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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ްއަޒތްތެރި ބައްދަުލވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ދެްއވި އިކޮމިޓީގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ  .`

 ،1 ވަނަ ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުން. އެޖެންާޑ ައއިޓަމު 3ވަނަ އަަހރުގެ  2015 ުޝކުރު ދަންނަަވން. މިއީ ދަންނަވައި

ގާޫނނު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މިލަްނދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ޤްތިޞާދީ އި ،ށް އިޞްލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިލު ގެ އަގުން ެޓކްސް ެނގުމުގެ ގާނޫނު( އަމުދަލާިއ ޚިދުމަތު) 2011/10ނަންބަރު 

 ،ެދްއވާނީ ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިިނންމެވި ގޮުތގެ ރި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢި . ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަތްތެިރ އިނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނި

ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ދެއްވި އެހީތެރިކަާމިއ  ރަީއސް. ްއޒަތްތެރިކުރިއްާޔ އި ޝު

 ޝުކުރިްއޔާ. .ށް ހުށަހަޅަންއަުޅަގނޑު މި ރިޕޯޓް ތަޅުމަ ،އެއްބާރުެލއްވުމަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއބު މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ނަ  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގަިއ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

އޮތީ ދެން  ހިސާބުން މި . ދެން މިމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އްޒަތްތެރި ެއހެންއި މުޤައްރިރަށާއި 

މިހާރު  ންޏާވަ ކަމަށްއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނާޅުއްވާ  ،. މި މަރުޙަލާގައި އޮންނާނީއޮތް މަރުޙަލާއަށް ވާސިލުވާްނވެފަ

ބުން ދެން ހިސާ މި ،އާދެ! އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއެކު )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ވޯޓަްށ ދެންނެވުން.

ނޑު ދެންނެވީ  .އްޒަތްތެރި ެމންބަރުންއޮންނާނީ ވޯޓުނެގުން. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އި   ،އޮތީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ،އަޅުގަ

 ބިލު އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 

 ،ކުޑަ ކޮމިޓީންމިހާރު ރިޕޯޓް. އިުތރު ހުށަހެޅުމެއް ނޯންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު  ނިންމެވި ގޮތުގެ

ެއއާ ތަފާތު ހުށަހެޅުމެްއ  .އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި އޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުްނ މި ކޮމިީޓގައި

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނީ.އުޅޭ ކަ ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮުޅތަްއ ްއޒަތްތެ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީގެ އި މަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މިލަންދޫ ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންލާނަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަވައިއަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް ކޮށްެލވުމަށްޗެކު

ކުޑަ ޓެކްނިަކލް  ... އާދެ!ިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާފަޢަބްދުލްޤާދިރު  މުފީދު ޙަސަންއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާއިރާގެ އި 

މިލަްނދޫ  ،ލާނަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންތުކޮަޅކަށްފަހު(. ވޯޓަށް ދަންނަަވއިމައްސަލަެއއް. ުކޑަކުޑަ ހިނުދކޮޅަކަށް. )ަވގު

މުދަލާއި ) 2011/10 ގާނޫުނ ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަންދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނިންމެވި ގޮުތެގ  ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިށް ގެނައުުމެގ ގެ އަގުން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ގާނޫނު( އަޚިދުމަތު
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ނިވަޑަިއގަންަނާވ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ  އްވައިކުރަކޮމިޓީން ދިރާސާ، ރިޕޯޓް

 ދެއްދުން އެދެން. ކަށް ވޯޓުގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމު ނެގުނު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 53. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 1އަދަދު:  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ

 މުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެހެންކަ .53ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ53ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ެމންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުއްޒަތްތެރި އި މިލަންދޫ ދާއިރާެގ  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،

ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު( އަމުދަލާއި ޚިދުމަތު) 2011/10ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތަށް ވޯޓުަގިއ  ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓް، ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި  ނިންމެވި ދިރާސާުކރައްަވއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން

ދެން އެންމެ އަވަހަށް  ،މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިެގން އިއްތިފާޤުން ފާސްެވްއޖެ. ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ

މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެޖެންޑާކުރާނެ ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަން. އެޖެްނާޑ  ބޭއްވޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި މި ބިލާ
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ބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ އިްއޒަތްތެރި މެން ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ، 2އައިޓަމު 

ށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1ނަންބަރު 

ތްތެިރ އިްއޒަ ދާއިރާގެ ދެްއވާނީ ނިލަންދޫއިޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވަ  ނިންމެވި އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ޚަލީލް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޤައްރިރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ފުރުޞަތުދެއްވީތީ. މި ބިލު ވެސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީެގ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަމުން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންދެއްވާަފއިާވކަން އަުޅގަ

ނޑު މި ރިޕޯުޓ  މެންބަރުންނަށާއި އަދި އޭެގއިުތރުން ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްިރރަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަަވމުން އަޅުގަ

 ވެސް ކޮމިީޓގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް މަރުޙަލާއަށް ވާސިލުވާނަން. ދެން އޮތީ އިުތރު ހުށަހެޅުމެއް ނާޅާ ކަމަށް 

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން. އާދެ! ވިލުފުށީ ؛ވަންޏާ

 

 ޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަ

ނޑުމެން މިތާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ވަރަށް  ،އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި ބިލަކީ މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ޮއތް ފައިއްބޮޑަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަިއ ނިންމާފައި ފޮނުވާ ބިލެއް. އެ ބިލު ނިންމި ފަހުން އަޅުގަ

ގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޕާލިމެންޓް ްގރޫޕު ގެރު ވިސްނުންަތކެއް އެބަހުރި. އަދި ޚާއްަޞޮކށް ޕީ.ޕީ.އެމްމިކަމުގައި އިތު

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ ގައިމެދު މިކަމާ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް  އީމި  ،މަޝްވަރާކުިރން. ކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ލުގެ މި ގެނައި ބަދަ ،ބޯހިޔާވަހިކަާމ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ވާތީވެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ،ވެފައި ގުޅުން ހުރި ބިލަކަށް

އަލުން އަނބުރާ ެއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. އެީއ  ،ިވސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފެންނާތީވެ ،އިތުރުން

ިމ ވިސްނުމުަގއި މަސައްކަތް ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ާފހަގަކުރެވުނު. އެހެންވީމާ،  ގެމު ކަމެއްއްމުހި

 އަދި އެމް.ީޑ.ޭއގެ މި ވިްސނުމުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު  ،ކުރެްއވި ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި ޖޭ.ޕީ 

ނޑު. ެއީއ މިކަމާ ކުރަްއަވއިގެން ޔަތްޢާަރއްޔިތުްނގެ މިހާ ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުްނތަކަށް ރި ،މެދުގައި ދަންނަވަން އަުޅގަ

އާެދ!  ؛ނގެނީ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ކިތަންމެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮތަސްން އެމުއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ކަންކަން ކުރާކަ

ނޑުމެން ވިސްނަނީ އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލ  ،ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކިތަންމެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮތްކަުމގައި ިވަޔސް އަޅުގަ
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ަސރުކާރުން ސީދާ ވިދާުޅވާ ގޮްތ ވެސް ނޫންކަން. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ  ވުރެ، އަދި މަޞްލަޙަތަށް

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަނީ.  ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިުތންގެ ވިސްނުމާއި ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ކަމަށް ައޅުގަ

ކުރުމަށް ަޓކަިއ މި ބިލު އަލުން އަނބުާރ މިދެންނެވި ކަންަކން އިޞްލާޙު ،ައޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން ،އެހެންކަމުން

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް 

ނޫނީ ހުށަހެޅުމަކަށް  ،ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުްއވުން ފުރުޞަތުއަރުވަން. މި ފުުރޞަތުގައި އޮންނާނީ ހަމަެއކަނި

 ތާއީދުކުރެްއވުން. މިއީ އެްއެވސް ގޮތަކަށް ބަހުސަށް ހުޅުވާެލވިފަިއވާ ފުރުޞަތެއް ނޫން.  

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ހަޅަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ތިން އިޞްލާޙެއް ހުށަ

އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަްނ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ، ާވތީ އެ އިޞްލާޙަށް ފޮނުއްވަން ހުށަހަޅުްއވާފައި

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރަންނުޖެހުނީސް ކޮމި ޓީގައި އަސްލުަގއި މިއަދު މި ބައްދަލުވުން ބާއްަވިއގެން ައޅުގަ

ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަަތއް އަުޑއެްއސެވި

ނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެންނެވިން މި ބިލުގަިއވާ ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތައް. ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ަވިކ  ނެތް. އަޅުގަ

ނޑަައޅަން ނިންމީމާ ދިމާވާނެ މައްސަލަތަުކެގ ވާހަކަ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަަގކަށް ފްލެޓާިއ އަދި ބި ުމގެ އަުގ ކަ

ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން މިކަން ކުެރޭވއިރު  ،ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލުން ރިއަްލސްޓޭޓް ިވޔަފާރި ރާއްޭޖގަިއ ފުޅާވަމުންދާއިރު

ކަމުގައި ދަންނަވާފަިއވާނެ.  ރިއަށް އެޅޭ ހުރަހެއްގެ ޓެކްެސއް ނެގުމަކީ ެއީއ މި ވިޔަފ15ާގަނެިވއްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު %

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި  ،އެހެންކަމުން، ބިމުގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ބޯހިާޔވަހިކަުމެގ ގިނަ މައްސަލަަތއް މިހާރު އަުޅގަ

މުޅި ، ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން އޮތުމާއެކު މުޅި މި ގާނޫނަްށ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ

މި ބިލު އަނބުރާ މުޅިން ފޮނުވައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި މި  ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމޭ

ނޑު ދަންނަވަން. ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ  ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ވުޖޫދުގައި ނެްތ ބައެއް މުައއްސަސާތަކަށް  ،ވާނެ މިހާރުވެްސ ގާނޫނުގައި .ދަންނަވައިލާނަން

ރިޢާޔަތްކުރެވިަފއި އިނގޭތޯ. މާލޭ މުނިސްޕަލްޓީގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވާނެ. މާލޭ މުނިސްޕަލްޓީ ކިޔާ ުވޒާާރއެއް މިހާރަކު 

ތޮޅު އޮފީސްަތއް ެވސް ނުހުރޭ. ބައެއް އަތޮޅުތަުކގަިއ އަތޮޅު އޮފީސްތަކަށް ރިފަރކުރެވިފަިއވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، އަ

މިހާރަކު ހިނގަމުން ނުއެއް ދޭ. އެހެންކަމުން، މުޅި ގާނޫނަށް އަސްލު ގިނަގުނަ އިޞްލާޙުަތކެއް ގެންނަންޖެހޭ މިކަހަލަ 
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ނޑުެމންނަށް ހަމައެކަނި ކުޑަކުޑަ ިއޞްލާޙަކުން މިކަން ރަނގަޅުުކރެވޭކަށް ނެތް. އަދި ަވކިން  ނޑިަވޅެްއގައި އަުޅގަ ދަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުގެ ގޮުތގައި މި ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކަކީ މުޅި މި ވިޔަފާރިއަށް އިނގޭތޯޚާއްޞަކޮށް އަ  .ުޅގަ

މުޅި މި ވިޔަފާރިއަށް އަދި ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން މިކަން  ،ބޯހިޔާވަހިކަން އެންމެންނަށް ބޭނުންވެފައިވާއިރު 

ަހދައިގެން ވިްއކަން ދިމާކޮށްފި  އްލަ ަބޔަކު ފްލެޓުއަމި ،ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ެއގޮތުން ކުރަްއވަމުންދާއިރު އެޭޅ ހުރަހެއް

 .ތަފާތު.. ޏާކަމުގައި ވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކުރިންވެސް ދަންނަވާ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ން ލިއަޅުގަ

ނޑިވަޅަްށ އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަ ،އެކަީށގެންވާ  ލި ކަމަށް ވެސް ގަބޫލުކުަރން. ކުރިންވެސް ދަންނަވާ ތެއް ދެވިއްޖެމި ދަ

މި ފުރުޞަތަކީ ެއއީ ބަހުްސގެ މަުރޙަލާއެއް ނޫނޭ. ހުށަހެޅުމެްއ  .ލަންހަމަ އިޙުތިރާމާ ެއއްކޮށް ދަންނަވާ ،ފަދައިން

 ޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅިފައި ނޫނީ ތާއީދުުކރެއްވުމަށް އޮތް ފުރުޞަތެކޭ. މިހާރު އަލުން އަނބުރާ ކޮމި ،ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ހިސާބުން  ވަންޏާ މި ކަމަށް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނޫޅޭ، ވަނީ. އެހެންވީމާ ވަނީ. އަދި ތާއީދު ވެސް މިހާރު ލިބިފައި

ން ފުރުޞަތު ބަންުދވީ. ދެން އޮންނާނީ މިކަމާ ކަމަށް. އާދެ، އެހެންވީމަ ެއގޮުތގެ މަތީ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރަން

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލުފުށީލާނަން. އިވޯޓަށް ދަންނަވަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ލުްނ. ޓަށް ދަންނަވާގުޭޅގޮތުން ވޯ

ހިތަދޫ އުތުރު ާދއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ތާއީދުކުަރްއވާ ، އިހުށަހަޅުްއވަ ރިޔާޟް ރަޝީދު 

ގޫފާރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އުނ ،ހުށަހެޅުއްވުމަކީ

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާޫނނު) 2002/1ގާނޫނު ނަންބަރު 

ިމ ހުށަހެޅުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ  ،މުންނިންމެިވ ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އަނބުރާ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވުން. އެހެންކަ އިދިރާސާކުރަްއވަ

 ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 85ދު؛ ލަ އަދަނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެހެންކަމުން،  .54ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ54ްއަދަދު؛ 

( ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2002/1އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާޫނނު ނަންބަރު 

ނިންމެވި ގޮުތގެ ިރޕޯޓު އަނބުރާ އެ ކޮމިީޓއަށް  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައުުމގެ ބިލު އިށް އިޞްލާޙު ގެނައަ

މިހާރު މި ބިލު  ،ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. އެހެންކަމުންފޮނުވުމަށް ވޯޓުަގއި 

 ގައި ަކނޑަައޅަން. ހިމެނޭ ރިޕޯޓު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. މި

___________ 
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