
 3 0 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 23
 3 0 

 ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24
 3 1 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25
 3 0 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26
 3 0 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27
 

 1 3 ވނ 

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 28
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30
  2 3 ވނ  ވނ 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32
 3 0 

 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36
 3 0 

 3 3 ވނ  ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38
 3 0 

   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

 0 3 ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45
 3 0 

 ވނ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46
  2 3 ވނ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47
 3 0 

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48
  0 3 ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49
 3 0 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52
 3 0 
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 0 3 ސ  ސ  ސ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54
  0 3 ސ  ސ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57
 

 0 3 ސ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

 0 3 ސ  ސ  ސ  ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65
 3 0 

 ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66
 3 2 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ    އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73

 ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77
 3 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78
  2 3 ވނ  ވނ 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79
 

 1 3 ވނ 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81
 3 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82
 

 0 3 ސ 

 3 3 ވނ  ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83

 0 3 ސ  ސ  ސ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85
 3 0 

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86

 0 3 ސ  ސ  ސ  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
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ާގެ  
ްސ
ޖަލ

ދަދު 
 ޢަ
ުމްލަ
ޖ

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 0 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4
 

 ވނ 
 10 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5
 10 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7
 10 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8
 

 ސ 
 10 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9
 10 0 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11
 10 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12
 10 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13
 

 ސ 
 10 0 
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 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14
 

 ސ 
 10 0 

 * * * * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15
10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17
 10 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18
 10 0 

 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21
 10 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23
 10 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24
 10 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25
 10 0 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26
 10 0 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27
 

 ސ 
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28
 10 0 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30
 10 0 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32
 10 0 

 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36
 10 0 
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 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37
 10 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38
 10 0 

   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40
 10 0 

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41
 10 0 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42
 10 0 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44
 10 0 

 * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45
10 0 

 ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46
 

 ވނ  ވނ 
 10 2 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47
 10 0 

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48
 10 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49
 10 0 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50
 10 0 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52
 10 0 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53
 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54
 10 0 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55
 10 0 

 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56
 10 0 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57
 

 ސ 
 10 0 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58
 10 0 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59
 10 0 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60
  0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62
 10 0 

 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64
 

 ސ 
 10 0 

 0 10 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67
 

 ސ 
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69
 10 0 

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70
 

 0 10 ސ 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72
 10 0 

   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73
 10 0 

 ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75
 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76
  ސ 

 10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77
 10 0 

 * * * * * * ސ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78
10 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79
 * * * * * * 

10 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80
 

 ވނ 
 * 


 ވނ 

 10 2 

 * * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81
10 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82
 10 0 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83
 10 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84
 10 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85
 

 ސ  ވނ 
 10 1 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86
 10 0 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
 

 ސ 
 10 0 
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 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

 
15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3
 

* * * * * 


15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5
 

15 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6
 

15 0 

 އަޙްމަދު ނަސީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު ގަލޮޅު ދެކުނު 7
 

15 0 
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 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8
 

 ވނ 
 

15 1 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9
 

15 0 

 * * * * * * ސ  ސ  ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10


15 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11
 

15 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12
 

15 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13
 

 ވނ 
 

15 1 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17
 

15 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18
 

 0 15 * * * * * * * * * * * * ސ 

 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19
 

 0 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21
 

15 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23
 

15 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25
 

15 0 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

27 
ޝަހީމް  هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު

 ޢަބްދުލްޙަކީމް 
 

* * * * * * 
15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29
 

15 0 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30
 

15 0 

 ވނ  ވނ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31
 

15 2 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37
 

* * * * * * 15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38
 

15 0 

   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40
 

 ސ 
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41
 

 ސ 
 

 ސ  ސ 
 15 0 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42
 

15 0 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44
 

* * * * * * 15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45
 

15 0 

 ވނ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46
 

 ވނ  ސ 
  ވނ  ސ  ސ  ސ 

 
 4 15 ވނ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47
 

 ސ 
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50
 

* * * 15 0 

 0 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52
 

* * * * * * 15 0 
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 * * * * * * * މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53


15 0 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54
 

 0 15 ސ  ސ  ސ 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55
 

* * * * * * 15 0 

 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56
 

15 0 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57
 

 ސ 
 

15 0 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58
 

15 0 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59
 

15 0 

 0 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62
 

15 0 

 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64
 

15 0 

65 
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން   ތ.

 މައުމޫން 
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67
 

 ވނ 
 

 3 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ވނ  ވނ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68
 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  *
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69
 

15 0 

 0 15 * * * * * * ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71
 

** 


15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72
 

 ވނ 
 

 ސ 
 

15 1 

   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73
 

 ސ  ސ 
 

* * * 15 0 

 ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74
 

 ވނ 
 

 ވނ 
 

 3 15 ވނ 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75
 

** 


 1 15 ވނ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76
 

 ސ 
 

 0 15 ސ 

 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77
 

15 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78
 

 0 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79
 

 0 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ 

 * ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80


 ސ 
 

 0 15 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82
 

 ސ 
 

15 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83
 

15 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84
 

15 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85
 

15 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86
 

15 0 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
 

15 0 
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ްޖެހޭ
ވަނ

ަންނަ
ައިގ
ެވަޑ
ރުވ
ހާޒި

  

ދަދު 
 ޢަ
ުމްލަ
 ޖ
ްސާގެ

ޖަލ
 

ނަވާ
ުގަން

ައިނ
ެވަޑ
ރުވ
ހާޒި

 
ާގެ  
ްސ
ޖަލ

ދަދު 
 ޢަ
ުމްލަ
ޖ

 

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38     
 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3
  ސ 

 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5
 12 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7
 12 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8
 

 ވނ  ވނ  ވނ 
  ވނ 

 12 4 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9
 12 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10
 12 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11
 12 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12
 12 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13
 12 0 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14
 

 ސ 
 12 0 
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 ސ 
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17
 12 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20
 

 0 12 ސ  ސ  ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21
 12 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24
 

 ސ 
 12 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25
 ** ** 

12 0 

 ސ  ސ  ސ  ސ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27
 

 ސ  ސ  ސ 
  ސ  ސ 

 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28
 12 0 

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31
  ސ  ސ 

  ސ  ސ  ސ 
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32
 

 ސ 
 12 0 

 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37
 12 0 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40
 

 ވނ  ވނ 
 

 ވނ 
 12 3 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41
 

 ސ 
 

 ސ  ސ 
 

 0 12 ސ 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43
 

 ވނ 
 12 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45
 

 ސ 
 12 0 

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48
 

 ސ 
 12 0 

 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49
 

 ސ 
 12 0 

 ސ  * * * މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50
 12 0 

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

 ސ  ވނ  ވނ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52
 12 2 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53
 

 ވނ 
 12 1 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54
 

 ސ 
 

 ސ 
  0 12 ސ  ސ  ސ  ސ 

 * * މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55


 ސ 
 12 0 

 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56
  ސ 

 
 0 12 ސ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57
  ސ  ސ  ސ  ސ 

 
 ސ 

 
 0 12 ސ  ސ 
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 ވނ 
  ސ 

 
 ވނ 

 12 2 
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 12 0 
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 12 0 

 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64
  ސ  ސ 

 
 ސ 

 12 0 
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  ސ  ސ 

 
 ސ 

 12 0 
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 12 0 
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  ސ 

 
 ވނ 

 12 3 
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 ވނ 
 12 1 
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 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71
 12 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72
 12 0 
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 ސ 
 12 0 
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 ވނ 
  ވނ 

 12 2 
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 ސ  ސ  ސ  ސ  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81
 12 0 

 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82
 

 ސ 
 

 ސ 
 

 0 12 ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83
 12 0 
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 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84
 

 ސ  ސ 
 12 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85
 12 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86
 12 0 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
  ސ  ސ 
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   1 2 3 4 5 6 7     
 ސ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3
 

 ވނ 
 7 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5
 7 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7
 7 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8
  ވނ  ވނ 

 
* 


* 7 2 
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 0 7 ** ** ** ** ** ** ** ** މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10
 7 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11
 7 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12
 

* 
7 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13
 7 0 

 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16
 7 0 

  ** ** ** **** ސ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17
7 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18
 7 0 

 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19
  ސ ސ ވނ  ވނ 

 7 2 

 ސ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21
 7 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23
 7 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24
 7 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25
 7 0 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26
 

 ވނ  ވނ  ވނ 
 7 3 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27
 

 ވނ 
  ވނ 

 7 2 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28
 * * * * * 

7 0 

 ސ ސ ސ ސ ސ ސ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29
 0 7 ސ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31
 

 ސ
 7 0 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32
 7 0 

 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36
 7 0 

 * * * * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37
7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38
 7 0 

   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40
 7 0 

 ވނ  ސ ސ ސ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41
 7 1 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45
 7 0 

 ވނ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46
  ވނ  ވނ 

  ވނ 
 7 3 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47
 7 0 

 0 7 * * * * * * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49
 7 0 

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50
 7 0 

 0 7 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52
 7 0 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53
 7 0 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54
 * * * * * * * 7 0 
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 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55
 7 0 

 * * * * * * މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56
7 0 

 * * * * * * މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57
7 0 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58
 7 0 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59
 7 0 

 7 7 ވނ  ވނ  ވނ  ވނ  ވނ  ވނ  ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

 * * * * ސ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61
7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62
 

 ސ
 7 0 

 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63
 

 ސ
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64
 7 0 

 ސ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67
 

 ވނ 
 7 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69
 7 0 

 * * * * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70
7 0 

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71
 

* * * * 
7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72
 7 0 

   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73
 7 0 

 ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74
 

* * * 
7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77
 ސ ސ * * * 

7 0 
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 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78
 * * * * 

7 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79
 

 ވނ 
 7 1 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80
 

 ވނ 
 7 1 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81
 7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82
 * * * * 

7 0 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83
 7 0 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84
 7 0 

 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85
 * * * * * 

7 0 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86
 7 0 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
 7 0 
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  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5

  10 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7

  * * 10 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8

 0 10 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

  10 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

  10 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

 10 0 * މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12

  10 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13

  10 0 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17

  10 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18

  10 0 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21

  10 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23

  10 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24

  10 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25

  10 0 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26

  10 0 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 27
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  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28

 6 10 ވނ  ވނ  ވނ  ވނ  ވނ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32

  10 0 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38

  10 0   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

  10 0 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45

 3 10 ވނ   ވނ   ވނ   ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47

  10 0 ސ * ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49

  10 0 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50
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 0 10 ސ ސ ސ ސ ސ ސ ސ ސ ސ ސ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

  10 1 ވނ   މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52

  10 0 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53

  10 0 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54

  10 1 ވނ   މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55

  10 0 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56

  10 0 ސ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57

  10 2 ވނ  ވނ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58

  10 0 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

  10 5 ވނ  ވނ  ވނ  ވނ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

  10 0 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

  10 0 މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 65

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66

 2 10 ވނ   ވނ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

  10 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72

  10 0   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73
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 4 10 ވނ  ވނ   ވނ   ވނ   ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74

  10 1 ވނ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75

  10 0 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 76

 2 10 ވނ  ވނ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77

  10 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78

  10 0 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ 79

  10 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81

  10 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82

  10 0 ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83

  10 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84

  10 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85

  10 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86

  10 0 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
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 18 19 20 21 22     
  5 0 ސ  * * މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3

  5 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5

  5 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7

  5 1 ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8

 0 5 ** ** ** ** ** މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

  5 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

  5 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

  5 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12
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  5 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13

  5 1 ވނ  ސ  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17

  5 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18

  5 0 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21

  5 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23

 0 5 * * * * * އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24

  5 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25

  5 1 ވނ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26

  5 0 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28

 5 5 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30

  5 1 ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32

  5 0 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35
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  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38

  5 0   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

  5 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

  5 0 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  5 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45
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  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

  8 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38

  8 0   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

  8 1 ވނ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

  8 0 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

  ** ** 8 0** * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45

 0 8 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47

  8 0 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

  8 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49

  8 0 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50

  8 1 ވނ   މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

  8 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52

  8 1 ވނ   މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53
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  8 0 ސ   ސ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54

  8 0 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55

  8 0 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56

  8 0 ސ   މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57

  8 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58

  8 0 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

  8 4 ވނ  ސ  ސ  ސ  ވނ  ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

  8 0 ސ  ސ   ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

  ** ** 8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

  ** ** ** 8 0 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65

  8 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66

  8 1 ސ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69

  8 1 ވނ   ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

  8 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72

  8 0 ސ  ސ  ސ     އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73

  8 1 ވނ   ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74

  8 1 ވނ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75

  ** ** ** ** 8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76
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  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77

  8 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78

  8 0 ސ  ސ  ސ   މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79

  8 1 ވނ   ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80

  8 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81

  8 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82
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  ** ** 8 0 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
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 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
 0 12 ސ   ސ   ސ   މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3
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  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7

  12 0 ސ   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8

 0 12 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

  12 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

  12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12

  12 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13

  12 1 ސ   ވނ  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14

  12 0 ސ  * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18

  12 0 ސ   ސ  ސ  ސ  ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ****** އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24

 0 12 ސ   ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25

 0 12 ސ  ސ  ސ   މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26
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 8 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ  ވނ  ވނ  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27

  **12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28

 12 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

  **********12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30

  12 5 ވނ ވނ  ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32

  12 0 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33

  12 0 ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34

  ******12 0** ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

  12 2 ސ  ސ   ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38

  12 0   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

 1 12 * * * * ސ  ސ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

  12 1 ވނ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

  12 0 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

  12 1 ވނ **** ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  12 0 ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45

  12 3 ވނ ވނ ވނ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

  12 0 ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47

  12 0 ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49
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  ******12 0 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50

 5 12 ވނ ވނ ވނ ސ  ސ  ސ  ވނ  ވނ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

  12 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ސ   މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53

  12 0 ސ   މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54

  **12 0 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55

  12 0 މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56

  12 0 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57

  12 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58

  12 0 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

 12 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61

  * * * * 12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

  12 0 ސ   ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

 0 12 ސ   ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

  12 0 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66

  12 3 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67

  12 1 ވނ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69

 5 12 ވނ  ވނ ވނ ވނ ސ   ސ   ސ  ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72
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 0 12 ސ  ސ  ސ   ސ  ސ  ސ     އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73

  12 6 ވނ  ވނ  ވނ ވނ ވނ ވނ  ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74

  12 4 ވނ ވނ ވނ  ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75

  12 0 ސ  ސ   ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77

  12 2 ވނ  ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78

  12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79

 1 12 ވނ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83

 2 12 ވނ  ވނ  ސ   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84

  12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
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 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32     
  12 0 ސ  ސ  ސ   ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2

 2 12 ވނ  ވނ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3

 0 12 ސ  ސ  ސ  ސ   ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4

  12 0 ސ   ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7

  12 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8

 ** 12 0 ** ** ** މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

 0 12 * * * * ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

  12 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

  12 1 ވނ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12

  12 2 ވނ  ވނ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13

  12 0 ސ   ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14

 1 12 ވނ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15
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  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16

  ** ** ** 12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18

  12 1 ވނ  ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23

  12 0 ސ  ސ   ސ  ސ  ސ   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24

  12 0 ސ   ސ  ސ   ސ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25

  12 1 ވނ  ސ   ސ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26

  12 0 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28

 12 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30

 4 12 ވނ  ވނ ވނ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32

  12 0 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33

  12 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

  12 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38
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  12 0   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

  12 3 ވނ ވނ ވނ ސ  ސ  * * * ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

  12 0 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  12 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  12 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45

  12 2 ވނ  ވނ ސ   ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

  ** 12 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49

  12 0** ސ   މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50

 7 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ސ  ސ  ސ  ވނ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

  12 0 ސ   މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52

  12 0 ސ  ސ   މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53

 0 12 ސ   މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54

  12 0 ސ  ސ   މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55

  12 0 ސ  ސ  ސ   މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56

  12 0 ސ   ސ  ސ   މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57

  12 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58

  12 0 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

 12 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61
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  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ  * * ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

  12 0 ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

  12 0 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66

 1 12 ސ  ސ  ސ  ސ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67

  12 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68

  12 0 ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69

  12 2 ވނ ވނ ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72

  12 0 ސ   ސ  ސ  ސ    އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73

  12 4 ވނ  ވނ ވނ  ވނ  ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74

  12 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77

  12 6 ވނ ވނ ވނ  ވނ ވނ ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78

  ** ** ** ** 12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79

  12 1 ސ  ސ  ސ   ވނ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80

  12 0 ސ  ސ   ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81

  12 0 ސ  ސ   ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82

  12 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83

 1 12 ސ  ސ  ސ  ސ   ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84
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  12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85

  12 1 ސ   ވނ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86

  12 1 ވނ  ސ  ސ  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
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ެވަޑ
ރުވ
ހާޒި

  

ދަދު 
 ޢަ
ުމްލަ
 ޖ
ްސާގެ

ޖަލ
 

ނަވާ
ުގަން

ައިނ
ެވަޑ
ރުވ
ހާޒި

ދަދު   
 ޢަ
ުމްލަ
 ޖ
ްސާގެ

ޖަލ
 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44     
  12 0 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2

  12 1 ސ  ސ  ސ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5

  ** 12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7

  12 3 ވނ ވނ ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8

  ** ** ** ** ** ** ** 12 0** މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

 12 0 * * ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10
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  12 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

  12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12

  12 1 ސ  ސ  ސ   ވނ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13

  12 0 ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14

  12 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް  ވިލިމާލެ 15

  ** 12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17

  12 0 ސ  ސ  هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18

  12 0 ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23

  12 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24

  12 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25

  12 0 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26

  12 0 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28

 12 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  ކޮމަންޑޫ 29

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30

  12 1 ސ   ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32

  12 0 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33
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  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

  12 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38

  ** 12 0   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

 4 12 ސ   ވނ ވނ ވނ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

  ** 12 1 ވނ  މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  12 0 ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45

 4 12 ވނ  ވނ ވނ ވނ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

 1 12 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47

  12 0 ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49

  12 0 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50

 7 12 ވނ ވނ ވނ  ވނ ވނ  ވނ ވނ  ސ  ސ  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51

  ** 12 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52

  12 0 ސ   މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53

  12 0 ސ   މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54

  12 0 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55

  12 0 ސ   ސ   މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56
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  12 0 ސ   ސ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57

  12 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58

  12 0 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

 10 12 ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ ވނ  ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

  12 0 ސ  ސ   ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

  ** ** 12 0 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66

 2 12 ސ   ވނ ވނ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67

  12 0 ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69

  12 0** ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70

  12 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ދާންދޫ 71

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު   ގެމަނަފުށި 72

  ** 12 0   އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ 73

  12 0 ސަނީފް هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ތިނަދޫ 74

 1 12 ވނ  ސ  ސ  ސ  ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަވެލި 75

  12 0 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް   ފަރެސްމާތޮޑާ 76

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ގައްދޫ 77

  12 1 ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ފުވައްމުލަކު 78

  12 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ފުވައްމުލަކު 79
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  12 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ފުވައްމުލަކު 80

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު  ހުޅުދޫ 81

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު   ފޭދޫ 82

  12 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މަރަދޫ 83

  12 2 ވނ  ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ 84

 0 12 ސ   މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ 85

  12 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް   ހިތަދޫ 86

  12 0 ސ  ސ   މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އައްޑޫ 87
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 5 6 7     
  3 0 މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ 1

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ހެންވޭރު އުތުރު 2

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   މެދުހެންވޭރު 3

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް   ހެންވޭރު ދެކުނު 4

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް   ހެންވޭރު ހުޅަނގު 5
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  3 0 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު 6

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުނު 7

  3 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 8

  3 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  މައްޗަންގޮޅި 9

  3 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅި 10

 1 3 ވނ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  މާފަންނު 11

  3 0 މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  މާފަންނު 12

  3 0 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ  މާފަންނު 13

 0 3 ސ   ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  މާފަންނު 14

  3 2 ވނ ވނ އަޙްމަދު އުޝާމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލިމާލެ 15

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށި 16

 0 3 ސ   ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  އިހަވަންދޫ 17

 2 3 ވނ ވނ  هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ބާރަށު 18

 1 3 ވނ ސ   ވަޙީދު هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދިއްދޫ 19

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ކެލާ 20

 0 3 ސ  ސ  ސ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   ހަނިމާދޫ 21

 2 3 ވނ ވނ  هللاދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު  ނޮޅިވަރަމް 22

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު   ވައިކަރަދޫ 23

  3 0 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް  ކުޅުދުއްފުށި 24

  3 1 ވނ  ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި 25

  3 0 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 26

  3 2 ވނ ވނ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ކަނޑިތީމު 27

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ   މިލަންދޫ 28
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          ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމަންޑޫ 29
 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު   ފުނަދޫ 30

 2 3 ވނ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ  ކެނދިކުޅުދޫ 31

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން  މަނަދޫ 32

  3 0 ޝަފީޤް هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  33

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ  ހޮޅުދޫ 34

  3 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   އަލިފުށި 35

 1 3 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު   އުނގޫފާރު 36

 2 3 ވނ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު   ދުވާފަރު 37

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު   އިނގުރައިދޫ 38

 1 3 ސ  ސ  ވނ   ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް  މަޑުއްވަރި 39

 2 3 ވނ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސައިން  ތުޅާދޫ 40

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށި 41

 3 3 ވނ ވނ ވނ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ 42

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު 43

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ނައިފަރު 44

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކުރެންދޫ 45

 2 3 ވނ ވނ  ޖާބިރުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކާށިދޫ 46

  3 2 ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް  ތުލުސްދޫ 47

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ   ގުރައިދޫ 48

  3 1 ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު   މަތިވެރި 49

  3 0 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ 50

 3 3 ވނ ވނ ވނ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ 51
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  3 2 ވނ ވނ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 52

  3 2 ވނ ވނ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ދަނގެތި ދާއިރާގެ  53

 3 3 ވނ ވނ ވނ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ 54

  3 0 މެންބަރު ޙުސައިން ޤާސިމް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 55

 0 3 ސ  ސ  ސ  މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ 56

  3 0 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު  މުލަކު ދާއިރާގެ  57

  3 0 މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ 58

  3 0 ސ  މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 59

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު މީދޫ 60

  3 2 ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު   ކުޑަހުވަދޫ 61

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   ވިލުފުށި 62

  3 1 ވނ ރިޔާޟް هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   ތިމަރަފުށި 63

 2 3 ވނ ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު  ކިނބިދޫ  64

 3 3 ވނ ވނ ވނ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ތ. 65

  3 1 ވނ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދު  އިސްދޫ 66

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ގަމު 67

  3 0 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ 68

 3 3 ވނ ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  މާވަށު 69

  3 2 ވނ ވނ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި  70
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