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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއަގއި ކުރަންޖެހޭތ  ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލ ހުގެ މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓ   ގެ؛މަޖިލިސް ެއކުަގއި ކޮމިޓ   `. މުޅި

ައށް ވަޑަިއގެންދެްއވި ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ން. ކޮމިޓ މުގެ އުފާ ލިބިގަންނަކޮމިޓ ގެ ބައްދަުލވުން ފެށު

އެއް. އާދެ! އެއ  ޑާަގއި މި ވަނ  އެންމެ މައްސަލަޝުުކރެއް ދަންނަވަން. މިއަދުގެ އެޖެން ށް ޚާްއޞަވެސް ވަރަ

ވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ދު ހުށަހަޅުއްފަރު ދާއޫޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަޢުއުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރައްވަިއ  ،ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2002/1

ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނ  އިޤްތިޞާދ  ކޮިމޓ ގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ކޮމިޓ  އަށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 ޚަލ ލް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ

 

 ޚަލ ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ންާދ ދަންނަަވން ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ. މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ،އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

 2002/1އެއ   ،ބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ،ފާހަގަކުރެއްވި ަފދައިންތި ވެސް  ރިޕޯޓަކ  ދެންމެއަކު މަނިކުފާނު

ިމ  ގޮތެްއގައި މި މައިަގނޑުގޮތުގެ ރިޕޯޓު.  ދ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ އިޤްތިޞާ

އަށް މި ކޮމިޓ  ލައިފަހު މި ރިޕޯޓު އެކުލަަވއި ރުމަށްޝްވަރާކުކޮމިޓ ަގއި މަ ރާެއއްަގއިދާއި ވަރަށް ފުޅާބިލާ  ގުޅޭގޮތުން 

ހައުސިން ސްކ މުގެ ގޮުތގަިއ  ންދާ ގޮަތށް ބަލާއިރުގައި ސޯޝަލްވަނ . މިހާރު މި އިޞްލާޙުކުރެވިގެމި  އިފޮނުވާފަ

ނޑަައޅާ އެްއވެސް ްސކ މަކުން ެޓކްްސެގ ގޮުތގަިއ ެއއްެވސް ެއްއެޗއް ނެިގގެެނއް ނުދާނެ. ެއއ   ސަރުކާރުން ކަ

ނޑަައޅަިއގެން ތަރައްޤ ކުރާ ޕްރޮޖެކްެޓއް ކަުމގައި ިވޔަސް ރުން ސަރުކާރުން ސޯޝަލް އިތު އަދި ޭއގެ ، ސަރުކާރުން ކަ

ގާނޫުނގެ  ،ރޮޖެކްޓެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ވެސް ށް ހުޅުވާަލއިގެން ަތރައްޤ ކުރާ ޕްޓް ސެކްޓަރަގޮތުަގއި ޕްރަިއވެ ގެސްކ މު

ނެގުުމގެ ނިޒާުމގަިއ މެނޭ ހައުސިން ޔުނިޓުތަްއ ޓެކްސްހި އިއެ ޕްރޮޖެކްޓެްއގަ ނަ ާމއްދާގެ )ކ(ގެ ދަށުން ވަ 19

އިތުރުން މި އަދި ޭއގެ ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަުމން ގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވ މާ، އެާއެއކުކަމު ނެނުހިމެނޭ

އިތުރުްނ އަދި ޭއގެ ކޮށްދެްއވި ބުރަ މަަސއްަކތްޕުޅާ،ން ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަުތގަިއ ކޮމިޓ ގެ ހުރިހާ މެންބަރު

އަދި ޕ .ޖ  ލ ޑަރު ދެއްވި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮްށ  ން މަނިކުފާނު ދެއްވި އިުރޝާދާއި،މަޖިލ ހުގެ ރައ ސްގެ ަހއިސިްއޔަތު

ނޑު  ،ދަންނަވަމުން މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު މުޅި މަޖިލ ހުގެ  ،މި ކޮމިޓ ގެ ރިޕޯޓުއަުޅގަ

 ދަްނނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.މި ކޮމިޓ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި ޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިްޤތިޞާދ  ކޮމިޓ ގެ އިއް 

ންނަވަން. ދަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ުޝކުރު ނަށް މުޤައްރިރަށާއި އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ނައިބު

 އި ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްިވ ކޮމިޓ  ރިޕޯޓު ވަނ  މ ގެ ކުރިން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ ން 

ދެން ޮއތ   އެހެންކަމުން،ުނވޭ.  ވެސް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއްއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް. މި ރިޕޯޓަށް އެއް 

ޅުން. އެ ކޮމިޓ ން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެމި ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތ ން ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޮގތަށް މި ބިލު 

ކުރަްއވަނ  ވޯޓުނެގުމަށް  މަސައްކަތް އެ މިހާރުމޭޒުން  އިދާރ  ، ނުލައި. އެހެންވ މާ ސަކާހުށަހެޅުން އޮންނާނ  ބަހު

ވޯޓަްށ ، ވޯޓުނެގުމަށް ވަނ  ތައްޔާުރވެފަ. އެހެންވ މާޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރ ަތއް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. 

ދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފަރު ދާއޫޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުއުނގޫފާރު ާދއިާރގެ ިއއް  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންދަންނަވައިލާނަން. 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ ން ޫނނު( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާ) 2002/1ރު ގާނޫނު ނަންބަ

މެދު  ަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާކޮމިޓ ްނ ދިރާސާކުރައް ،ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުއަލުން 

 ކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ:

  ދު.ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:ކޮމިޓ 

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   31     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 31        ޖުމްލަ:

 ފާސް                  ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 85އަދަދު؛  ލަކޮމިޓ ގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނ  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތ ޖާ. 

ންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މ31ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ . 1ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

އެހެްނކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  .31ލަ؛ . ޖުމ16ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2002/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފަރު ދާއޫތެރި މެންބަރު ޖަޢުޒަތް އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިއް 

ދިރާސާކުަރްއަވިއ އަލުން ގެަނއުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދ  ކޮމިޓ ްނ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

ކޮމިޓ ން ފާސްވެއްޖެ. ިއްއޒަތްތެރި  ސްއި ނިންމެިވ ގޮތަށް މުޅި މަޖިލިނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރައްވަ 

ތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓު މިހާރު އިްއޒަތް މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

އެޖެންޑާކުރެވޭނެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލު  ޖަހާއިރު އޮންނަ 1ކުރެވޭނެ. އަދި ިމއަދު ސަރކިއުލޭޓް 

މް ދަންނަވަން. ވަްއސަލާ ޝުކުރު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށްފަހަރު  ނަވަން. ައދިވެސް ެއއްދަން ވެސް ވާހަކަ

 ކޮމިޓ  ނިމުނ .ޢަލައިކުމް. 
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