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 ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީ -1

 ޚުލާޞާ  -1.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 21% 11 21 ބިލު 

 711% 1 1 މައްސަލަ 

 711% 7 7 ޤަރާރު 

 11% 47 53 ޖުމްލަ 

 .ތަކެވެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހަމައެކަނި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ތަކުގެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުވުނު ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -1.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -1.2.1

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 އިޞްލާޙު  ވަނަ..  އަށް( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު  8111 ޖޫން 71 .7
 ބިލު  ގެނައުމުގެ

 ބިލު  އިދާރީ  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް 8111 ޖުލައި 7 .8

 ބިލު  ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން  ވިޔަފާރީގެ 8111 ޖުލައި 2 .1

 ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖޭން އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 12/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8111 އޮކްޓޯބަރ 1 .2
 ބިލް  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ވަނަ ..  އަށް( ޤާނޫނު  ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓު އަތުން

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ..  އަށް( ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ 8112/8) ނަންބަރު ޤާނޫނު 8111 އޮކްޓޯބަރ 81  .1
 

 8111 ނޮވެމްަބރ 11 .1
 ބިލު  އުވާލުމުގެ ( ޤާނޫނު ބެހޭ އެރުމާއި ހުޅުލެއަށް) 87/87 ނަންބަރު ޤާނޫނު



 

 7 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ..  އަށް( ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ 8112/8) ރުނަންބަ ޤާނޫނު 8111 ނޮވެމްަބރ 71 .1
  

 8171 މާރޗް 1 .2
 ބިލު  ޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 7  އަށް ( ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ) 3/2006 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 މާރޗް 71 .1
 ބިލު

 8171 އޭޕްރީލް 71 .71
 ބިލު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ

 8171 އޭޕްރީލް 1 .77
 ބިލު ބެހޭ އާ ގބޭންކިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 8171 މެއި 2 .78
 ބިލު  ޙައްޤުތަކުގެ އެހެނިހެން އެއާގުޅޭ ކޮޕީރައިޓާއި

 8171 އޯގަސްޓް 1 .71
 ބިލު ކަރަންޓީނުކުރުމާބެހޭ ގަސްގަހާގެހި

 8171 އޯަގސްޓް 25 .72
 (ފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ) ބިލު ޙައްޤުތަކުގެ އެހެނިހެން އެއާގުޅޭ ކޮޕީރައިޓާއި

 8171 އޮގަސްޓް 17 .71
 ބިލު  ގެ ކަސްޓަމްސް

 8171 ނޮވެމްަބރ 11 .71
 ބިލު  ހޯދުމުގެ ޚިދުމަތް  ގަތުމާއި ތަކެތި ސަރުކާރަށް 

 8171 ޑިސެމްަބރ 7 .71
 ބިލު  މަނާކުރުމުގެ ދޫކުރުން ޗެކް ފައިސާނެތި އެކައުންޓުގައި

 8171 ޑިސެމްަބރ 7 .72
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ ... އަށް( ޤާނޫނު  ބެހޭ ކުންފުންޏާ) 11/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ..  އަށް (ޤާނޫނު  އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް) 27/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8177 މާޗް 29 .71
 ބިލު

 8177 މާޗް 11 .81
 ބިލު ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ

 8177 އޭޕްރީލް 81 .87
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ އަށް ( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 8177 އޯގަސްޓް 8 .88
 ބިލު  ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ

 8177 އޯގަސްޓް  10 .81
 ބިލު  ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި

 8177 އޯގަސްޓް  15 .82
 ބިލު  ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
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 8177 އޮކްޓޯބަރ 71 .81
 ބިލު  ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް  ތުގެދައުލަ

 8177 ނޮވެމްބަރ  22 .81
 ބިލު ވިޔަފާރީގެ ފަންތީގެ  މެދު އަދި ކުދި

 8177 ޑިސެމްބަރ 71 .81
 (ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ ފޮނުވުން ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ) ބިލު  ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ

 8178 އެޕްރީލް 77 .82
 ބިލު  އާބިޓްރޭޝަން 

 ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  8 އަށް ( ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ ) 8111/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  8178 ޖޫން 78 .81
 ބިލު

 8178 ޖޫން 81 .11
 (ފޮނުއްވި އަނބުރާ) ބިލު ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޔަފާރިވި

 8178 ޖޫން 81 .17
 (ފަހަރަށް ވަނަ ދެވަނަ) ބިލު  ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ

 8178 އޮކްޓޯބަރ 88 .18
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ) 8111/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 8171 މާރޗް 1 .11
 (ފޮނުވުން  ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ) ބިލު ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ

 8171 މާރޗް 71 .12
 ބިލު  ކޮމިޝަނުގެ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕަބްލިކް

 8171 މާރޗް 26 .11
 (ފަހަރަށް  ދެވަނަ) ބިލު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ވިޔަފާރި

  8171 ޖޫން 2 .11
 (ފަހަރަށް  ތިންވަނަ) ބިލު ސިޔާސަތުގެ މުސާރައިގެ  ދައުލަތުގެ

 8171 ޖުލައި 16 .11
 (ފަހަރަށް  ތިންވަނަ) ބިލު  ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އްލައަމި

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -1.2.2

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  މައްސަލައިގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 އާއި  ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ އޮތޯރިޓީގެ  ރެވެނިޔު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް 8171 އޭޕްރިލް 81  .7
  ލަފާދިނުން ޢައްޔަންކުރުމާމެދު ޓެކްސޭޝަން އޮފް  ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިޔުޓީ
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( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  27 ގެ ( ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ  ޓެކްސް) 8171/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 8171 ޖޫން 1  .8
 ޢައްޔަންކުރެއްވުން  މެންބަރުން ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް  ޓެކްސް މަތިން  ގޮތުގެ ގައިވާ

1.  
 8171 ނޮވެމްަބރ 11

 ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  1 ގެ( ޤާނޫނު  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ) 8171/71 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި  މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް މަތިން

 މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2.  

 8177 މާރޗް 16
 ބަދަލު  ބައެއް އަށްދާއިރާ މަސައްކަތުގެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އިތުރަށް  މައްސަލަ ފާސްކުރުމުގެ މަޖިލީހުން ދާއިރާތައް މަސައްކަތުގެ  އެ ،ގެންނަވާފައިވާތީ
 މައްސަލަ  ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ

 ބައިވެރިވުމުގެ  ގޮތުގައި މެންބަރެއްގެ ފުރިހަމަ ރާއްޖެއިން  ކޮމިޝަންގައި ޓޫނާ އޯޝަން  އިންޑިއަން 8177 އޭޕްރިލް 72  .1
 މައްސަލަ

 މުޢާހަދާ  2 އަސާސީ ގެ ( އޯ.އެލް.އައި) އޯގަނައިޒޭޝަން ލޭބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  8177 ޖޫން 1  .1
 މައްސަލަ  ތަސްދީޤުކުރުމުގެ

 ކުރުމަށް  ޢައްޔަން މެންބަރަކު ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ގެ އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް 8178 މެއި 2  .1
 މައްސަލަ  ކުރުމުގެ ދިރާސާ ނަންތައް ފޮނުވާފާއިވާ

2.  
 8178 ޖޫން 1

 ނަމްބަރު  ޤާނޫނު  ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޢައްޔަން މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް
 ގޮތުގެ  ގައިވާ ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  82 ގެ ( ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8177/2
 ކުރުމުގެ  ދިރާސާ  ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަތިން

 މައްސަލަ
 އެންޑް  އޭޝިއާ  އިން  ސެންޓަރސް އަރކަލްޗަރއެކު އޮފް  ނެޓްވަރކް  ދަ  ފޮރ އޯގަނައިޒޭޝަން"  8171 ޑިސެމްބަރ 1  .1

 މައްސަލަ  ބައިވެރިވުމުގެ ރާއްޖެއިން ދިވެހި ގައި( ނާކާ" )ޕެސިފިކް ދަ

 
 

 ޤަރާރުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -1.2.2

 ޤަރާރުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ޤަރާރުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 މިލިއަން  711 ހިމަނާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ އަހަރުގެ ވަނަ  8178 ގޮތުގައި ސަބްސިޑީ 8178 ނޮވެމްބަރ 1 .7
 ،ދިނުމަށް ސަބްސިޑީ ވަގުތަށް ވަގުތުން ދީފައިނުވާތީ މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ރުފިޔާ
 ،ގޮތަށް މަގުފަހިވާ ކޮރަޕްޝަނަށް ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ ފައިދާ މަސްކުންފުނިތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ އަދި
 ބޭނުންކުރަމުންދާ  ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ  ގޮތެއްގައި ބަނގުރޫޓުވާފަދަ  ސިނާއަތް މަސްވެރިންގެ  އަދި

 ޤަރާރު  މައްސަލައިގެ
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 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -1.3

 ބިލުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ގައި ކޮމިޓީ  -1.3.1

 ބިލުތައް  ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީގައި 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 8177 އޯގަސްޓް  23 .1
ބިލު  ރަހުނުގެ  

 އަށް( ނުޤާނޫ ބެހޭ ބޭންކިންގއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/82 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 އޭޕްރީލް  1 .2
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

 8171 ޖުލައި 16 .3
 ބިލު  ހޯމްގެ ވެކޭޝަން

 8171 ޖުލައި 16 .4
 ބިލު  ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު މަނާގެޖޫރި ލާޒިމް

 8171 އޯގަސްޓް 81 .5
 ބިލު  ނާގެކުތުބުޚާ ޤައުމީ

 8171 އޮކްޓޯބަރ 81 .6
 ބިލު  މަނާކުރުމުގެ ގޮވާލުން މަށްކުރު ބޯއިކޮޓް ފަތުރުވެރިކަން
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 ކޮމިޓީ  އިޖްތިމާޢީ -2

 ޚުލާޞާ  -2.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 21% 17 11 ބިލު 

 - - - މައްސަލަ 

 1% 1 8 ޤަރާރު 

 12% 17 28 ޖުމްލަ 

 .ތަކެވެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހަމައެކަނި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ތަކުގެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުވުނު ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 

 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -2.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -1.2.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ބިލު  ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަކަށް ޚާއްޞަ މީހުންނާމެދު ގޯނާކުރާ ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް 8111 ޖުލައި 1 .7

8. 
 އިޞްލާޙު  ވަނަ..  އަށް( 1 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 68/01 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8111 އޯގަސްޓް  71

 ބިލު  ގެނައުމުގެ

 ބިލު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މާލީއެހީތެރިކަން މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ ޚާއްޞައެހީއަށް 8111 އޮކްޓޯބަރ 11 .1

 ބިލު  ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޙައްޤުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ 8111 އޮކްޓޯބަރ 71 .2

 ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ ޢަމަލުތައް ޚިލާފު މިންގަނޑުތަކާ އިޖްތިމާޢީ ޢާންމު 8111 އޮކްޓޯބަރ 11 .1
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 ބިލު  ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ދުންފަތް 8111 އޮކްޓޯބަރ 71 .1

 ބިލު  ތަކެއްޗާބެހޭ މަސްތުވާ 8171 މާޗް 88 .1

2. 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ހީތެރިކަންއެ  މާލީ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޙައްޤުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޙާއްސަ 8171 އޭޕްރީލް 2

 (ފަހަރަށް  ދެވަނަ) ބިލު

 ބިލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ސިއްޙަތު ޢާންމު 8171 އޭޕްރީލް 1 .1

 8171 އޭޕްރީލް 11 .71
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ ..  އަށް( ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާއިބެހޭ 8112/8) ނަންބަރު ޤާނޫނު

 8171 އޭޕްރީލް 11 .77
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ  18 އަށް( ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާއިބެހޭ 8112/8) ރުނަންބަ ޤާނޫނު

 8171 އޭޕްރީލް 11 .78
 ބިލު  ޙައްޤުގެ ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު

 8171 ޖޫން 12 .71
  ބިލު  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް ތެލެސީމިޔާ

 8171 ޖޫން 71 .72
 ބިލު  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބަސް ދިވެހި

( ޤާނޫނު  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދީނީ ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި) 12/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 ޖޫން 87 .71
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ އަށް

 ،ވަނީ ނަން ބިލުގެ މި އިރު  ނިންމެވި ކޮށް ފާސް މަޖިލީހުން) ބިލު އާރކައިވްގެ ނެޝަނަލް 8171 ޖުލައި 72 .71
 (ބަދަލުވެފައި  ގޮތަށް މި ބިލު އަރުޝީފުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 8171 ޑިސެމްބަރ 72 .71
 ބިލު  ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާއީ

 8177 މާރޗް 72 .72
 (ފޮނުވިފައި އަށް  ކޮމިޓީ އަނބުރާ) ބިލު  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް ތެލެސީމިޔާ

 8177 މާރޗް 71 .71
 ބިލު  އިސްކަންދިނުމުގެ ބަހަށް  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 8177 މާރޗް 71 .81
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 7 އަށް ( ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8111/2

 8177 މާރޗް 11 .87
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 1 އަށް( ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ) 8112/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 8177 އޭޕްރިލް 71 .88
 ބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ  ޤާނޫނަށް ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އަދަބު މައާފްދިނުމާއި
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 8177 ޖޫން 72 .81
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ބެހޭ  ޕެންޝަނާ

 8178 އޭޕްރީލް 1 .82
 (ފޮނުވިފައި  ފަހަރަށް  ދެވަނަ ކޮމިޓީ އަނބުރާ) ބިލު  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް ތެލެސީމިޔާ

 މާލީ  ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޙައްޤުތައް މީހުންގެ ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ) 8171/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 8178 ޖޫން 81 .81
  ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން 

( ޤާނޫނު  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދީނީ ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި) 12/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8178 އޮކްޓޯބަރ 71 .81
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ އަށް

  ބިލު  ކުށުގެ ޖިންސީ 8178 އޮކްޓޯބަރ 71 .81

 ބިލު  މުގެގެނައު އިޞްލާޙު ވަނަ 7 އަށް( ޤާނޫނު  އާއިލާއާބެހޭ) 8111/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 އޭޕްރީލް 1 .82

  ބިލު ރައްކާތެރިކަމުގެ  އިޖްތިމާޢީ 8171 އޯގަސްޓް 1 .81

 8172 އޭޕްރިލް 7 .11
  ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ ... އަށް ( ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8111/2

 (ފޮނުއްވި އަނބުރާ ) ބިލު  ކުށުގެ ޖިންސީ 8172 މާރޗް 17 .17

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި  ،ބިލުތަކާއި  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި -2.3

 ބިލުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -2.3.1

 ބިލުތައް  ނުނިމިހުރި  ގައި ކޮމިޓީ 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ 8112/8) ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 އޭޕްރީލް 1 .7

ނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތު ޚިދުމަތުގެ ޞިއްޙީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ ދައުލަތުން  8177 ޖުލައި 72 .8  ބިލު  ކަ

 ބިލު  ބެހޭ ޑިވައިސަސްއާއި މެޑިކަލް 8178 އޭޕްރީލް 2 .1

  ބިލް  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8111/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 8171 ޖޫން 2 .2

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ  ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ) 17/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 ޖޫން 78 .1
  ބިލު ގެނައުމުގެ

 ބިލު  މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަންނީ ޚިދުމަތުގެ ޞިއްޙީ ޖުލައި 2 .1
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 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު  އާއިލާއާބެހޭ) 8111/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 އޮކްޓޯބަރ 81 .1

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 ޑިސެމްބަރ 1 .2

 ޤަރާރުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -7...2

 ޤަރާރުތައް  ނުނިމިހުރި  ގައި ކޮމިޓީ 

 ނަން  ޤަރާރުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 8171 މާޗް 81 .7
 ގިނަ  ރައްޔިތުންގެ  ގެންދިއުމަށް ޙައްޖަށް ނަމުގައި ސަރވިސަސްގެ  އުމްރާ އެންޑް  ޙައްޖު މަލީޝާ

 ދިވެހި  ޖެހުނު ދަލުގައި  މަކަރުގެ  އޮޅުވާލުމާއި ނަގައި ފައިސާ އަތުން  ބައެއްގެ ޢަދަދެއްގެ 
 މަޖިލީހުން  ގޮވާލުމަށް ސަރުކާރަށް ދިވެހި ހޯދައިދިނުމަށް ފުރުސަތު ދިއުމުގެ ޙައްޖަށް ރައްޔިތުންނަށް

 ޤަރާރު  ފާސްކުރާ

 8171 މާޗް 82 .8

 ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 81 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ރައްޔިތުންނަށް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާހިނދު ކަމުގައި ޙައްޤެއް އަސާސީ ލިބުމަކީ  ޚިދުމަތްތައް ޞިއްޙީ
 ޚިދުމަތް  ނިޒާމުގެ އާސަންދަ ދެމުންގެންދާ  ދައުލަތުން ގޮތުން ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ އަސާސީ

 ސަބަބުން  ނުދިއުމުގެ ކުރަމުން ދައުމަލުން ޚަރަދެއް އެކަށީގެންވާ ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް
 ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި ރައްޔިތުންނެއް  ދިވެހި  އެތަކެއް  ޖެހިފައިވާ  ހާލުގައި ނިކަމެތި  ވަރަށް 

 ގޮތުން  ހޯދުމުގެ ހައްލެއް އެކަށޭނަ މިކަމަށް ހާލުގައި ނިކަމެތި  ކުރެވި  އެނދުމަތި  ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ
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 ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާބެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން -3

 ޚުލާޞާ  -3.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 11% 71 71 ބިލު 

 711% 78 78 މައްސަލަ 

 - - - ޤަރާރު 

 11% 88 82 ޖުމްލަ 

 .ތަކެވެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހަމައެކަނި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ތަކުގެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުވުނު ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -3.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -..3.7

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

ނޑިޔާރުންގެ 8171 މާރޗް 8 .7  ބިލު  ފަ

 ބިލު ކޯޓުތަކުގެ ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 މާޗް 71 .8

1. 
 އަމުރު  ކޯޓް ނެރެންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ކަންކަމާއި ފަދަ ހުރަސްއެޅޭ މިނިވަންކަމަށް މީސްމީހުންގެ 8171 މާޗް 11

 ބިލު  ނެރުމާބެހޭ

 ބިލު  ނައުމުގެ އިޞްލާޙުގެ ވަނަ.. އަށް( ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 8111/1 8171 އޭޕްރީލް 78 .2

 ބިލު  ޕާޓީގެ ސިޔާސީ 8171 އޭޕްރިލް 71 .1

ނޑިޔާރުންގެ 8171 އޯގަސްޓް  71 .1  ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާހު  ވަނަ 17 ޤާނޫނަށް ފަ
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ނޑިޔާރުންގެ 8171 އޯގަސްޓް  71 .1  ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާހު  ވަނަ 18 ޤާނޫނަށް ފަ

ނޑިޔާރުންގެ 8177 މާޗް 22 .2  ބިލު  ގެނައުމުގެ އިސްލާޙު  ވަނަ 1 ޤާނޫނަށް ފަ

 ބިލު ކޮމިޝަންގެ  އިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް 8177 ޖޫން 27 .1

ނޑިޔާރުންގެ 8171/71 8171 ޖޫން 77 .71   ބިލު ގެނައުމުގެ އިސްލާޚް ވަނަ)...(  ޤާނޫނަށް  ފަ

 

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -3.7.7

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  މައްސަލައިގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް 7.12.8171 .1
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

ނޑިޔާރު އުއްތަމަ 11.2.8171 .2  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފަ
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރުން ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް 8171 އޯގަސްޓް  71 .3
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

 ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަށް ސިވިލްސަރވިސް 8178 މާރޗް 1 .4
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނަށް އިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް 8178 ޑިސެމްބަރ 78 .5
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިން މޯލްޑިވްސް 8178 އޮކްޓޯބަރ 7 .6
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރަކު ކޮމިޝަނަށް ސިވިލްސަރވިސް 8178 ނޮވެމްބަރ 81 .7
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 ޙުމަދު އަ އަލްއުސްތާޛު ޑޯންޝައިން. މ ހުންނެވި  މަޤާމުގައި ޖެނެރަލްކަމުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 8171 އޮކްޓޯބަރ 81 .1
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 ދަށުން  ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  882 ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެދި ކުރުމަށްވަކި އެމަޤާމުން މުޢިއްޒު
 މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް 8171  ނޮވެމްބަރ 81 .2
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ޖެނެރަލްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ 8171 ޑިސެމްބަރ 1 .13
 ކުރެއްވުން  ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މެންބަރަކު  ކޮމިޝަނަށް އިންޓެގްރިޓީ ޕޮލިސް 8171 ޖުލައި 81 .11
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކަމަށް ގަވަރުނަރު އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް 8172 މާރޗް 82 .12
  ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -3.3

 ބިލުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -....3

 ބިލުތައް  ނުނިމިހުރި  ގައި ކޮމިޓީ 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ބިލު ހެއްކާބެހޭ  8111 ނޮވެމްބަރ 71 7

 8178 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ  ކޮރަޕްޝަން 8171 މާރޗް 6 8

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިސްލާހު ނޫނަށްޤާ ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 8112/71 8171 މާރޗް 81 1

 ބިލު ގެނައުމުގެ  އިސްލާހު އަށް ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171/88 8171 އޭޕްރިލް 82 2

 8171 އޮކްޓޯބަރ 1 1
 އިޞްލާޙު  އަށް ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 18 އަދި ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 17 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބިލު  ގެނައުމުގެ

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  އަށް( 1 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 ނޮވެމްބަރ 81 1
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 ކޮމިޓީ  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ -4

 ޚުލާޞާ  -4.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 11% 78 88 ބިލު 

 - - - މައްސަލަ 

 711% 1 1 ޤަރާރު 

 11% 71 81 ޖުމްލަ 

 .ތަކެވެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހަމައެކަނި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ތަކުގެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުވުނު ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 

 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -4.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -..4.7

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

  ބިލު ލޯނުގެ  ދަރިވަރުންގެ 8111 އޮކްޓޯބަރ 82 .7

 ބިލު  ހިންގުމުގެ ސްކޫލް ޕްރީ 8171 މާރޗް 1 .8

 ބިލް ދޫކުރުމުގެ ލުއިލޯނު  އަންހެނުންނަށް 8171 މާރޗް 81 .1

2. 
 އިސްލާހުގެނައުމުގެ   ވަނަ 7 އަށް( ޤާނޫނު  ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްގަމު) 8111/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 އޭޕްރީލް 1

 ބިލް

 ބިލު  ރައްކާތެރިކުމުގެ ޙައްޤުތައް ފަސިންޖަރުންގެ ދަތުރުކުރާ  ވައިމަގުން 8171 އޮގަސްޓް 2 .1
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 ބިލު  އޮތޯރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން ސިވިލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 އޮގަސްޓް  71 .1

1. 
 8177 މާރޗް 82

  ބިލު ލޯނުގެ  ދަރިވަރުންގެ

 (ފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ)

2. 
 އިޞްލާޙުގަނައުމުގެ  ވަނަ  .. އަށް( ޤާނޫނު ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު) 8111/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  8171 ޖޫން 1

 ބިލް

 8171 ޖޫން 78 .1
 (ނިންމެވި ކޮމިޓީން  ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީއަށް ޢިޤްތިޞާދީ) ބިލު ނާގެކުތުބުޚާ ޤައުމީ

 8171 ޖުލައި 17 .71
...  އަށް( ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/2 ބަރނަން ޤާނޫނު
 ބިލު  އިސްލާހުގެނައުމުގެ ވަނަ

77. 

 

 8178 ޑިސެމްބަރ 72

  ބިލު  އިސްލާހުގެނައުމުގެ އަށް( ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8118/7 ބަރނަން ޤާނޫނު

78. 
 ބިލު  އިސްލާހުގެނައުމުގެ އަށް ( ޤާނޫނު ބިމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8118/7 ބަރނަން ޤާނޫނު 8171 ޖުލައި 81

 (ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވިލުފުށި )

 ޤަރާރުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -4.7.7

 ޤަރާރުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

1. 
ނޑައަޅާދެއްވުމަށް ގޮތުގައި  މާއްދާގެ ދެ މަޖުބޫރު އިސްލާމްދީން ދިވެހިބަހާއި 8171 ޖޫން 88  އެދި  ކަ

 ޤަރާރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ނޑައަޅާދެއްވުމަށް ގޮތުގައި  މާއްދާގެ ދެ މަޖުބޫރު އިސްލާމްދީން ދިވެހިބަހާއި 8177 އޭޕްރީލް 71 .2  އެދި  ކަ
 (ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ) ރިޕޯޓް ޤަރާރުގެ   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
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 މަރުޙަލާގައި  ތައްލީމުގެ  ސާނަވީ މަރުޙަލާގައްޔާއި ތަޢުލީމުގެ ފަށާ ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމީ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި 8177 ޖުލައި 21 .3
ނޑައެޅިފައި  މަންހަޖުގައި ޤައުމީ މާއްދާއެއްކަމަށް މަޖްބޫރު  އެއީ ޤުރުޢާން  ކީރިތި   އޮންނަން  ކަ

ނޑައަޅައި ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ،ޖެހޭނެކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ،އެދި ދިނުމަށް ކަ
 ޤަރާރު 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -4.3

 ބިލުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -....4

 ބިލުތައް  ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީގައި 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ބިލު  ތަޢުލީމްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 ނޮވެމްބަރ 88 1

 ބިލު  ބިމުގެ 8177 އޯގަސްޓް  81 2

 ބިލު  ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ  ތަންތަން ދިރިއުޅޭ 0817 އޭޕްރިލް 72 1

 ބިލު  ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ޖޭގެދިވެހިރާއް 8177 ޖުލައި  20 2

 ބިލު ދޫކުރުމުގެ ލުއިލޯނު  ންނަށްއަންހެނު 8171 މާރޗް 81 1

 ބިލު  އިމާރާތްކުރުމުގެ  އުސޫލުން ސްޓްރާޓާ 8178 އޭޕްރީލް 71 1

1 
 ބިލު  މޯލްޑިވްސްގެ  އޮފް  އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަން 8171 އޭޕްރީލް 17

2 
 ބިލު  ތަފާސްހިސާބުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 އޭޕްރީލް 81

1 
 ބިލު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޙައްޤުތައް  ޕަސިންޖަރުންގެ ދަތުރުކުރާ ވައިގެމަގުން 8171 ޖޫން 1

71 
 (  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އަނބުރާ)   ބިލު  ލޯނުގެ ދަރިވަރުންގެ  8171 ނޮވެމްބަރ 81
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 ކޮމިޓީ  ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ -5

 ޚުލާޞާ  -5.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 11% 71 27 ބިލު 

 11% 81 81 މައްސަލަ 

 1% 1 7 ޤަރާރު 

 12% 12 17 ޖުމްލަ 

 .ތަކެވެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހަމައެކަނި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ތަކުގެ ޤަރާރު އަދި މައްސަލަ ،ބިލު ފޮނުވުނު ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 

 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -5.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -..5.7

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ބިލު  ގެނެއުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ ..  އަށް( ޤާނޫނު  ސިފައިންގެ) 8112/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8111 ޖޫން 71 .7

 ބިލު  އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޞަ ޚާއް  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުށްކުރުން 8171 އޭޕްރީލް 78 .8

 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާހު ޤާނޫނަށް ފުލުހުންގެ 8171 ޖޫން 81 .1

2. 
 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 ޖޫން 81

  ބިލު އިސްލާހުގެނައުމުގެ ވަނަ 7 އަށް( ޤާނޫނު

1. 
 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު 8171 ޖުލައި 71

  ބިލު އިސްލާހުގެނައުމުގެ ވަނަ 8 އަށް( ޤާނޫނު
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 ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 އޮކްޓޯބަރ 1 .1

 ބިލު  ހަޅުތާލުކުރުމުގެ  8171 ނޮވެމްބަރ 82 .1

2. 
 8177 އޭޕްރިލް 11

 ބިލު  މަނާކުރުމުގެ އަނިޔާ
 (ގާނޫނު  ޓޯޗަރ އެންޓި)

1. 
 8177 އޭޕްރިލް 12

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
  ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ 1 އަށް( ޤާނޫނު

 ބިލު  މަނާކުރުމުގެ ގެންގުޅުން  އެއްޗެތި ތޫނު ހަތިޔާރާއި ނުރައްކާތެރި ބިރުދެއްކުމާއި 8171 އޭޕްރީލް 1 .71

 (ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ ) ލުބި  ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8178 ޑިސެމްބަރ 81 .77

 ބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް ޤާނޫނު އިންތިޙާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް 8171 މާރޗް 82 .78

 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން 8171 އޭޕްރިލް  02 .71

 (ފޮނުވާފައި އަނބުރާ ފަހަރަށް  ދެވަނަ ކޮމިޓީއަށް) ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 ޖޫން 1 .72

 (ފޮނުވާފައި އަނބުރާ ފަހަރަށް  ތިން ކޮމިޓީއަށް) ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8171 އޮކްޓޯބަރ 1 .71

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -5.7.7

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  މައްސަލައިގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

1. 

 8171 މާރޗް 11

. ހ ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ  މަރުކަޒަށް ދައުލަތްތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ ޖެނިވާގައި
 ޓްރޭޑް  ވަރލްޑް  އިތުރުން  ކަމުގެ  ސަފީރު  ހުންނެވި މިހާރު ،އާދަމް އިރުތިޝާމް އަލްފާޟިލާ  އޯކިޑް

ނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސަރުކާރަށް ސްވިޒަލޭންޑް  ،އޯގަނައިޒޭޝަނާއި  ކަމުގައި  ސަފީރު ކަ
 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް

2. 
 ހަމަޖެއްސުމާމެދު ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޔޫގައި.އީ ޙަސަން އާދަމް އޭޝިއަން. ހ 8171 އޭޕްރީލް 81

 ދެއްވުން  ލަފާފުޅެއް

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް 8171 އޮގަސްޓް  78 .3  ފައިސަލް  ފަރަހަނާޒް .ޑރ، ސަފީރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަ
 އަދި  ފްރާންސް ، ސްޕެއިން ،ސްވިޑްން ،ފިންލެންޑް ،ނޯވޭ ،ޑެންމާކް ،އިތުރުން އެޤައުމުގެ
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ނޑައަޅުއްވާ ފަލަސްތީނަށް  ގެ ޢައްޔަންކުރެއްވުމު ސަފީރުކަމަށް ރެޒިޑެންޓް ންނޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
 މައްސަލަ

4. 
ނޑައަޅުއްވާފައި ސައޫދީއަރަބިއްޔާއަށް 8171 އޮގަސްޓް  78  ހުސައިން  އަލްފާޟިލް ،ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ކަ

ނޑައަޅުއްވާ ސްރީލަންކާއަށް ޝިހާބު  މައްސަލަ  ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

5. 

 8171 އޮގަސްޓް  78

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ސްރީލަންކާއަށް  ދީދީ  ހުސައިން އަލީ އަލްފާޟިލް ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑައަޅުއްވާ ކޮމިއުނިޓީސްއަށް ޔޫރަޕިއަން  ސަރުކާރަށް  ބެލްޖިއަމް ،ސަފީރުކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑައަޅުއްވާ  ރަޝިޔާއަށް އަދި ލަގްޒަންބާގް  ،ނެދަލޭންޑްސް އަދި  ސަފީރުކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑައަޅުއްވާ  ޢައްޔަންކުރެއްވުން  ސަފީރުކަމަށް  ރެޒިޑެންޓް ނޮން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

6. 

 8171 އޮގަސްޓް  78

 ދި އަ ،ސަރުކާރަށާއި ސްވިޒަރލެންޑް މަރުކަޒުތަކަށާއި ދައުލަތްތަކުގެ އެކުވެރި ހުންނަ ޖެނީވާގައި
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ށް އޯގަނައިޒޭޝަނަ  ޓްރޭޑް ވޯލްޑް  އަލްފާޞިލާ  ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 ވިލާތަށް  ތުރުކީ  އަދި އިޓަލީ ،ޖާރމަނީ އިތުރުން މަޤާމުތަކުގެ ހުންނެވި  މިހާރު ،އާދަމް އިރުތިޝާމް
ނޑައަޅުއްވާ  މައްސަލަ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގެ ސަފީރުކަމަށް  ރެޒިޑެންޓް-ނޮން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

7. 
 8171 އޮގަސްޓް  78

 ހުންނަވާ  ޗައިނާގައި ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިހާރު
 އި އެމަޤާމުގަ ލަތީފް  އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް  ސީވީޑް .ހ ވާއި ޢައްޔަންކޮށްފަ ސަފީރުކަމަށް ގެ ހިރާއްޖޭވެ ދި

 މައްސަލަ ނިންމެވުމުގެ ގޮތެއް ދެމިހުރުމާމެދު 

1. 

 8171 އޮގަސްޓް  78

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަރުކާރަށް ބެލްޖިއަމް ކޮމިޔުނިޓީސްއަށާއި ޔޫރަޕިއަން  ސަފީރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑައަޅުއްވާ  އަށް ސީ އައި އޯ އަށާއި އަރަބިޔާ ސައޫދީ  ޙަސަން އާދަމް އަލްފާޟިލް  ކަ

ނޑައަޅުއްވާ  ލީބިޔާއަށް އަދި ،ލެބަނަން ،ސީރިއާ ،މިސްރު ސަފީރުކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަ
 މައްސަލަ ޢައްޔަންކުރެއްވުމުގެ  ސަފީރުކަމަށް ރެޒިޑެންޓް-ނޮން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

2. 
 8171 އޭޕްރީލް 78

 އާބިޓްރަލް   ފޮރިން އޮފް އެންފޯސްމަންޓް  އެންޑް ރިކޮގްނިޝަން ދަ އޮން ކޮންވެންޝަން"
  މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ ރާއްޖެއިން ދިވެހި ގައި( ކޮންވެންޝަން ޔޯކް ނިއު" )އެވޯޑްސް

13. 
 8171 އޮކްޓޯބަރ 1

 ފަރާތުން  ދވެހިރާއްޖޭގެ ގައި  ކޯޓު ކްރިމިނަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ދި އޮފް ސްޓްޓިއުޓް  ރޯމް
 މައްސަލަ  ސޮއިކުރެއްވުމުގެ 

11. 
 8171 ނޮވެމްބަރ 82

 މަތިން  ގޮތުގެ ގައިވާ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ 771 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑައަޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖޭން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު  ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކަ

 މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިރާސާކުރުމަށް ނަންތައް
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12. 

 8177 އެޕްރީލް 81

ނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސަރުކާރަށް މިސްރު  ހަމަޖެއްސުމަށް ސަފީރުކަމަށް ރެސިޑެންޓް-ނަން  ކަ
 ލޮޖް އޭޝަން.ހ ވާ ދެއްވާފައި މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ފެނިވަޑައިގަންނަނވާކަމަށް

 ވާ ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގައި އޮފް  ލިކްރިޕަބް އިސްލާމިކް ،ބަދަލުގައި ޙަސަންގެ އާދަމް އަލްފާޟިލް
ނޑައަޅާ ޖެއިންދިވެހިރާއް  ސަރުކާރަށް މިސްރު އިތުރަށް ސަފީރުކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ -ނަން ކަ
 މައްސަލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަފީރުކަމަށް  ރެސިޑެންޓް

13. 

 8177 ޖޫން 72

 ސޮއިކުރަންޖެހޭ  ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ސިފައިން ދިވެހި  ފައުޖުތަކުގައި ބަލަހައްޓާ ސުލްހަ ގެ  ދ.އ
 ސޮއިކުރުމަށް  ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ އޮފް މެމޮރެންޑަމް

 ގޮތަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ނިންމަވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ނިންމުމަށް

14. 
 8177 ޖޫން 88

 އޮން  މޯލްޑިވްސް އޮފް ރިޕަބްލިކް ދަ އެންޑް އިންޑިއާ އޮފް ރިޕަބްލިކް ދަ ބިޓްވީން ޓްރިޓީ"
 ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގައި" މެޓަރސް ކްރިމިނަލް އިން އެސިސްޓަންސް ލީގަލް މިއުޗުއަލް

  މައްސަލަ ތަސްދީޤްކުރެއްވުމުގެ  ސޮއިކުރައްވައި

15. 
 8177 އޯގަސްޓް  81

 މަތިން  ގޮތުގެ ގައިވާ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ 771 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑައަޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖޭން ޤައުމުތަކަށް ބޭރު  ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކަ

  މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިރާސާކުރުމަށް ނަންތައް

16. 
 8178 ޖުލައި 81

" ކްރައިމް އޯގަނައިޒްޑް ނޭޝަނަލް  ޓްރާންސް  އެގެއިންސް ކޮންވެންޝަން ނޭޝަންސް ޔުނައިޓެޑް "
 މައްސަލަ ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭން ގައި

17. 
 8178 ޖޫން 2

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ސަފީރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ  އިންޑިއާގައި
 މައްސަލަ  ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

11. 

 8178 އޭޕްރީލް 71

 ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ 771 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދައުލަތްތަކުގެ  އެކުވެރި   ދާއިމީ  ހުންނަވާ  ކަ

 ރައްޔިތުންގެ  ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް މަންދޫބުކަމަށް
 .ދިރާސާކުރައްވުން ދަށުން ގެ ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  717 ގަވާއިދުގެ ޖިލީހުގެމަ

12. 
 8178 އޭޕްރިލް 2

 ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ 771 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުޤައުމުތަކަށް  އައްޔަނުކުރުމަށް  ސަފީރުކަމަށް ،ކަ

 މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެއްސުމާމެދު ސަފީރުކަމަށް  ބޭފުޅުން ގަސްދުކުރައްވާފައިވާ 
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  މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށް 

 އޮފް  ސޭފްޓީ ދަ އެގެއިންސްޓް އެކްޓްސް އަންލޯފުލް އޮފް ސަޕްރެޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން" 8171 މާރޗް  11 .23
 ސަޕްރެޝަން  ދަ ފޮރ ޕްރޮޓޮކޯލް " އަދި( ކޮންވެންޝަން ސޫއާ" )7122 ނެވިގޭޝަން  މެރިޓައިމް

 ދަ  އޮން  ލޮކޭޓެޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ފިކްސްޓް  އޮފް  ސޭފްޓީ ދަ  އެގެއިންސްޓް އެކްސްޓް  އަންލޯފުލް އޮފް
 ބައިވެރިވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ގައި( 22 ޕްރޮޓޮކޯލް ސޫއާ" )7122 ޝެލްފް   ކޮންޓިނެންޓަލް

 މައްސަލަ

21. 

 8171 އޭޕްރިލް 18

 ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ 771 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ސަފީރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުޤައުމުތަކަށް  އައްޔަނުކުރުމަށް  ސަފީރުކަމަށް ،ކަ

 މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެއްސުމާމެދު ސަފީރުކަމަށް  ބޭފުޅުން ގަސްދުކުރައްވާފައިވާ 
 މައްސަލަ  ފޮނުއްވާފައިވާ ހޯއްދެވުމަށް 

22. 
 8172 މާރޗް 82

. ގ ސަފީރުކަމަށް  ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އަށް ސްރީލަންކާ އޮފް ރިޕްބަލިކް ސޯޝަލިސްޓް
 މަޝްވަރާއަކަށް  މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންފުޅު ޒަރީރުގެ ޒާހިޔާ އަލްފާޟިލާ  ޒަފްނާ

 .ގޮތެއްނިންމެވުމަށް ދިރާސާކުރައްވާ އެނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެދިވަޑައިގެން

23. 
 8172 އޭޕްރިލް 72

ނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާން އޮފް ރިޕަބްލިކް އިސްލާމިކް  ރާޅާހާ . ހ ކަމަށްސަފީރު  ކަ
 .ގޮތެއްނިންމެވުމަށް ދިރާސާކުރައްވާ ،ނަންފުޅު ޖަލީލުގެ  ޢަލީ މޫސާ( ރޓ) ޖެނެރަލް މޭޖަރ

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -5.3

 ބިލުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -....5

 ބިލުތައް  ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީގައި 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

1. 
 8172 އޭޕްރިލް 7

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (އެއްކުރައްވާފައި ބިލެއް 8) ބިލު ގެނައުމުގެ  އިސްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

2. 
 8177 މާޗް 72

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 (އެއްކުރައްވާފައި ބިލެއް 8) ބިލު ގެނައުމުގެ  އިސްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

3. 
 8177 އެޕްރީލް 2

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު ގެނައުމުގެ އިސްލާޙު  ށް (ޤާނޫނު
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4. 
 8177 އެޕްރީލް 1

 ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު ގެނައުމުގެ  އިސްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު

5. 
 8171 އޮކްޓޯބަރ 1

  އަށް ( ނ) އަދި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 817 އަސާސީގެ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިސްލާޙު

6. 
 8171 ޖުލައި 7

 އިސްލާޙު  އަށް(  ޤާނޫނޫ އިންތިޙާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް) 8171/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  ގެނައުމުގެ

7. 
 8171 އޭޕްރިލް 71

 ވަނަ . (. ޤާނޫނަށް  ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ/.. )8171 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިސްލާހު

1. 
 8171 އޭޕްރިލް 71

 ވަނަ (..  ޤާނޫނަށް  ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ/.. )8171 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިސްލާހު

2. 
 8171 އޭޕްރިލް 71

 ވަނަ ( .. ޤާނޫނަށް  ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ/.. )8171 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިސްލާހް

  ބިލު  ންގެއެކްސްޓްރަޑިޝަ 8171 އޭޕްރިލް 71 .13

11. 
 8171 އޭޕްރިލް 71

 އަށް ( ޤާނޫނު  ބާރުތަކުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލް  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

12. 
 8171 އޭޕްރިލް  9

 ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ) 1/8111 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ބިލް  ގެނައުމުގެ އިސްލާޙް އަށް( ޤާނޫނު ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ

 ބިލު  ބަދަލުކުރުމުގެ ހީތެރިކަން އެ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ 8171 އޭޕްރިލް  11 .13

 ބިލް  ކުށްތަކުގެ އެހެން ގުޅޭ އާއެ އާއި ޕައިރަސީ 8171 އޭޕްރިލް  11 .14

 ބިލް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާހު  އަށް ޤާނޫނު  މިނިވަންކަމުގެ އެއްވެއުޅުމުގެ ޞުލްހަވެރިކަމާއެކު 8171 އޭޕްރިލް  11 .15

 ބިލު  ޚިދުމަތުގެ ފުލުހުންގެ ވެހިދި 8178 ޑިސެމްބަރ 71 .16

 ބިލު  ޙައްޤުގެ ހަނުހުރުމުގެ 8178 ނޮވެމްބަރ 81 .17

  ބިލު  ގެނައުމުގެ އިސްލާޙު އަށް  ޤާނޫނު ތަކެތީގެ މަނާ ގެނައުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 8178 ނޮވެމްބަރ 72 .11
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12. 
 8177 މެއި 71

 އިޞްލާޙު  އަށް( ބިލު  ކޮށްދިނުމުގެ ލުއި އަދަބު ދިނުމާއި މަޢާފު) 8112/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލް  ގެނައުމުގެ

 ބިލު  އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ 8177 އެޕްރީލް 71 .23

21. 
 8177 އޮކްޓޯބަރ 72

 ބިލެއް  8" )ބިލްތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ގެނައުމަށް  އިސްލާޙް ޤާނޫނަށް  އިމިގްރޭޝަން "
 (ނިންމަވާފައި ކޮމިޓީން އެއްކުރެއްވުމަށް

 ބިލު  ސެކިއުރިޓީގެ ޕްރައިވެޓް 8171 ޖޫން 1 .22

 (ފޮނުވާފައިވާ އަނބުރާ) ބިލް އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޚާއްޞަ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުށްކުރުން 8177 މެއި 8 .23

 މައްސަލަތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -7...5

 މައްސަލަތައް  ނުނިމިހުރި  ގައި ކޮމިޓީ 

 ނަން  މައްސަލައިގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

1. 
 8172 މާރޗް 82

 މަދަނީ  ޢައްޔަންކުރާ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ،ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަރންމެންޓް ލޯކަލް
 އިޖާބަދެއްވާ  އިއުލާނަށް ކުރި އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ހޮވުމަށްޓަކައި  މެންބަރަކު  ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ
 ނިންމުމަށް ގޮތެއް ދިރާސާކުރައްވާ ނަންފުޅުތައް ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލެއްވި

2. 
 8171 ޑިސެމްބަރ 1

 ޕާސްންސް  އިން ޓްރެފިކިންގ ޕަނިޝް އެންޑް ސަޕްރެސް ،ޕްރިވެންޓް ޓު ޕްރޮޓޮކޯލް އޮޕްށަނަލް"
 ނޭޝަންސް  ޔުނިޓެޑް  ދަ ސަޕްލިމެންޓިންގ: )ޗިލްޑްރަން  އެންޑް  ވިމެން އެސްޕެޝަލީ

 (  ކްރައިމް އޯގަނައިޒްޑް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް އަގައިންސްޓް ކޮންވެންޝަން

 ރައިޓްސް  ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް އޮފް ކޮވެނަންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް  8171 ޖޫން 1 .3

4. 
 8172 އޭޕްރިލް 81

ނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުވެއިތަށް އޮފް ސްޓޭޓް  އެމިރޭޓްސްއަށާއި  އެރަބް  ޔުނައިޓެޑް -ނޮން  ކަ
 ކްރެސްޓްވުޑް .މ ،ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަފީރުކަމަށް ރެސިޑެންޓް
 ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ  هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް

5. 
 8172 އޭޕްރިލް 81

 ރެސިޑެންޓް -ނޮން  ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް އޮފް ރިޕަބްލިކް  ޕީޕަލްސް
 ވައިޖެހޭގެއާގެ .ގ ،ފޮނުއްވާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހައިކޮމިޝަނަރުކަމަށް

 ނަންފުޅު  އާސިމްގެ މުޙަންމަދު.ޑރ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް ސަފީރުކަމަށް  ކަނޑައަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް 8172 އޭޕްރިލް 81 .6
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 ނަންފުޅު ޙަމީދުގެ ޢަލީ އަލްފާޟިލް ޙަމީދީމަންޒިލް/ އަލިފުށި .ރ ،ފޮނުއްވާފައިވާ

 ޤަރާރުތައް  ހުރި  ނުނިމި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  -3...5

 ޤަރާރުތައް  ނުނިމިހުރި  ގައި ކޮމިޓީ 

 ނަން  ޤަރާރުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

1. 

 8177 އޯގަސްޓް 8

 ،ކާމިނީހުޅަނގުގޭގެ. މއ ކޮއްކޯފުޅު  އެއްބަފާ އޭނާގެ އަބްދުލްޤައްޔޫމާއި މައުމޫން ރައީސް ކުރީގެ
 މިލިއަން  211 ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހިންގަވާފައިވާކަމަށް ގުޅިގެން  ،އަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللاއަބްދު

 ސަރުކާރަށް ދިވެހި ކުރުމަށްއެދި ތަޙްޤީޤް  މައްސަލަ ޚިޔާނާތުގެ  ވަގުވިޔަފާރިއާއި ތެލުގެ  ޑޮލަރުގެ 
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ގޮވާލާ
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II-ީތެރެއިން  ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ -ކޮމިޓީތައް  ދާއިމ 
 ލިބިގެންވާކޮމިޓީތައް މަސްއޫލިއްޔަތު ޚާއްޞަ
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 ކޮމިޓީ  ގަވާއިދު  -6

 ޚުލާޞާ  -6.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 711% 12 12 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .ނޫނެވެ ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކުރާ ބިލު ކޮމިޓީއަކީ މި .މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން

 ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު  -7

 ޚުލާޞާ  -7.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 28% 728 211 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .ނޫނެވެ ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކުރާ ބިލު ކޮމިޓީއަކީ މި. މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން

 ކޮމިޓީ  ބަލާ  މިންވަރު  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރުގެ  -1

 ޚުލާޞާ  -1.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 82% 17 711 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .ނޫނެވެ ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކުރާ ބިލު ކޮމިޓީއަކީ މި. މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން

 



 

 31 

 

 

 

 
 

III-ީކޮމިޓީތައް ދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ -ކޮމިޓީތައް ދާއިމ 
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 ކޮމިޓީ  ސުލޫކު  -2

 ޚުލާޞާ  -2.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 133% 27 27 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .ނޫނެވެ ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކުރާ ބިލު ކޮމިޓީއަކީ މި. މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން

 ކޮމިޓީ  ޢާންމު  -13

 ޚުލާޞާ  -13.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 11% 827 817 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .ނޫނެވެ ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކުރާ ބިލު ކޮމިޓީއަކީ މި. މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން

 

 ކޮމިޓީ  އިމްތިޔާޒް -11

 ޚުލާޞާ  -11.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 12% 11 11 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .ނޫނެވެ ކޮމިޓީއެއް ދިރާސާކުރާ ބިލު ކޮމިޓީއަކީ މި. މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން
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 ކޮމިޓީ  ޕެޓިޝަން  -12

 ޚުލާޞާ  -12.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 11% 21 21 މައްސަލަ 

 ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން ދާއިރާގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަދި މައްސަލަތަކާއި ފޮނުއްވި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުން  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި މައްސަލަތަކުގެ ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް :ނޯޓް 
 .މައްސަލަތަކެވެ ފޮނުއްވާފައިވާ އެކިފަާރތަކުން
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IV-ީދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ  827 ޤާނޫނުއަސާސިގެ -ކޮމިޓީތައް ދާއިމ 
 ކޮމިޓީ  އުފައްދާ
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 ކޮމިޓީ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ  -13

 ޚުލާޞާ  -13.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 23% 7 35 މައްސަލަ 
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V-ީ( 8171 މާރޗް 7) ގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ -ކޮމިޓީތައް  ދާއިމ
 ކޮމިޓީތައް  އުވިފައިވާ  ފެށުމާއެކު އަމަލުކުރަން  އަށް
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 (ކޮމިޓީއެއް  އުވާލެވިފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އައު  މަޖިލީހުގެ  ޢަމަލުކުރަންފެށުނު  ގައި  2313 މާރޗް  2) ކޮމިޓީ  ދާޚިލީ -14

 ޚުލާޞާ  -14.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އިންސައްތަ )

 711% 2 2 ބިލު 

 711% 8 8 މައްސަލަ 

 711% 1 1 ޖުމްލަ 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -14.2

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -14.2.1

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  ބިލުގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ބިލު  މަނާކުރުމާބެހޭ ކުށްތައް ގޭންގު 8111 އޯގަސްޓް  71 .1

 ބިލު  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އަދަބު މަޢާފުދިނުމާއި 8111 އޯގަސްޓް  81 .2

ނޑިޔާރުންގެ 8111 ނޮވެމްބަރ 11 .3  ބިލު  ފަ

 ބިލު ހެއްކާބެހޭ  8111 ނޮވެމްބަރ 71 .4

 

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން  -14.2.2

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީން 

 ނަން  މައްސަލައިގެ  ތާރީޚް  ފޮނުވުނު  #

 ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް 7.12.8171 .7
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   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

ނޑިޔާރު އުއްތަމަ 11.2.8171 .8  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފަ
   ކުރެއްވުން ދިރާސާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ

 

 (ކޮމިޓީއެއް  އުވާލެވިފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  އައު  މަޖިލީހުގެ  ޢަމަލުކުރަންފެށުނު  ގައި  2313 މާރޗް  2) ކޮމިޓީ  މަސައްކަތު  -15

 ޚުލާޞާ  -15.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  (އަދަދު ) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީއަށް 

 (އަދަދު )
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީން 

 (އިންސައްތަ )

 711% 11 11 މައްސަލަ 
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 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީތަކުން  ވަގުތީ  -16

 ޚުލާޞާ  -16.1
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީތަކުން  (އަދަދު) ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީތަކަށް  ފޮނުވުނު  ކޮމިޓީތަކަށް  ވަގުތީ 

 (އަދަދު )
 ނިންމެވި  ކޮމިޓީތަކުން 

 (އިންސައްތަ )

 %87 12 11 ބިލު 

 %93 81 81 މައްސަލަ 

 %100 7 7 ޤަރާރު 

 %90 60 67 ޖުމްލަ 

 

 ބިލުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީތަކުން  ވަގުތީ  -..16.1

 ނަން  ބިލުގެ  ނަން  ކޮމިޓީގެ  #

 މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  .7
 ލު ބި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ދޭންޖެހޭ

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ރައްކާތެރިކަމާއި  ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން
 ލު ބި  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ

  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި .8
 މުސާރައާއި  ނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ބިލު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ  އެހެނިހެން
 ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ކޮމިޓީ 

 އެހެނިހެން  މުސާރައާއި ނައިބުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި
 ބިލު  ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
  ބިލު ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުން

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

   ބިލު  ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

   ބިލު އިންތިޙާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީއާ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2
 ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރައްވާ ބިލު

 ބިލު  ބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީއާ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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 ދިރާސާކުރައްވަވާ  ބިލު އުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް .1
 ކޮމިޓީ 

 ބިލު  އުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުލް 

 ގާއިމްކުރުމުގެ  ކޯޕަރޭޝަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް .1
 ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރައްވާ ބިލު

 ބިލު  ގާއިމްކުރުމުގެ  ކޯޕަރޭޝަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގް

 ބިލު ބަދަލުވުމުގެ ދައުރު ރިޔާސީ .1
 ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރައްވާ

 ބިލު  ބަދަލުވުމުގެ ދައުރު  ރިޔާސީ

 ބިލު  ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ .2
 ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރައްވާ

 ބިލު  ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ 

 ތަންތަން  ވިޔަފާރި  ދައުލަތުގެ .1
 ދިރާސާކުރައްވާ  ބިލު  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ 

 ކޮމިޓީ 

 ބިލު  ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 ސިވިލް  ދިވެހި) 8111/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު .71
 އިޞްލާޙު  ވަނަ ...  އަށް( ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ 
 ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު ގެނައުމުގެ

 ކޮމިޓީ 

 ވަނަ ...  އަށް ( ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި ) 8111/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .77
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު  ހިންގުމާބެހޭ  އުސޫލުން
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 ބިލު  ހިންގުމާބެހޭ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބިލު  ކަނޑައެޅުމުގެ ރަށްރަށް ވެރިކަންކުރާ .78
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

ނޑައެޅުމުގެ  ރަށްރަށް ވެރިކަންކުރާ  ބިލު  ކަ

71. 

 ކޮމިޓީ  ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި

 ޓެކްސް  އަގުން ޚިދުމަތުގެ ދޭ ތަކެއްޗާއި ވިއްކާ ތަންތަނުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޓޫރިސްޓް 

 ބިލު  ނެގުމުގެ 

 ވަނަ  8 އަށް ( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމްއާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

 ބިލު  ނެގުމުގެ ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރި
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72. 

 (އޭ ) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި

 އަށް ( ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 ބިލު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް އަގުން ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

 ބިލު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރި

 އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު  އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
ބިލު  ގެނައުމުގެ  

71. 

 (ޑީ ) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި

 އަށް ( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 11/8 ނަމްބަރ ޤާނޫނު 
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

 އަށް ( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 11/8 ނަމްބަރ ޤާނޫނު 
 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

 ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އަގުން  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި ) 8177/71 ނަމްބަރ ޤާނޫނު 
 ބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ އަށް( ޤާނޫނު

71. 
 (އީ ) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި

 އަށް ( ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު

 ބިލު  އިންތިޙާބުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް .71
  ކޮމިޓީ ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބިލު  ބުގެ ޚާއިންތި ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ވަނަ  7 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .72
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލް  ގަނައުމުގެ އިސްލާޙު
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 ބިލް  ނައުމުގެގެ  އިސްލާޙު  ވަނަ 7 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ބިލު  އިމްތިޔާޒުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  .71
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބިލު  އިމްތިޔާޒުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 

 އިންޝުއަރެންސާބެހޭ  ފަރުވާގެ ސިއްހީ ޤައުމީ .81
 ކޮމިޓީ ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބިލު

 ބިލު  އިންޝުއަރެންސާބެހޭ ފަރުވާގެ ސިއްހީ ޤައުމީ

 ބިލު ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ ގެވެށި .87
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ އަނިޔާ ގެވެށި
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 ބިލު  ކޮމިޝަނުގެ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕަބްލިކް .88
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބިލު  ކޮމިޝަނުގެ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕަބްލިކް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު .81
 އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ

 ވަނަ ..  އަށް( ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު  އިސްލާހުގެނައުމުގެ 

 ކޮމިޓީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 1 ހޮއްވެވި 

 ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 8171/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ބިލު  އިސްލާހުގެނައުމުގެ ވަނަ..  އަށް( ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ އުސޫލުން

 ބިލު މިނިވަންކަމުގެ  އެއްވެއުޅުމުގެ .82
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބިލު  މިނިވަންކަމުގެ  އެއްވެއުޅުމުގެ

 ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން  ޖިންސީ .81
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބިލު  ހުއްޓުވުމުގެ ފުރައްސާރަކުރުން ޖިންސީ

81. 

 (އެފް) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި

 ފުރާ  ރަށްބޭ ރާއްޖޭން އެއަރޕޯޓަކުން  ޖޭގެދިވެހިރާއް) 12/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 އަށް ( ނުޤާނޫ ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް  އަރޕޯޓް އެ އަތުން  ފަސިންޖަރުން

 ބިލު  އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ

 

 

 މައްސަލަތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީތަކުން  ވަގުތީ  -16.1.7

 މައްސަލަތައް  ނަން  ކޮމިޓީގެ  #

 އެކުލަވާލެއްވުން  ގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި އެކުލަވާލެއްވުމަށް ގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  .1

 މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  77 ދާއިމީ  މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  .2
 ކޮމިޓީ ވަގުތީ ހޮއްވެވި ހަމަޖެއްސެވުމަށް

 މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް 77 ދާއިމީ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 ހަމަޖެއްސެވުން

 ހަމަޖެއްސުމަށް މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް .3
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިންޓެގްރިޓީ  ޕޮލިސް
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ދިރާސާކުރެއްވުން 

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި .4
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 
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 ދިރާސާކުރެއްވުން  ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ހޮއްވެވި  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ނަންފުޅު ގެޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ .5
 ކޮމިޓީ  ވަގުތީ

 ދިރާސާކުރެއްވުން  ނަންފުޅު  ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް .6
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ދިރާސާކުރެއްވުން 

 މެންބަރުކަމުގެ  ހުސްވެފައިވާ ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް .7
 ހޮއްވެވުމަށްޓަކައި މެންބަރަކު ތެރެއިން  ޢާންމުންގެ  މަޤާމަށް

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 ހުސްވެފައިވާ  ކޮމިޝަންގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
 މެންބަރަކު  ތެރެއިން ޢާންމުންގެ މަޤާމަށް މެންބަރުކަމުގެ

 ނަންފުޅުތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ހޮއްވެވުމަށްޓަކައި 
 ދިރާސާކުރެއްވުން 

 ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ބަންގްލަދޭޝްގައި .1
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް

 ށް ސަފީރުކަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ބަންގްލަދޭޝްގައި
 ޢައްޔަންކުރެއްވުން  ބޭފުޅަކު

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް .2
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖިލީހަށް މަ ރައްޔިތުންގެ 

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ން ދިރާސާކުރެއްވު

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި .13
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް 

 ން ދިރާސާކުރެއްވު ނަންތައް

 ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ ޖަޕާނުގައި .11
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް

 ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ ޖަޕާނުގައި
 ން ޢައްޔަންކުރެއްވު

 ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ  ގައި.ޔޫ.އީ .12
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ ޖެނީވާގައި ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށާއި

 ސިންގަޕޫރުގައި  އަދި  ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށާއި ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް 
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ބޭފުޅަކު ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ ގައި.ޔޫ.އީ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ ޖެނީވާގައި ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށާއި

 އަދި  ،ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށާއި ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް 
 ސަފީރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ  ސިންގަޕޫރުގައި 

 ން ޢައްޔަންކުރެއްވު ބޭފުޅަކު

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް .13
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 
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 ން ދިރާސާކުރެއްވު ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ދަތިތަކާއި  ދިމާވެފައިވާ މިވަގުތު އޮޑިވެރިންނަށް މަސްވެރިންނާ .14
 ކޮމިޓީ  އެކުލަވާލެއްވި ހޯއްދެވުމަށް  ހައްލެއް މައްސަލަތަކަށް

 ދަތިތަކާއި  ދިމާވެފައިވާ މިވަގުތު އޮޑިވެރިންނަށް  މަސްވެރިންނާ 
 ން ހޯއްދެވު ހައްލެއް މައްސަލަތަކަށް

 ހުންނަވާ  މަރުކަޒުގައި ދަޢުލަތްތަކުގެ އެކުވެރި ،ހުންނަ ޖެނީވާގައި .15
 ހޮއްވެވި  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ބޭފުޅަކު ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކޮމިޓީ 

 މަރުކަޒުގައި  ދަޢުލަތްތަކުގެ އެކުވެރި  ،ހުންނަ ޖެނީވާގައި 
 ބޭފުޅަކު  ސަފީރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަވާ

 ން ޢައްޔަންކުރެއްވު

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް .16
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް
 ނަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ން ދިރާސާކުރެއްވު

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 8171 .17
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ  8171
 ން ދިރާސާކުރެއްވު

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ރައިޓްސް ހިޔުމަން .11
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 މެންބަރުން  ށް ކޮމިޝަނަ ރައިޓްސް ހިޔުމަން
 ޢައްޔަންކުރެއްވުން 

 އާއި ރައީސް މޯލްޑިވްސްގެ ދަ އޮފް  ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން .12
 މަޝްވަރާ  މަޖިލީހަށް ގުޅޭގޮތުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ރައީސް ނައިބު

 ކޮމިޓީ  ވަގުތީ މެންބަރުންގެ  1 ހޮއްވެވި ދިނުމަށް

 ރައީސް  މޯލްޑިވްސްގެ  ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން
 މަޖިލީހަށް  ތުންގުޅޭގޮ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ރައީސް ނައިބު އާއި

 ދިނުން  މަޝްވަރާ 

 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް ރައިޓްސް ހިޔުމަން .23
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް ހިޔުމަން
 ން ޢައްޔަންކުރެއްވު

 ދިރާސާކުރައްވާ  ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 8177 .21
 ކޮމިޓީ 

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ  8177
 ދިރާސާކުރައްވުން 

 ދިރާސާކުރައްވާ  ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 8178 .22
 ކޮމިޓީ 

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ  8178
 އްވުން ދިރާސާކުރެ

 ރައީސް  ނައިބު މޯލްޑިވްސްގެ  ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން .23
 ދިނުމަށް  މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ގުޅޭގޮތުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ

 ކޮމިޓީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 1 ހޮއްވެވި 

 ނައިބު  މޯލްޑިވްސްގެ ދަ އޮފް  ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން
 މަޝްވަރާ  މަޖިލީހަށް ތުންގުޅޭގޮ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ރައީސް
 ދިނުން 
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 ދިރާސާކުރައްވާ  ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 8171 .24
 ކޮމިޓީ 

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ  8171
 ދިރާސާކުރެއްވުން 

 ދިރާސާކުރައްވާ  ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ 8172 .25
 ކޮމިޓީ 

 ބަޖެޓް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ އަހަރަށް ވަނަ  8172
 ދިރާސާކުރެއްވުން 

 ޤަރާރުތައް  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީތަކުން  ވަގުތީ  -..16.1

 ފޮނުވުނު  ނަން  ކޮމިޓީގެ  #
 ތާރީޚް 

 ޤަރާރު 

 ޤާނޫނުތަކާއި  ޚިލާފު  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި .1

 ،ގޮތުން ބައިތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ

( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 811 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،ޙަވާލާދީ އަށް

 މާއްދާއަށް  ވަނަ 728 ގަވާއިދުގެ 

 ވަނަ  722 އެގަވާއިދުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

 ބައިތަކާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފު ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
 ،ޙަވާލާދީ  އަށް ( ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ  811 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ގޮތުން

 ،ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް ވަނަ 728 ގަވާއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 ޤަރާރު  ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 722 އެގަވާއިދުގެ

 

 

 ޤަރާރުތައް  ،މައްސަލަތަކާއި ،ބިލުތަކާއި ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީތަކުގައި  ވަގުތީ  -16.2

 ބިލުތައް  ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީތަކުގައި  ވަގުތީ  -..16.2

 ނަން  ބިލުގެ  ނަން  ކޮމިޓީގެ  #

 ތަންތަން  އަޅުކަންކުރާ  ދީންތަކުގެ  ޣައިރު .1
 މަނާކުރުމުގެ  ޤާއިމުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރައްވާ ބިލު

 މަނާކުރުމުގެ  ޤާއިމުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންތަން އަޅުކަންކުރާ ދީންތަކުގެ ޣައިރު
 ބިލު
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 ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ  ޤާނޫނުތަކާއި ބައެއް .2
 ބިލު  އުވާލުމުގެ  މާއްދާތައް

 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  ބިލު އުވާލުމުގެ މާއްދާތައް ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައެއް
 ކޮމިޓީ  ހޮއްވެވި 

 ބިލް  ނެގުމުގެ ޓެކްސް  އާމްދަނީން ފަރުދުންގެ  (އޭ ) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި .3

 ބިލު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް ފައިދާއިން ވިޔަފާރި (ބީ ) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި .4

 އަށް ( ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 12/17 ނަމްބަރ ޤާނޫނު (ސީ ) ކޮމިޓީ ކުޑަ މަޖިލީހުގެ މުޅި .5
 ބިލު  އިސްލާހުގެނައުމުގެ 

 މައްސަލަތައް  ނުނިމިހުރި  ކޮމިޓީތަކުގައި  ވަގުތީ  -16.2.7
 ލިސްޓަށް ހަމަޖެހުނު ކުރިން އެޅުމަށް ގެ 12 ،ތެރެއިން ގޭގެ 711 ހަމަޖެހިފައިވާ އަޅައިދިނުމަށް މަޑިފުށީގައި ސުނާމީއާގުޅިގެން .7

. ތ ،އައިއިރު މިހާހިސާބަށް އަހަރުގެ ،ހިނދު ހިމެނިފައިވާ  ފައިސާ  ބަޖެޓުގައި މިއަހަރުގެ  އަދި ،ބަލައި  މައްސަލަ ގެނެވުނު  އުނިއިތުރު
 ސުނާމީގައި ،ބަލައި ކީއްވެތޯ ލަސްވަނީ ނުފެށި މަސައްކަތް ގޭގޭގެ ހަމަޖެހިފައިވާ  އަޅައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކޮޅުފުށީގައި. މ އަދި މަޑިފުށި

 ރައްޔިތުންގެ ބަލާނެ  މައްސަލަތައް މިފަދަ ގެނެސް ސަމާލުކަމަށް ސަރުކާރުގެ ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންގެ ޙާލުގައިޖެހިފައިވާ ، ލިބި ނިކަމެތިކަން
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