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  ޤަރާރާއި މައްސަލަ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ހުރި 
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ  .1
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
 ޙުސައިން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑަެވލި  ،ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  179  ަގާވއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  .1

  ސަރުކާރުން   ވަޢުދު   ވީ   ދިނުމަށް   ހޯދައި   ހަމައަގު   މަހަށް )  މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ފިރުޝާން
 ( މައްސަލަ   ގުޅޭ   ނުދިއުމާ   ފުއްދަމުން 

   2022ޖޫން  30 2022މާރިޗު  23

 

 

 ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ  .2
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
ަވނަ   179މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ    .1

 )އެސް.ޓީ.އޯއާ ގުޅޭ( މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2020ޖޫން  24

ަގވާއިދުެގ    .2 މަޖިލީހުެގ  ދަށުން،    179ރައްޔިތުްނެގ  މާއްދާެގ  މޫސާ ަވނަ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ފޮނަދޫ 

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  ސިރާޖު

ފަރާތްތަކުގެ   ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ވާނުވާގައި  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ޖަލުތަކުގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މިއަދާހަމައަށްވެސް  ހައްލެއް ހޯދިފައިނުވާތީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( މައްސަލައަށް 

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2021އޮކްޓޫބަރު  13

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
 ޮގތުެގމަތިްނ،  ގައިާވ(  ށ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  154  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  .1

ޙަމީދު،  هللا ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

  ާވފައިވާ އް ފޮނު  ކޮމިޝަނުން  ސަރިވސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭޮގތުން  ަވކިކުރުމާ  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުކަމުެގ
  މައްސަލަ

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2022އެޕްރީލް  25

 

 ކޮމިޓީ   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ   ސަލާމަތީ  .3
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
މަރާލާފައިާވ މީހުްނނާއި ެގއްލުާވލާފައިާވ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަުނެގ ރިޕޯޓާުގޅޭ   .2

 މައްސަލަ 
 2019ސެޕްޓެންބަރު  5

  2021އެޕްރީލް  15

 )ސުންަގޑި ހަމަެވފައި( 

 

 ކޮމިޓީ   ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް  .4
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
ަވނަ މާއްދާެގ    179ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  هللا، ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު  .1

 )ސިފައިންގެ އަދި ޕޮލިސްގެ ކުންފުނީގެ ފްލެޓްތަކާގުޅޭ(  ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ
 ނުލިބޭ ސުންަގޑި  2020ޖުލައި  21
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 ކޮމިޓީ   އިޖްތިމާޢީ  .5

 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ    .1

)ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަސަޢީދު  
 ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ ގުޅޭ( 

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2022މާރިޗު  29

 

 ކޮމިޓީ   ޖެންޑަރ   އެންޑް   ރައިޓްސް   ހިއުމަން  .6

 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ޤަރާރު 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި   .1 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޚައިތަމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  މައްޗަްނޮގޅި 

ކުޑަކުދިްނެގ   ކުޑަކުދިންނާއި،  ދައުލަތުން  ޮގތުން  ހުއްޓާލުމުެގ  އަނިޔާ  ކުރަމުްނދާ  ކުޑަކުދިންނަށް 

 ޑަށް ސަމާލުކަންދިުނމަށް އެދި ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ރައްކާތެރިކަމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮ

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2020 ޖުލައި 8

މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންާނއި   .2

 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން 
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2021 މާރިޗު 8

މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖިްނސީ ޯގނާކުރުމާއި ރޭޕްކުރުމުެގ    .3
 މައްސަލަތައް ރާއްޖޭަގއި އިތުރުަވމުްނދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

 ނުލިބޭ ސުންަގޑި  2021ޖުލައި  5

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2019ޖޫން  17 އާގުޅޭ މައްސަލަ 2019ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުެގ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު   .1

 

 ކޮމިޓީ   ތަރިކައިގެ   ތަރައްޤީއާއި   ޤައުމީ  .7
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ޤަރާރު 
މާލެއާއި    .1 ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ސަލީމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށި 

 ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2019އޮކްޓޫބަރު  16

 

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  .8
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ރިޕޯޓު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ  
  ަގާވއިދުތައް   ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން  ެގ(  ޤާޫނނު  މަސްެވރިކަމުެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)  2019/14  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު  .1

  ކޮމިޓީން   ަގާވއިދު  މައްސަލަ  އެ  ، ހެދިފައިނުާވތީ   ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްާވ  މާއްދާއާ  ަވނަ  86  ޤާނޫުނެގ  އެ

 ރިޕޯޓު  ނިންމިޮގތުެގ ދިރާސާކޮށް

 2020ޖޫން  2

 

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ 
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3 

 

 

 ކޮމިޓީ   ލާމަރުކަޒީ  .9
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ޤަރާރު 
ޢަބްދު  .1 އީާވ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  އަންހެްނ  هللا ަގލޮޅު  ކައުންސިލަރުްނނާއި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 

އަދާކުރުމުަގއި   މަސްއޫލިއްޔަތު  މެްނބަރުންެގ  ކޮމިޓީތަކުެގ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެުނންެގ 
 ދިމާާވ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ެގނައުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ  2022އެޕްރީލް  18

 

 

 ކޮމިޓީ   މާލިއްޔަތު  .10
 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  ޤަރާރު 
މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުރެޭވ ިވޔަފާރިތަކުްނ    .1

ލިބޭ ފައިސާެގ ބޮޑުބައެއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމަށް ަވންަނމުންުނދާކަން ފާހަަގކުރެޭވތީ  
 ތައް އެޅުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު އެކަމަށް އަަވސް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު

 2021ފެބުރުވަރީ  24
 

 2021ޖޫން  3
 )ސުންަގޑި ހަމަެވފައި( 

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،    .2 މުމްތާޒް  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ދެކުނު  ގެ    19-ކޮިވޑްފުވައްމުލަކު 

ިވޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިުވމުެގ ޮގތުްނ ބަލިމަޑުކަމުން އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭދެޭވ އަސަރުެގ ސަބަބުްނ،  
 ޤަރާރު ހުށަހަޅާ   އިލޯނު ނަާގފައިާވ ފަރާތްތަކަށް މޮރިޓޯރިއަމް ދިނުން އެދި ޮގާވލަ 

 2021ޖޫން  14
 

 ސުންަގޑި ނުލިބޭ 

 ސުންގަޑި  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 
ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު  179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ    .1

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަ

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

 17 ޖުމްލަ ޢަދަދު ޤަރާރާއި މައްސަލައިގެކޮމިޓީގައިވާ 

 0 މައްސަލަ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި 

 6 މައްސަލަ މެންަބރުން ހުށަހެޅުއްވި 

 3 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ 

 7 ޤަރާރު

 1 އެހެނިހެން ރިޕޯޓު 


