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 ޖަލްސާ ޚާއްޞަަވނަ  2ދައުރުން ބޭރުގައި ާބއްވާ  ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދު އާދީްއތަ) 2014ޖެނުއަރީ  26 ތާރީޚު:

 1435ރަބީޢުލްއަްއވަލް  25 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:351 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

 އަށް  11:00ން  10:30ހެނދުނު  ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 11:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 1:00ން  12:31މެންދުރު  ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 ަގއި  1:05 ފެށި ގަޑި:

ނޑާލެއްވި ގަޑި:   2ަގއި  1:14 މެދު ކަ

 ަގއި  1:34 ފެށި ގަޑި:

ނޑާލެއްވި ގަޑި:   ގައި 3 1:48މެންދުރު  މެނދުކަ

 ގައި  42:45 ފަހު މެންދުރު  މުނު ގަޑި:ނި 

 މިނެޓް 49ގަިޑއިރާއި  2 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

، މެންބަރުން  32 ފަހުންހުސްވަގުތުޮކޅު ، މެންބަރުން 42ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 65ދެވަނަ ހުސްަވގުތުކޮޅު ފަހުން 

  ޝާހިދުهللا ަރއީްސ ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:
                                                 

 ޑި ފަސްޮކށްލެއްުވމަށްފަހު ފެށި ގަ އަށް ޖަލްސާ 9:30ޖަލްސާ ފެށުމަށް ބޭނުްނވާ ކޯރަމް ަހމަނުުވމުން  -1
-

ނޑާލެްއވި  13:30އެޖެންާޑގައި ވޯޓަށް އެހުން ފިަޔވައި އެހެން ކަންކަން ިނމުމުން  2  ހާ ހަމައަށް މެދު ކަ
-

ނޑާެލއްވި ގަޑި ޖިިލސް ކޮމިޓީއަށް ދިުޔމަށް ެމދުމުޅި މަ 3  ކަ
 މުޅި ަމޖިލިސް ކޮމިޓީ ނިްނމަވާެލއްުވމަށްފަހު މަޖިލީުހގެ ޖަްލސާ ނިންަމވާލެްއވި ގަޑި  -4

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

ގެ ން މަޖިލީހުދެ 

 3ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

ވާ  2014ފެބްރުއަރީ 

 ހޯމަ ދުވަހު 
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   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

    

     

 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 

 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މުޅި މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  99/2

 ވުން އްމަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނު 
>>> 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު  މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
މަޖިލީހުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  99/2ނަންބަރު 

 ވުން އްމުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނު ބަލައިގަނެ 
>>> 

މުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައް 
)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  2011/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވުން އްމުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ  ގެނައުމުގެ ބިލު 
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  2/ޚޞ/2014/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު  (7)

 މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ 7.1

 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޙަސަން  ރަފީޤް 

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން  ގެނައުމުގެ 

 ޢީ ބަހުސް އިބްތިދާ (9) 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން  9.1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ  99/2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް  9.2

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަބޫބަކުރު 

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (10)

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  10.1

 2011/10ނަންބަރު ރަފީޤް ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު 

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 
 ގެނައުމުގެ ބިލު 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

 (2/ޚޞ/2014/އޖ )އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

ައހަރުގެ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްިވ މިންވަރަށް ވުެރ  2014މި ޖަލްސާއަކީ،  4.1

ފާސްކުރެވުނުއިރު ބަޖެްޓގައި އާްމދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ުހށަހެޅިފައިވާ އިތުރުކޮށް މަޖިލީހުން 

ކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވި ބިލުތަްއ ފާސް ނުވަނީސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު 

 ނުލިބިއޮތުމަކީ ބަޖެޓް  ދެމަސްދުވަސް ވަންދެްނ މިކަމަށް ޙައްލެއް ،ދައުރު ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށާއި

ކުރުމަށް އޮތް ވަރަށްޮބޑު ހުރަހަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ެގއްލުން ދައުލަާތއި، ރައްޔިތުްނ ޒުތަންފީ

ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، މިކަން ަޙއްުލކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް 

ން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ޤާނޫނު( )މުދަލާއި ޚިުދމަތުގެ ައގު 2011/10ފޮނުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންަބރު 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާނޫނު(  99/2އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ިބލާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްޓަކައި، ދައުރުްނ ބޭރުގަިއ 

ސޮއިކުަރއްަވއި މެންބަރުން  27ބާއްަވއި ދިނުން އެދިވަޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ  ޖަލްސާތަކެއްމަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ދަށުްނ  33ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވައިުދގެ ފޮނުއްވާަފއިވާީތ،  އެއް ސިޓީ

 ބޭއްވޭ ޖަލްސާެއއްކަުމގައި އިުޢލާންކުރެއްވި.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު  (7)
 

 ޙަސަން  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ 7.1
 އަށް ( ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ  އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 79/31 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 

 ުިއްޞލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު ިއމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 79/31 ނަންބަރު ޤާނޫނ

 ބިލު ގެނައުުމގެ

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/GST%20Islaah%20bill_Rafeeq.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/GST%20Islaah%20bill_Rafeeq.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/GST%20Islaah%20bill_Rafeeq.pdf
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 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (9)
 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު  9.1

 ލު ބި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  99/2ނަންބަރު 
 

 ެރަްއޔިުތންގެ ބޭްއވުން ަގއި 2013 ޑިސެމްބަރ 24 އިްއވާފަިއވަނީ ކިޔުން ފުރަތަމަ މިބިލުގ 

 ޖަލްސާގައި  ަވނަ 19 ދައުުރގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ ވަނަ 2013 މަޖިލީހުގެ

 

 ިއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން  ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީ މަޖިލީހަށް ބިލު މ 

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
  ރިޒާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ .1

 هللاޢަބްދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ .2

 އާދަމް ޒާިހރު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ .3

 ރަޝީދު  ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި .4

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު .5

 އަޙްމަދު އިލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި .6

 މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .7

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ .8

 ޤް މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރި .9

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( .10

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .11

 މެންބަުރ މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ  .12

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .13

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( .14

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .15

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު  .16
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 ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  .17

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( .18

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .19

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .20

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު )ދެވަނަ ފުރުޞަތު( .21

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތުލުސްދޫ  .22

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  .23

 

  ިބައެއް ޕާޓީތަުކގެ ަވގުތުހަަމވުމުންނާއި، ފުރުޞަތަށް ެއދިވަަޑއިގެން ޖަލްސާަގއި ިތއްބެވ
 މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވައި ނިމުމުން މިބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

  ުއަދި . ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވިމިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އެއަށްފަހ
މިބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލައްަވއި ޯވޓަށް ެއްއސެވުން އޮންނާނީ ޖަލްސާަގިއ ވޯޓަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވުގތުގައި ކަމަށް އިޢުލާންކުރެްއވި   އެހުމަށް ކަ

 

  ުޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދ
މަޚްލޫފްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު 

ފޮނުއްވާފައިވާތީ، ގެ ލީޑަރު ސިޓީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕް އްސަވައިދެއްވުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހަމަޖަ 
ގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަން އެގޮތަށް  29-2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 ވި ލާންކުރެއިޢު 
 

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 9.2

 ލު ބި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ެރަްއޔިުތންގެ ބޭްއވުން ަގއި 2013 ޑިސެމްބަރ 24 އިްއވާފަިއވަނީ ކިޔުން ފުރަތަމަ މިބިލުގ 

 ޖަލްސާގައި  ަވނަ 19 ދައުުރގެ ތިންވަނަ އަހަުރގެ ވަނަ 2013 މަޖިލީހުގެ

 

 ުމާވަށު ާދއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް  ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ މަޖިލީހަށް މި ބިލ
 އަބޫބަކުރު 
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  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  .2

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .3

 
  ްފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެން ަޖލްސާގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވައި ނިމުމުނ

 މިބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

 ަފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވި ހު މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އެއަށްފ 

 
  ިއަދި މިބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލައްވައި ވޯޓަށް އެއްެސވުން އޮންނާނީ ޖަލްސާގައ

ނޑައެޅިަފިއވާ ަވގުުތގައި ކަމަށް އިޢުލާންކުރެއްވި   ވޯޓަށް އެހުމަށް ކަ

 
 ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް  (10)

 

މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  10.1

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ  2011/10ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެ ބަހުސްކުރިއަށްގެންދެވުން ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

  ާވަނަ ދުވަސް  2މިއީ މިބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދަވ 

 

  ިމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވ 

  
 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .1

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .2

 
  ްފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެން ަޖލްސާގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވައި ނިމުމުނ

 މިބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

 ަފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވި ހު މިބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އެއަށްފ 
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  ިއަދި މިބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމަވާލައްވައި ވޯޓަށް އެއްެސވުން އޮންނާނީ ޖަލްސާގައ
ނޑައެޅިަފިއވާ ަވގުުތގައި ކަމަށް އިޢުލާންކުރެއްވި   ވޯޓަށް އެހުމަށް ކަ

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12) 

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 އެއްސެވުން 
 

  ްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ުއނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީނ
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2/99ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ްމުޅިމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިއްޖެކަމަްށ މިބިލު ފާސްވުމުން ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިނ
 އިޢުލާންކުރެްއވި 

 

  ،ްމާވަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ 
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2/99ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  26 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

  ްމުޅިމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިއްޖެކަމަްށ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މިބިލު ފާސްވުމުނ
 އިޢުލާންކުރެްއވި 

 

  ްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ުފވައްުމލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަނ
)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސ  2011/10ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  26 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

  މިބިލު ފާސްވުމުން ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މުޅިމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވިއްޖެކަމަްށ
 އިޢުލާންކުރެްއވި 

 

 

  ،ިވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލުގެ މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީއާއ
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީގައި 
ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒްގެ ބަދަލުގައި އެ 

އްސަވައިދެއްވުން އެދި ހަމަޖަ ރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  ކޮމިޓީތަކަށް މަޑުއްވަ 
ފޮނުއްވާފައިވާތީ، ރައްޔިތުންގެ ގެ ލީޑަރު ސިޓީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްޑީ.އާރު.ޕީގެ 
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ގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަން އެގޮތަށް  29-2މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އްވި ލާންކުރެ އިޢު 

 

 ެނޑާލެްއވިކޮމިޓީ ފެއްޓުމަށް ޖަލްސާ މެދު އެއަށްފަހު މުޅި މަޖިލީހުގ  .ކަ
 

  ެނިންމަވާލެްއީވ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ނިންމެވުމަށްފަހު ޖަލްސާމިއަދުގ 

 
 
 

______________________ 


