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 ޖަލްސާވަނަ  7އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުދަ ، 2016ޖޫން  29 ތާރީޚު:

 1437ރަމަޟާން  24 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  10:36ހެނދުނު   ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  14:26 ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި:

 މެންބަރުން 69 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم 

 "ފެށުނީމަޖިލިސް  - وااله ومن
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  :ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ް(2016/2/7/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:)އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ 

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)

  :ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o  ިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މ 

 10:45  ީ(1 ކޮމިޓީ ކޮޓަރި)ގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓ 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (5)

 

  :ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

 

o  ެގެ ދަށުން ވަޒީރުްނެގ ( ހ)ވަަނ މާއްދާގެ  129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ވި ބުދަ ުދވަހު  2016ޖޫން  22ގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ މަޖިލީހު

ރިއްޔާެގ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް އިްއވަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫ 5ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ 

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  129ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެ މަްއސަލައާުގޅޭ  ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ
 ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ަމއްސަލަ 

  ަކޮމިޓީއަށް  ބަލާ  މިންވަރު  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ މި މައްސަލ

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވި  ފޮނުވިއްޖެ 
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 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  ( 6)

  :ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓެމ 

o ޫގެނައުުމެގ ބިލު، މުޅި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  99/2ނަންބަރު  ނުޤާނ
 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

  ިހުށަހަޅުއްވައިދެއްވ މަޖިލީހަށް  ރިޕޯޓު  މI ، ްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުނ. 

  ިއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ  5 ރިޕޯޓަށް މ . 

 ފުރުސަތުދެއްވިއެވެ()އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންނާއި އަދި ތާއިދުކުރެއްވި މެންބަރުންނަށް 

 

  ިވާހަކަެދއްެކވި މެންބަރުން؛ބަހުސްގެ ަވގުުތަގއި ގެ ރިޕޯޓުމ 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .1

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް .2

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް .3

 ރިޔާޟް  هللاކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .5

 ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  .7

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .8

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން .9

 ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ފުވައްމުލަކު އުތުރު  .10

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު .11

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .12

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .13

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .14

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު  .15

 ޔާމިންهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ  .16
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 ެބަހުސްގެ ވަުގތުގައި ވާހަކަދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުން  މި ރިޕޯޓުގ
ެގ ރިޔާސަތުން ބަހުސް ވަނަ ކިޔުން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު  3ބިލުގެ ވާހަކަދަްއކަަވއި ނިމުމުން 

 ނިންމަވާެލއްވި  ވަގުތު

 

 ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  ( 7)

  ާ7.1 :އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ  ގެ ދަށުން މިއަދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 36 .1

 ؛އެއްސެވި ވޯޓަށްމެދު ވަގުތު އިތުރު ކުރުމާ
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައި، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫުރ . 2

މި ށް{ މަވަނަ މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރު  35ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ }މޫސާ ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު؛ 

 ؛އެއްސެވިވޯޓަށް  އިޞްލާޙަށް
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  45 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  44 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  23 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00
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މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވައި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަލިފުށި ދާއިރާގެ . 3

)ދިވެހިރާއްޖޭހެ  99/2ވަނަ މާއްދާގެ )އ(. ގާނޫނު ނަންބަރު  35}ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙް؛ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް  ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް 

އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ހައުސްތަކަށް ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓް 

 އެއްސެވި؛ވޯޓަށް  މި އިޞްލާޙަށް .{ށް ފަސްކުރުން މުއްދަތަ )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޢަލީ ނިޒާރު  މެންބަރުވައި، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ށަހަޅުއްހު އްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއަ. 4

 ދިވެހިރާއްޖޭހެ ޓުއަރިޒަމާ ) 99/2ނޫނު ނަންބަރު ޤާ  )އ(ވަނަ މާއްދާގެ  35}، އިޞްލާޙްތާއީދުކުރައްވާފައިވާ 

ްްގާ ިދެވިހާރްއޖަޭގިއ ިހނ، ށެމާއެކުޢަމަލުކުރަން ފެ ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގާނޫނަ ވަނަ  8 ( އަށް ބެހޭ ގާނޫނު

ށް ކުރާ ކޮންމެ ރެޔަކަށް ކޮޓަރިއަ ނެއްގައި ހޭދަ އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެ އިން ތަ ށްޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކަ 

 މި އިޞްލާޙަށް .{.ށް ޓެކްސް ނެގޭނެ އެވެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަ  އިންސައްތަ ގްރީން  5.0ދައްކާ އަދަދުގެ 

 އެއްސެވި؛ވޯޓަށް 

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.ނު* ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 
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 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުވައި، ށަހަޅުއް ހުވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް . 5

)ދިވެހިރާއްޖޭހެ ޓުއަރިޒަމާ  99/2ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ޤާނޫނު ނަންބަރު  35}، ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށެމާއެކު، ޤާ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވަނަ  8 އަށް  ބެހޭ ގާނޫނު(

އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ރެޔަކަށް ކޮޓަރިއަށް ދައްކާ  ޓޫރިސްޓު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 

 އެއްސެވި؛ވޯޓަށް  ޞްލާޙަށްމި އި .{.ނެގޭނެއެވެ  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް  ރޭޓުގެ ދޭއް އިންސައްތަ ގްރީން 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  17 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  44 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް 



 7 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަިއ، ށަހަޅުއްހު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޢަލީ ާޢޡިމް 6

 .{ނަންބަރު އުނިކުރުން  ވަނަ  2ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ  5ނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ ބު }، ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙް

 އެއްސެވި؛ވޯޓަށް  ޞްލާޙަށްމި އި
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ ވައި، ަށހަޅުއްހުهللا . ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދ7ު

އަކުރެއް  ގެ ފަހަތަށް )އ( ވަނަ މާއްދާގެ  35ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ }، ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙް އަޙްމަދުދީދީ

 ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސްތަކުން ނެގޭ  -)ވ(ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރައްވާ އަކުރު؛  35އިތުރުކުރުން. 

 .{.ށެވެ ތަކައްޓެހި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ށެއްގެ ތިމާވެއްޓާ ރަ ދުކުރަންވާނީ އެ ޓެކްސް ނެގޭ ރަ ގްރީން ޓެކްސް ޚަރަ 

 އެއްސެވި؛ވޯޓަށް  ޞްލާޙަށްމި އި
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  18 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  44 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  43 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ނުވި.* ފާސް 
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އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިުކ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލިާމލެ ދާއިރާގެސަ. 7

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން  (ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު ދިެވހިރާއްޖޭގެ) 99/2ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

 އެއްސެވި؛ވޯޓަށް މެދު ދިރާސާކުރައްވަ އި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ.އެޖެންޑާގައި 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  65 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  19 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ  ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  00

 މެންބަރުން  64 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް


