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 ޖަލްސާ ޚާއްޞަަވނަ  4ދައުރުން ބޭރުގައި ާބއްވާ  ޖަލްސާ:

 ވަސް(ދުއަްނާގރަ ) 2014 ފެބްރުއަރީ 4 ތާރީޚު:

 1435ރަބީޢުލްއާޚިރު  4 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:301 ނުހެނދު ގަޑި:ފެށި 

 އަށް  11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 11:01 ފެށި ގަޑި:

ނޑާލި    ގައި  211:56 ގަޑި: މެދުކަ

 ގައި  1:01ރު މެންދު ފެށި ގަޑި:

ނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:  ގައި  31:14 މެދުކަ

 ަގއި  1:30 ފެށި ގަޑި:

 1:454 މެންދުރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 23ގަިޑއިރާއި  2 ވަގުތު:ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ 

، މެންބަރުން  13 ފަހުންހުސްވަގުތުޮކޅު ، މެންބަރުން 32ހުސްވަގުުތކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

ތިންވަނަ ހުސްވަގުތުޮކޅުެގ ، މެންބަރުން 16ދެވަނަ ހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ފަހުން 

 މެންބަރުން  57ފަހުން 

 މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

                                                 
  ގަޑި ސާ ފަސްކުެރއްުވމަށްފަހު ެދން ފެއްޓެވި ޖަލް  ހަމަުނވާތީ ޢަަދދުޤާނޫނީ ލްސާ ފެއްޓެުވމަށް ޭބނުންވާ ޖަގައި  9:00 -1
 މަްޝަވރާކުެރއްުވމަށް ެމުދގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުުމން،  ގައިވާ ިރޕޯޓާމެދު މެްނބަުރންގެ 11.4އެޖެްނޑާ ނަންަބރު  -2
ނޑުްއވާލެްއވި ަގއި އެޖެްނޑާވޯޓަށް އެހުން ފިަޔވައި އެހެން ަމަސއްކަތެއް  -3  ނެތުުމން، ޖަލްާސ މެދުކަ
 އެޖެްނޑާަގއި އިުތރު އެެހން މަަސއްަކތެއް ނެތުުމން ޖަލްސާ ނިްނމަވާެލްއވި  -4

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 

ގެ ދެން މަޖިލީހު

އޮންނާނެ ޖަލްސާއެއް 

ތާރީޚެއް ފަހުން 

 އިޢުލާންކުރައްވާނެ 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން 

 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަމީން  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ  4 އަށް ( ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 99/2 ނަންބަރު 

 ފާސްކުރެއްވުން 

>>> 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، 
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފާސްކުރެއްވުން 

>>> 

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

 ފާސްކުރެއްވުން  މުގެ ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައު ވަނަ  1އަށް 

>>> 

ޑެޕިއުޓީ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،( ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ  ނަންނާރިގޭ،. މ/ ފަޔާޒް މުޙަންމަދު ( ރޓ)ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 
 މަށް ފާސްކުރެއްވުން ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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  4/ޚޞ/2014/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ން ކުރު ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ  (3)

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  3.1

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (11)

 އަމީން  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  11.1

 ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 99/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި 

 ޖަމާލް  ޢަބްދުލްއަޒީޒް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  11.2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 99/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު 

 މަޖިލީހުގެ  މުޅި  ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން 

 މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 11.3

 2011/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙަސަން  ރަފީޤް 

 އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އަގުން ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި)
 ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި  ބިލު  ގެނައުމުގެ 

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ 

( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.4

 ސަފީރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ  މެލޭޝިޔާގައި ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ 
 ޤައުމީ  ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް 

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ 

 އެހުން  ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން 
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 ން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު ދުވަ  (3)

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

 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (11)
 

 ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަމީން  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  11.1

 މުޅި  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 99/2 ނަންބަރު 

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ 
 

  ްކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު، ަރއްިޔތުންގެ  ހުގެ ޅުއްަވއިދެްއވީ، މުޅި މަޖިލީމަޖިލީހަށް ހުށަހަމި ރިޕޯޓ
 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަްޙމަދު ނާޒިމް

 

  ނޑަެއޅުްއވި  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ  ގަިޑއިރު ކަ

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  .1

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .2

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .3

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .5

 ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ .6

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .7

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  .8

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .9

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދު .10
 

  ުބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ހަމަވެ، ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ އިތުރު މެންބަރަކ
ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެނެތުމުން، މި ރިޕޯޓުގެ ބަުހސް ނިންމަވާލެްއވި. އަދި 

 ،ފަރާުތން ސަރުކާރުގެ، ަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން( ށ)ގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)

 99/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަމީން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު
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 ތިންވަަނ ިކޔުންގެ ބިލު  ެގނައުމުގެ ިއޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )
 ވި އިްއވެ

 
  

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަބޫބަކުރު ޖަމާލް  ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މާވަށު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 11.2

 މުޅި  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު  ޓޫރިޒަމާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 99/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ 
 

 ަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު، ަރއްިޔތުންގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީ، މުޅި މ
 މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަްޙމަދު ނާޒިމް

 

  ނޑަެއޅުްއވި  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ  ގަިޑއިރު ކަ

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .1

 އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .2

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  .3

 )ދެފަހަރު ވާހަކަދެއްެކިވ(ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .4

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .5

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .6

 

  ުބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ހަމަވެ، ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ އިތުރު މެންބަރަކ
ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެނެތުމުން، މި ރިޕޯޓުގެ ބަުހސް ނިންމަވާލެްއވި. އަދި 

 ،ފަރާުތން ސަރުކާރުގެ، ަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން( ށ)ގެ ދަށުން، އެ މާއްދާގެ ވަނަ ނަންބަރު( 3)

 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އަބޫބަކުރު ޖަމާލް ޢަބްދުލްއަޒީޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު
 ތިންވަނަ ިކޔުން ެގ ބިލު ގެނައުުމގެ ިއޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޓޫރިޒަާމބެހޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ) 99/2

 އިްއވެވި 

 

 
 

  

 ޙަސަން  ރަފީޤް  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 11.3

 ނެގުމުގެ  ޓެކްސް  އަގުން  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި ) 2011/10 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
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 ގޮތުގެ  ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ  މުޅި  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  އަށް ( ޤާނޫނު 
 ރިޕޯޓް 

 

  ،ުވެލިދޫ ދާިއރާެގ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރ
 މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު 

 

  ނޑަެއޅުްއވި  1މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ  ގަިޑއިރު ކަ

 
  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .1

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް .2

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް .3

)ދެ ފުރުސަތެއްަގއި  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .4

 ވާހަކަދެްއކެވި(

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު  .5

 

  ުބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ހަމަވެ، ފުރުސަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ އިތުރު މެންބަރަކ
ެގ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  75 ގަާވއިދުގެނެތުމުން، މި ރިޕޯޓުގެ ބަުހސް ނިންމަވާލެްއވި. އަދި 

 ،ފަރާުތން ސަރުކާރުގެ، ަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން( ށ)މާއްދާގެ  ގެ ދަށުން، އެވަނަ ނަންބަރު( 3)

 ާޤނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޙަސަން ރަފީޤް މުޙަންމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު
 ިއޞްލާޙު  އަށް( ޤާނޫނު ނެގުމުގެ ޓެކްސް  އަގުން  ޚިދުމަތުގެ މުދަާލއި) 2011/10 ނަންބަރު

 އިްއެވވި  ންވަނަ ިކޔުންތިގެ ބިލު ގެނައުުމގެ

 

 ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ ( ދ) މާއްދާގެ  ވަނަ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  11.4

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަމަޖެއްސެވުމަށް  ސަފީރުކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުންނަވާ  މެލޭޝިޔާގައި 
 ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ  ނިންމެވި  ދިރާސާކުރައްވައި  ކޮމިޓީން  ސަލާމަތުގެ  ޤައުމީ  ނަންފުޅު  ފޮނުއްވާފައިވާ 

 

  ،ީކޮމިޓީގެ ވަގުތީ  ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީމި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވ
 މުޤައްރިރު، ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ 

  ްނޑައެޅިަފިއވޭ. އެއީ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން  30މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށ މިނެޓް ކަ

 މެންބަރަކަށް  1 ބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންޕާޓީައކަށް ނިސްމެންބަރަށް އަދި ވަކި  1
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  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  
 )އެމް.ޑީ.ޕީ(މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .1

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް )ޖޭ.ޕީ( .2

 )ޕީ.ޕީ.އެމް(ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .3

 

  ްމި  ދެއްވުމަށްފަހު ފުރުސަތުވާހަކަދެްއކެުވމަށް  ފަރާތްތަކަށްއެދިވަަޑިއގެންނެިވ ފުރުސަތަށ

 ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެްއވި 

 

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް  (12)

ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  މާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިން  12.1

 އެއްސެވުން 
 

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

ކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮތަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު

 ފާސްކުރެްއވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ީބިލު  ފުރަތަމަވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 
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  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަީޒޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރ
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  99/2ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮތަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު
 ފާސްކުރެްއވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  38 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: މެންބަރުންގެވޯޓުދެއްވި  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  56 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ީވަނަ ބިލު 2ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 

 
 ުމުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ުފވައްުމލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރ

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްްސ  2011/10ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
 ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވގޮަތށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  58 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  57 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  29 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
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  ީވަނަ ބިލު 3ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  2014މި ބިލަކ 

 
  ެގަިއާވ ( ދ)ަވނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގ

. މ/ ފަޔާޒް މުޙަންމަދު( ރޓ)ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  ގޮތުގެމަތިން،
 ؛ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެލޭޝިޔާަގއި ުހންނަވާ ނަންނާރިގޭ،

 
 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  56 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  39 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  08 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 

 

  ެޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. މަސައްކަތް ނެތުމުންެއހެން ޖަލްސާަގއި އިތުރު މިއަދުގ 

 
 

______________________ 


