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 ކޮމިޓީ   މަޖިލީހުގެ   މުޅި 
މުޅި މަޖިލިސް މަޖިލީހުން ވަކި ކަމެއް ނިންމުމުގައި  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  ވަނަ މާއްދާ  127ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ަބދަލުވެގެން   ކޮމިޓީއަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކުގައި  ތެރޭގައި،  ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ިބލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ދިރާސާކުރުމާއިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތެރެއިން   ޤަރާރުތަކުގެ  ބިލުތަކާއި  ޢާންމު   ،

ން ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހޭ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިތުރު ފައިސާއެއް ނަގަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން  ދައުލަތު

  ސީދާގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދޭންޖެހިދާނެ ކަމެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަންޖެހިދާނެ ކަމެއް ހިމެނޭ ިބލު 

ިބލު(   ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި    ން ހިމެނެއެވެ.މަސައްކަތްކުރުދިރާސާކުރުމުގެ  )މަނީ 

 ލިިބދީފައިވާ އެންމެހައި ާބރުތައް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށްވެސް ލިިބގެންވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް
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 ފް ތަޢާރު  .1

ޤާނޫނު ނަންަބރު    މިއީ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  މެދުހެންވޭރު  ފަރާތުން،  ޖ. 70/4ސަރުކާރުގެ 

 ވަނަ  127  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،( އުވާލުމުގެ ިބލުޤާނޫނު  ޖެހުމުގެ  ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި  އެކިއެކި)

 .ރިޕޯޓެވެ ނިންމިގޮތުގެ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ޅިމު ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގައިވާ

  ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި  އެކިއެކި )ޖ.  70/4ޤާނޫނު ނަންަބރު    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ިބލު"  ރިޕޯޓުގައި  މި  ،މީގެފަހުން

 . ށެވެއުވާލުމުގެ ިބލަ (ޤާނޫނު ޖެހުމުގެ ސްޓޭމްޕް

 

 ބިލުގެ މަޤްޞަދު  .2

  ސްޓޭމްޕް   ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި  އެކިއެކި . )ޖ70/4  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ޅީ،ިބލު ހުށަހެސަރުކާރުން މި  

  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  އެ  ކަމަށްވެފައި،  ޤާނޫނެއް  އަންނަ  ޢަމަލުކުރަމުން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  1970  އަކީ،(  ޤާނޫނު  ޖެހުމުގެ

 އާމްދަނީއެއް  އެކަށީގެންވާ  އާމްދަނީއަކީ  ލިޭބ  އަޅާަބލާއިރު  ޚަރަދާ  ހިނގާ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ނިޒާމު  ޖެހުމުގެ   ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިޔު

 އިދާރާތަކުން  އެކިއެކި  ދައުލަތުގެ  ފައިސާއަކީ  ސްޓޭމްޕްގެ  ރެވެނިޔު  ނަގަމުންއައިސްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ   އެ  ކަމުގައިނުވާތީއާއި،

 އާމްދަނީއެއް  ހަމަޖެއްސޭނެ  ޒަރީއާއިން  ފައިސާގެ  ވެސްއެނޫން  ފީއާއި  ނަގާ  ޚިދުމަތްތަކަށް  އެކިއެކި  އަންނަ  ފޯރުކޮށްދެމުން

  އިތުރުން  ފައިސާގެ  އެހެން  ފީއާއި   ދައްކަންޖެހޭ   ހޯދުމުގައި  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކުން  ވިޔަފާރިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ކަމުގައިވާތީއާއި،

  ވިޔަފާރިކުރުމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތިލާންޖެހޭތީ،ކުރިމަ  ދަތިތަކާ  އިތުރު  ރާތްތަކަށްއެފަ  ސަަބުބން  ޖަހަންޖެހުމުގެ  ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިޔު

  ހޯދާ   ޚިދުމަތް  ދަށުން،  ސިޔާސަތުތަކުގެ   ސަރުކާރުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ފުރުޞަތުތައް  އޮތް

 .އުވާލުމަށްޓަކައެވެ ނިޒާމު ޖެހުމުގެ ސްޓޭމްޕް ރެވެނިޔު ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ފަރާތްތަކަށް

 

 ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް   .3

  އެކިއެކި . )ޖ70/4  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ޢާޡިމް  ޢަލީ  މެންަބރު  ދާއިރާގެ   މެދުހެންވޭރު  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުގެ

 2021މާރިޗު    29ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ،  ގެ  ިބލު  އުވާލުމުގެ(  ޤާނޫނު  ޖެހުމުގެ  ސްޓޭމްޕް   ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި

ގައި ޭބއްވުނު    2021  އެޕްރީލް  7ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. އަދި    23ދައުރުގެ    ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވުނު  

 ފުރަތަމަ ގައި ޭބއްވުނު    2021  އެޕްރީލް  14  ،ވަނަ ޖަލްސާގައި އެ ިބލާމެދު ަބހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު  28ދައުރުގެ    ފުރަތަމަ



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  :އުާވލުމުެގ ބިލު (ޤާނޫނު ޖެހުމުގެ  ސްޓޭމްޕް ރެެވނިޔު ލިޔުންތަކުަގއި އެކިއެކި)ޖ. 70/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 5 
 ކޮމިޓީ މުޅި މަޖިލީހުެގ

ލު ދިރާސާކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ  އެ ިބލު މަޖިލީހުން ަބލައިގަތުމަށް ފާސްކުރައްވައި، އެ ިބވަނަ ޖަލްސާގައި    29ދައުރުގެ  

   .ފޮނުވުނެވެމަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް 

ޭބއްވުނު    2021މޭ    25ން އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ވަނަ    2021ގައި 

ކޮމިޓީ   މުޅިއަހަރުގެ   ަބއްދަލުވުމުގަމަޖިލީހުގެ  ފުރަތަމަ  އެގެ  ދެވުނު    އެވެ.  މެންަބރުންނަށް  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ިބލާމެދު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިފުރުޞަތުގައި   ފާސްކުރުމަށް  ވާ  ިބލު  ހުށަހަޅުއްވައި،   هللاޢަްބދު  ޔަޢުޤޫުބ  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫގޮތަށް 

 އެވެ.ޝިފާޢު ތާއީދުކުރެއްވި މުޙައްމަދު މެންަބރު ދާއިރާގެ އިހަވަންދޫ

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވުނު    2021މޭ    25  ނިންމާފައިވަނީ  ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި   މަސައްކަތް  ިބލުގެ

 ަބއްދަލުވުމުގައެވެ.ގެ ފުރަތަމަ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ    ،ަބއްދަލުވުމުގައިގެ ފުރަތަމަ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ޭބއްވުނު    2021މޭ    25

  ޖެހުމުގެ   ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިޔު  ލިޔުންތަކުގައި  އެކިއެކި)ޖ.  70/4މެންަބރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް    އުވާލުމުގެ ިބލު  (ޤާނޫނު  މަޖިލީހުން  ިބލު  އެ  ރައްވާފައެވެ.ކު ފާސްވަނީ  ން  މުޅި 

 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ

 .އެވަނީއެވެ ގައި'' 1-ޖަދުވަލު'' ރިޕޯޓުގެ މި ިބލު ނިންމަވާފައިވާ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ
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 هللاއީވާ ޢަބްދު

 ރައީސް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު  :އުާވލުމުެގ ބިލު (ޤާނޫނު ޖެހުމުގެ  ސްޓޭމްޕް ރެެވނިޔު ލިޔުންތަކުަގއި އެކިއެކި)ޖ. 70/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
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 ކޮމިޓީ މުޅި މަޖިލީހުެގ

 

 

 

 

 

 

 

 

 : މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ބިލު 1- ޖަދުވަލު 
 

 

 

 


