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ދައުރު    ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ    2022  
 

 ހުށަހެޅުނު  ޖުމްލަ  ނިމުނު  ނިމި ނު
 ކުރީ ދައުރުން 

ލިބުނު     
 

 ތަފްޞީލް 

 ބިލު  21 7 28 8 20
 ޤަރާރު  8 2 10 2 8
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  0 8 8 7 1
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  3 5 8 5 3
 ކުއްލި މައްސަލަ  0 12 12 12 0
 މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  4 6 10 4 6
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  5 1 6 1 5
 ސުވާލު  7 42 49 26 23
 ޖުމްލަ  48 83 131 65 66

 އިންސައްތަ        49.6% 50.4%
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 ލުތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްޞީލު ދައުރުގެ ބި   ފުރަތަމަ   ވަނަ އަހަރުގެ   2022

 

  ކުރީ ދައުރުން ލިބުނު 
 

 

 ބިލު )ނިމުނު( 
 ބިލު )ފާސްވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
ޢަބްދު  ، ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ޢަބްދުލްޙަކީމް  هللا ކަނޑިތީމު  ޤާނޫނު   ޝަހީމް    13/ 2010  ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 

 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ފަނޑިޔާރުްނެގ ދިެވހިރާއްޖޭެގ)
1.  

  .2 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ބިލުަވޙީދު هللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 
  .3 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ބިލު 
  ފެނާއި)  8/ 2020  ނަްނބަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު  ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޔާސިރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި  ، ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ 

 ބިލު  ެގަނއުމުެގ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ނަރުދަމާެގ
4.  

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

5.  

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފޮރިްނ   2021/20ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ،  
 ސަރިވސްެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 

6.  

)ދިެވހި ސިިވލް ސަރިވސްެގ    2007/5ސަރުކާރުެގ ފަރާތުްނ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 

7.  

 ޖުމްލަ   7 

 ބިލު )ބަލައިނުގަތް( 
 # ބިލުގެ ނަން  
އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު     1.  
 ޖުމްލަ   1 

 ބިލު )ބާޠިލުވި( 
 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ   0 
 ބިލު )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # ބިލުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ބިލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   8
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 ބިލު )ނުނިމޭ( 
 ބިލު )ކޮމިޓީގައި(  
 # ބިލުގެ ނަން   
އިްނޑަސްޓްރީސްެގ  މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސް އެްނޑް    

 ބިލު
1.  

  .2 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ބިާނެވށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިްނުގމުެގ ބިލު  
  .3 ބިލު  އިފްލާސްކުރުމުެގ އިފްލާސްވުމާއި ، ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު ފުވައްމުލަކު  
  .4 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އިންޝުއަރެްނސްއާބެހޭ ބިލު  
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 
5.  

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

6.  

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

7.  

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

8.  

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

9.  

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

10.  

  .11 ބިލު  ޞިއްޙަތާބެހޭ  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޖަަނވާރުެގهللا ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  
ޢަބްދު    އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ބާރަށު  ފަރާތުްނ،  ނަްނބަރު  هللا ސަރުކާރުެގ  ޤާނޫނު  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    98/20ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 

 ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު
12.  

  .13 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކާބޯތަކެތީެގ ރައްކާތެރިކަމުެގ ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މަަނދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން   
  .14 ބިލު  ހެއްކާބެހޭ ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެްނބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިަނދޫ ފަރާތުން، ސަރުކާރުެގ  
ނެތިދިޔުމުގެ ރާޢީ    މުޙައްމަދު   މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަކުުނދޫ  ، ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ     ތަކެތީެގ  ދިރޭ  ބިރުހީެވފައިާވ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 

 ބިލު  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ ބައިނަލްއަޤްާވމީ
15.  

  .16 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުެގ ބިލުهللا ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އީާވ ޢަބްދު  
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ    22/ 2010ފަރާތުން، މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ސަރުކާރުެގ    

 ކޯޓުތަކުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު 
17.  

އަޙްމަދު     ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އިނުގރައިދޫ  ފަރާތުން،  ިގންތިކުރުމާއި  ސަރުކާރުެގ  އުފެއްދުްނ  ފަންނީ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، 
 ދަރަޖަކުރުމުެގ ބިލު 

18.  

  .19 ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ކުންފުީނެގ ބިލު   
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ   99/2ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު    

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު 
20.  

 ޖުމްލަ  20 
 

 ބިލު )ބަހުސް ނުނިމޭ / އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނުފަށާ(  
 # ބިލުގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ބިލު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   20
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 ޤަރާރު )ނިމުނު( 
( ފާސްވި ޤަރާރު )    
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

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

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

)ބަލައިގަތުމަށް ފާސްނުވި( ޤަރާރު     
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

   1.  
 ޖުމްލަ   

 

 ޤަރާރު )ފާސްނުވި / ބާޠިލުވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

 ތަޢުލީމުެގ  ދެޭވ  ހަރުދަނާކޮށް   ހިންުގން  އިފްތިތާޙުެގ  މަދްރަސަތުލް  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ،  ޝިޔާމް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު  
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ އެދި  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އަަވހަށް  ީވހާެވސް ދަތިތައް ދިމާެވފައިާވ ސްކޫލަށް   ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޤަރާރު )އަނބުރާގެންދެވި(  
 # ޤަރާރުގެ ނަން   

 0  1.  
 ޖުމްލަ   

 

 ޤަރާރު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   2
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)ނުނިމޭ( ޤަރާރު    
 ޤަރާރު )ކޮމިޓީގައި(   
 # ޤަރާރުގެ ނަން   
ތުްނ  ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާ ގުޅޭޮގ  

 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.  

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

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 

3.  

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

4.  

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

5.  

ެ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 

6.  

ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، އަންހެން ކައުްނސިލަރުންާނއި އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  هللا ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު  
 ޮގާވލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު ކޮމިޓީތަކުެގ މެްނބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ދިމާާވ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ެގަނއުމަށް  

7.  

 ޖުމްލަ  7 
 

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

 ޖުމްލަ  0 
 

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

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 
1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

 ޤަރާރު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  8
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މައްސަލަ )ނިމުނު(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   
މައްސަލަ )ފާސްވި(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްަވންޖެހޭ   84ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ   

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެުވން  ވައިދެއްުވމަށްވަ ބަޔާން އިއް  ރިޔާސީ
1.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ދިެވހި ދައުލަތުެގ ނަމުަގއި، ވެރިކަްނ ހިންާގ ފަރާތުން ބައިެވރިާވ    93ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާސީެގ   
މުޢާހަދާތަކަށް   ނިްނމާ  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  މަޖިލީހުން  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ  ޢަމަލުކުރަންާވނީ 

އިންޓެލެކްޗުއަލް ޮގތުެގމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ، ވާރލްޑް ޓްރޭޑް އޮަގނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ( ެގ "ޓްރޭޑް ރިލޭޓަޑް އެސްޕެކްޓްސް އޮފް  
އެމެންޑިްނގ  ޕްރޮޕަޓީ   "ޕްރޮޓޮކޯލް  ޕްރޮޓޮކޯލްކަމަށްާވ  އެކުލަާވލައިފައިާވ  ެގަނއުމަށްޓަކައި  ބަދަލު  އެއްބަސްުވމަށް  ެގ  )ޓްރިޕްސް("  ދަ ރައިޓްސް 

ރައީސުލްޖު  ހޯއްދެުވމަށް  ރުހުން  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު،  ބަލައިަގނެ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އެގްރީމެންޓް"  ރިއްޔާ  މްހޫ ޓްރިޕްސް 
 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

2.  

)ދައުލަތުެގ ިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިަވޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިެވލުއޭޓް ކުރުމުެގ    2013/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު   
ަވނަ މާއްދާެގ   9ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުގެމަތިން ޕްރައިަވޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުެގ ރައީސްކަމަށް، އެ ޤާނޫުނެގ  

 )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ 

3.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ، ކިންްގޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް    115ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   
ދިެވހި  ޖަޕާަނށް  އަދި  ހ.ހިކިފިނިފެންމާެގ  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު،  ޢުމަރު  އަލްފާޟިލް  ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއިން 

 ސަފީރުކަމަށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރު، ގ.ފިޔާތޮށިެގ ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ  

4.  

 ޑިފެންސްެގ މަސައްކަތްތަކުެގ ދާއިރާއަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް    ، ދަށުން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  116  ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
 މައްސަލަ   ފޮނުއްާވފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން   ރައްޔިތުންެގ ބަދަލު ެގންެނިވ

5.  

ޤާނޫނުއަސާސީެގ    ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އެންޓި  200ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޮގތުެގމަތީން  ގައިާވ  )ށ(  މާއްދާެގ  މެންބަރުްނ  -ަވނަ  ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަްނ 
 ޢައްޔަންކުރެއްުވމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްާވފައިާވ މައްސަލަ  

6.  

  ބައިެވރިވާ   ފަރާތުން  ހިންާގ  ވެރިކަން   ނަމުަގއި،  ދައުލަތުގެ   ދިެވހި  ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  ަވނަ  93  ޤާނޫުނއަސާސީެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
  ނިްނމާ  މަޖިލީހުން  އެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުން  އެ  ހުށަހަޅައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުްނެގ  ޢަމަލުކުރަންާވނީ  މުޢާހަދާތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްާވމީ

)އޯ.އޭ.ސީ.ޕީ.އެސް("  ބަޔާންކޮށްފައިާވތީ،   މަށްކަ   ޮގތުެގމަތިން ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް  އެންޑް  ކެރީބިއަން  އޮފް އެފްރިކަން    ަގއި "  އޯަގނައިޒޭޝަން 
 މައްސަލަ ފޮނުއްާވފައިާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހޯއްދެުވމަށް ރުހުން  މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުންެގ  ބައިެވރިވުމާމެދު، ދިެވހިރާއްޖެއިން

7.  

 ޖުމްލަ  7 
 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )އަނބުރާގެންދެވި( 

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  7
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މައްސަލަ )ނުނިމޭ(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ   
މައްސަލަ )ކޮމިޓީގައި(   ޅުއްވި ސަރުކާރުން ހުށަހެ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން    
ޤާނޫުނއަސާސީެގ     ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މާއްދާެގ 115ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ދިެވހިރާއްޖެއިްނ    ަވނަ  ޖަރުމަުނިވލާތަށް  ޮގތުެގމަތިން،  ގައިާވ  )ތ( 

( ދ)  ކަނޑައަޅުއްާވފައި ހުންަނާވ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ލަޠީފް، ހ.ސީވީޑް، އަނބުރާ ެގންެނުވމަށް ނިންމަަވއި، އެ މާއްދާެގ
ހަމަޖެއްސެުވމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، މާެގގ.ޕެންޒީ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު،  އެމަޤާމަށްގައިާވ ޮގތުެގމަތިން،  

 ފޮނުއްާވފައިާވ މައްސަލަ  

1.  

 ޖުމްލަ  1 
 

)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ      

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  1
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

ނަން   މައްސަލައިގެ    # 
ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ ( ށ)ަވނަ މާއްދާެގ   210މެންބަރުން މަޤާމުން ަވކިކުރުމުެގ މައްސަލަ، މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   4ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންެގ  -އެންޓި 

މެންބަރަކު    1)މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރެއްވި ދުވަހު    މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުރުމަށް މިނިަވން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީން ފޮުނާވފައިާވ މައްސަލަ
 އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި( 

 

1.  

ހަ  ޝައިޚް  އެކްސެލެންސީ  ހަރ  ބޮޑުަވޒީރު  ބަންްގލަދޭޝްެގ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ކުރެއްުވމަށް  ޒިޔާރަތް  ރާއްޖެއަށް  ދަތުރުފުޅެއްގައި  ސީނާ  ފުރަމާނަ 
 ތަޤުރީރުކުރެއްުވމަށް ދަޢުަވތުއެރުުވމުެގ މައްސަލަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްަވއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި 

2.  

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުަގއި ބަްންގލަދޭޝްެގ ބޮޑުަވޒީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ޝައިޚް ހަސީާނ  ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްާވ   
 ން ތަޤްރީރުކުރެއްުވ

3.  

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ާގޟީ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް    154ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާޫނނުއަސާސީެގ   
 ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ފޮުނާވފައިާވ މައްސަލަ  

4.  

  .5 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަާވބު ދެއްުވން  32މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ ރައްޔިތުްނެގ  
 ޖުމްލަ  5 

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

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

ފޮނުާވފައިާވ  ޙަމީދު، ފަނޑިޔާރުކަމުެގ މަޤާމުން ަވކިކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން  هللا އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު 
 މައްސަލަ 

3.  

 ޖުމްލަ  3 
)ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ      

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(  3
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ލަ  ކުއްލި މައްސަ   
 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   ަވނަ މާއްދާގެ   170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  هللا، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު 

 ގުޅޭ( ޔޫކްރެއިންއާއި އިންޑިއާގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލުމާ  ) ކުއްލި މައްސަލަ 
1.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ    ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު،   
 ގުޅޭ( ރަމުންދިއުމާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކު ) 

2.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ    ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ޖާބިރު،  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 
 ގުޅޭ( މާލޭ މީހުންނާއި ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ގޮވާލުމާ ) 

3.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ޖާބިރު،  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު 
 ގުޅޭ( އިންޑިއާ އައުޓް ގެ ނަމުގައި ހިނގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލުމާ ) 

4.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ޖާބިރު،  هللا އިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާ  
 ގުޅޭ( ތެޔޮ އަގުބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯއިން ވިކާ ތެޔޮ ސެޓެލްކޯއިން ވިއްކާ ގޮތަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ގޮވާލުމާ ) 

5.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ  170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ޖާބިރު،  هللا މެްނބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާއިރާެގ   
 ގުޅޭ( އިންޑިއާ އައުޓް ގެ ނަމުގައި ހިނގަމުންދާ ހަރަކާތްތައް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނުކުމެ ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލުމާ ) 

6.  

  ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ   ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް،   
 ގުޅޭ( މަށް ގޮވާލުމާ ގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި  ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާދެމުންދާތީ އެފަރާތްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލު   2022މާރިޗު    25) 

7.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ  ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް،   
ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ޙާލަތު ބަލައި  )  ޢާންމު ޙާލަތު ގޯސްވުމާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސްރީލަންކާގެ  އެހީތެރިކަން  ސަރުކާރުން 

 ގުޅޭ( ގޮވާލުމާ 

8.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    ަވނަ މާއްދާގެ   170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް،   
ވިއްކަމުންދިއުމާއި، ބައެއް އަތޮޅު ތަކުން ޑީސަލް ހުސްވެ، މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ނުފުރިފައިވާތީ،  ޑީސަލް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން  )  ކުއްލި މައްސަލަ

 ގުޅޭ( އެކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ 

9.  

ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ    ަވނަ މާއްދާގެ   170ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް،   
މައްސަލަ ނުކުރި)  ކުއްލި  މަސް  ބާނާ  ކޮންޓްރޯ މަސްވެރިން  މިންވަރު  މަސްގަންނަ  ދަތިތައް  ލު މާއި  ކުރިމަތިވާ  މަސްވެރިންނަށް  ގުޅިގެން  ކުރުމާ 

 ގުޅޭ( ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާ 

10.  

 މައްސަލަ   ކުއްލި  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  170  ަގވާއިދުގެ   މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ،ސަޢީދު  މުޙައްމަދު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މާަވށު 
 ( ގޮވާލުމާގުޅޭ   ސަރުކާރަށް   ށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަ  ބަލާ   މައްސަލަ   އިހުމާލުވެފައިވާ   ފަރުވާދިނުމުގައި   މީހަކަށް   ބަލި   ގެންދިޔަ   ހޮސްޕިޓަލްއަށް   ވިލިނގިލި . ގއ ) 

11.  

 ދަށުން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ ކުއްލި މައްސަލަ  ަވނަ މާއްދާެގ 170ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް،   
 ގުޅޭ(  ގޮވާލުމާ ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިނުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް   27)ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

12.  

 ކުއްލި މައްސަލަ )ޖުމްލަ ޢަދަދު(  12
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( މުނު ނި މައްސަލަ )  ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ   
)ނިމުނު( މައްސަލަ    ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ    

 # މައްސަލައިގެ ނަން  
ަގާވއިދުެގ  ރަ  މަޖިލީހުެގ  ދާއިރާެގ    179އްޔިތުްނެގ  ކާށިދޫ  ދަށުން،  މާއްދާެގ  ޢަބްދު ަވނަ  މައްސަލަ هللا މެްނބަރު  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ   ޖާބިރު 

ރައްވަމުން  )އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އާދަމް ޢާޒިމްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ އެމް.އެން.ޕީއަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކު
 ގެންދަވާތީ، އެކަމާގުޅޭ( 

1.  

މަޖިލީހުެގ    މައްސަލަ    179ަގާވއިދުެގ  ރައްޔިތުްނެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  އާދަމް ޝަރީފް  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްވަރި  ދަށުން،  މާއްދާެގ  ަވނަ 
 ވައިދެއްވުމާގުޅޭ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެކަން ބައްލަ )

2.  

)ހިޔާ   މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ޝަރީފް  އާދަމް  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  މަޑުއްވަރި  ،ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  179  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
ފިނިޝި ޚިޔާނާތްތެރިވެފަފްލެޓްތަކުގެ  ފައިސާއަށް  ނުކުރުމާއި،  މަސައްކަތް  ކުންފުނިތަކުން  ހަވާލުވި  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  މައްސަލަ  ންގ  އިވާ 

 ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާގުޅޭ( 
 

3.  

  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ލަޠީފް   މުޙައްމަދު   ޙުސައިން  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮޑާ  ،ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ  179  ަގވާއިދުެގ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުްނެގ 
މިނިވަންކަމާއި،   މައްސަލަ އުޅުމުގެ  ކަމާއި)އެއްވެ  މިނިވަން  ފެއިލްވެފައިކަމަށް    ، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ސަރުކާރު  ޖުޑީޝިއަރީ 

 ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗް އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާގުޅޭ( 

4.  

 މެންބަރުން ހުށަހަޅެއްވި މައްސަލަ )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(  4
 

 
 

 

 

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

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

 )އެސް.ޓީ.އޯ އާގުޅޭ( 
1.  

ޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބު  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ަގާވއިދުެގ  هللا، ދާންދޫ  މަޖިލީހުެގ  މައްސަލަ   179ރައްޔިތުްނެގ  ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ   ަވނަ 
 )ސިފައިންގެ އަދި ޕޮލިސްގެ ކުންފުނީގެ ފްލެޓްތަކާގުޅޭ( 

2.  

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

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

3.  

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

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

4.  

 ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، މަޑަެވލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   
 މައްސަލަ( މަހަށް ހަމައަގު ހޯދައި ދިނުމަށް ވީ ވަޢުދު ސަރުކާރުން ފުއްދަމުން ނުދިއުމާގުޅޭ ) 

 

5.  

)ލ.ގަމު   ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ މައްސަލަަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން، މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު    179ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ   
 ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމާގުޅޭ(   ން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު 

6.  

 ޖުމްލަ  6 
 

މައްސަލަ )ރިޕޯޓު ލިބިފައި(   ޅުއްވި މެންބަރުން ހުށަހެ     

 # މައްސަލައިގެ ނަން   
   1.  

 ޖުމްލަ  0 
 

 )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު( މެންބަރުން ހުށަހަޅެއްވި މައްސަލަ   6
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އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނިމުނު(     
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
ނުފުރޭ ދަރިންނަށް އެ އަހަރު    18ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެްނބަރުކަން ކޮށްފައިާވ ބައެއް މެންބަރުން، އެ މެންބަރުންެގ އަނބި/ފިރިންާނއި އަދި   

މައްސަލަ ޢާންމު   މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް ޕްރިމިއަމް ދައްކަާވޮގތަށް ހެލްތް އިންޝުއަރަްނސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްދެއްުވމަށް އެދި ފޮނުާވފައިާވ
 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު 

1.  

 )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު( އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު   1
 

 

 

 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނުނިމޭ( 
 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވިފައި( 

 # ރިޕޯޓުގެ ނަން   

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

1.  

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

2.  

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

 ޮގތުެގ ރިޕޯޓުކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  

3.  

 ޖުމްލަ  3 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ބަހުސް ނުނިމޭ( 
 # ރިޕޯޓުގެ ނަން  
  1.  

 ޖުމްލަ  0 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ރިޕޯޓު ލިބިފައި( 
 # 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 

 އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   5
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12 

 

 

 

 ސުވާލު )ނިމުނު( 
 ޖަލްސާގައި ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލު  

 # ސުވާލު    
  

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

1.  

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

 ( 107)ލިޔުން ނަންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 
2.  

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

 ( 119ނަންބަރު: 
3.  

  
ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަްނޓް އަލްފާޟިލް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ( 132)ލިޔުން ނަންބަރު: އާ ކުރައްާވ ސުާވލު ފްއަޙްމަދު މަޚްލޫ
4.  

  
ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަްނމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަލްފާޟިލާ هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު

 ( 133އާމިނަތު ޝައުާނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
5.  

  
ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު

 (128)ލިޔުން ނަންބަރު:  މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު
6.  

  
ސަޢީދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އޮފް  ، މާަވށު  ހައުސިްނގ  މިނިސްޓަރ  ޕްލޭނިންގ،  އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ނޭޝަނަލް  އެންޑް 

 ( 140އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
7.  

  
އާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު

 (134)ލިޔުން ނަންބަރު: 
8.  

  
އާ ކުރައްާވ ސުާވލު  هللا ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުهللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު

 (135)ލިޔުން ނަންބަރު: 
9.  

  
އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  ، މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 (141އާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: މަޚްލޫފް 
10.  

  
)ލިޔުން  ޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުމަޢު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު، ރިޔާޟްهللا  މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ

 (137ނަންބަރު: 
11.  

  
ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  هللا މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ  

 ( 130އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
12.  

  
ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ަވޙީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން هللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޢަބްދު

 ( 136ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
13.  

  
ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުްނ  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

 ( 139ނަންބަރު: 
14.  

  
އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވރމަްނޓް އަލްފާޟިލް  

 ( 144އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 
15.  

 ޖުމްލަ  15 

ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ސުވާލު / އަނބުރާ    
 # ސުވާލު    
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ     އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޝިޔާން،  ޙަސަން  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ތޮއްޑޫ 

 ( 117)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

1.  

މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލްއޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ    
 (129ނަހުލާއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަރު: 

2.  

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

 ( 121)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

3.  

 ޖުމްލަ  3 
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 ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދަވާފައިވާ ސުވާލު 
 # ސުވާލު    
އެންޑް     ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އާދަމް ޝަރީފް.  މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  އަލްފާޟިލް މަޑުއްަވރި  އެމްޕަަވރމަންޓް  ކޮމިއުނިޓީ 

 ( 27)ލިޔުން ނަންބަރު: އާ ކުރައްާވ ސުާވލު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
1.  

އާ ކުރައްާވ  هللا ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު   
 (30ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

2.  

އާ ކުރައްާވ  هللا ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު   
 (31ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

3.  

އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިިނސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  هللا، ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު  
 (28)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

4.  

ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަްނޓް އަލްފާޟިލް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  
 ( 29)ލިޔުން ނަންބަރު: އާ ކުރައްާވ ސުާވލު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

5.  

ޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން މަޢު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު، ރިޔާޟްهللا  މެންބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ  
 ( 33ނަންބަރު: 

6.  

ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް  ، هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު  
 ( 34އާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

7.  

ޢަބްދު   މެްނބަރު  ދާއިރާެގ  ޑޮކްޓަރ هللا ތިމަރަފުށި  އެްގރިކަލްޗަރ  އެންޑް  މެރިން ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  އޮފް  މިިނސްޓަރ  ރިޔާޟް، 
 (32ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ  

8.  

 ޖުމްލަ  8 

 އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ސުވާލު / އަނބުރާ ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލު 
 # ސުވާލު    
   1.  

 ޖުމްލަ  0 

 ސުވާލު )ނިމުނު ޖުމްލަ ޢަދަދު(   26
 

 

 

 

 

 ސުވާލު )ނުނިމޭ( 
 ޖަލްސާގައި ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  

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

 ( 122ނަންބަރު: )ލިޔުން  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

1.  

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   

 ( 131އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

2.  

ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   

 (138)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

3.  

ސަޢީދު   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އޮފް  މި، މާަވށު  ހައުސިްނގ  ނިސްޓަރ  ޕްލޭނިންގ،  އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ނޭޝަނަލް  އެންޑް 
 ( 142އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: 

4.  

ޢަބްދު    މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އެންޑް  هللا ކަނޑިތީމު  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިްނގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޢަބްދުލްޙަކީމް،  ޝަހީމް 
 ( 143މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު: އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް 

5.  

 މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  

 (145)ލިޔުން ނަންބަރު: 

6.  
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ޝިޔާން، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން  ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙަސަން    
 (146)ލިޔުން ނަންބަރު:  ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

7.  

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު   

 (147)ލިޔުން ނަންބަރު:  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

8.  

)ލިޔުން  ޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލުމަޢު هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު، ރިޔާޟްهللا  މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ  

 (148ނަންބަރު: 

9.  

ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާަވށު    
 (149)ލިޔުން ަނންބަރު:  މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

10.  

އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުްނ  މަޑުއްަވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް    
 ( 150ނަންބަރު:

11.  

ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް    

 (151)ލިޔުން ނަްނބަރު: އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

12.  

)ލިޔުން   އާ ކުރައްާވ ސުާވލު هللاމަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު   

 (152ނަންބަރު:

13.  

ހެލްތް     އޮފް  މިިނސްޓަރ  އަޙްމަދު ޝިޔާމް،  މެންބަރު  ކުރައްާވ ސުާވލުނައިފަރު ދާއިރާެގ  )ލިޔުން   އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމްއާ 
 (153ނަންބަރު:

14.  

އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ     އެންޑް  ހައުސިްނގ  ޕްލޭނިންގ،  އޮފް ނޭޝަނަލް  މިިނސްޓަރ  އަޙްމަދު ޝިޔާމް،  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ނައިފަރު 

 (154ނަްނބަރު: )ލިޔުން   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު 

15.  

 ޞޫމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު މަޢު هللا މިިނސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުޝަފީޤް،  هللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު  

 (155)ލިޔުން ނަންބަރު: 

16.  

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

17.  

އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ    

 ( 157މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަންބަރު:އަލްފާޟިލް 

18.  

ިވލިނިގލި ދާއިރާެގ މެްނބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، މިިނސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ    

 ( 158)ލިޔުން ނަންބަރު: ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަްނއާ ކުރައްާވ ސުާވލު

19.  

)ލިޔުން  މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީއާ ކުރައްާވ ސުާވލު  
 ( 159ނަންބަރު:

20.  
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 ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސުވާލު  
 # ސުވާލު    
ރިޔާޟް، މިިނސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލްއޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު  هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު  

 ( 35ކުރައްާވ ސުާވލު )ލިޔުން ނަްނބަރު:  އާނަހުލާ

1.  

)ލިޔުން    ސުާވލު  ކުރައްާވ  އަމީރުއާ  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޒާހިރު  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ގައްދޫ 
 (36ނަންބަރު:

2.  

ހެލްތް     އޮފް  މިިނސްޓަރ  ހާރޫން،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  )ލިޔުން  މަނަދޫ  ސުާވލު  ކުރައްާވ  ަނސީމްއާ  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް 

 (37ނަންބަރު:

3.  

 ޖުމްލަ  3 

 ސުވާލު )ނުނިމޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު(   23
 


