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 ޖަލްސާ ވަނަ 16އުރުގެ ދަ ވަނަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުާރސްފަތި ، 6102ނޮވެންބަރު  24 ތާރީޚު:

 0344ޞަފަރު  24 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

ނޑު ފެށި ގަޑި:  ގައި  3:12 ރޭގަ

ނޑު  :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި   އަށް 4:60ރޭގަ

 މިނެޓް 01ގަިޑއިރާއި  0 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 31 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (0)

 "وااله وهن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن - 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (6)

  ީމެންބަރުން 67މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްެޓވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 ން ކުރު އިޢުލާން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (4)

  ާ4.0 އައިޓަމް  އެޖެންޑ  

  ެއްވުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރ 
 2016/11/16އޖ/ އެޖެންޑާ ނަންބަރު: 

 
 

  ރިޔާސަތުން އަންގަ އެންގުން  (3)

  ާ3.0 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ަމެންބަރުންަނށް ޝުކުރުދެންނެވި. ކޮށްރިޔާސަތަށް ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަ ބޭއްވުމަށްލްސާ ޖ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  (1)
 

  ާ1.0 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ދ 

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުޖިލިސް ކޮމިޓީން މަ މުޅި ، ބިލު  

 

  ިއެރުވުން ފުރުސަތު މެންބަރުންަނށް ހުަށހެޅުއްވުމަށް އިޞްލާޙުތަށް އެ ހުށަހެޅިފައިވުމުން އިޞްލާޙު 3 ރިޕޯޓަށްމ. 

 

 ތާއިދުކުރެއްވި މެންބަރުން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު  މާއްދާ  #

 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  6  .0
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
ދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެ

 ޢާޡިމް
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 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4  .6
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ެމންބަުރ 

 އަސްމާ ރަޝީދު 
ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4  .4
ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަްއޔާޟް 

 އިސްމާޢީލް 
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4  .3
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢާޡިމް

 (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  4  .1
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢާޡިމް

2.  
)ނ( ވަނަ މައްދާގެ  4

ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް 
 އިތުރުކުރުން.

 

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ 
 هللا ޢަބްދު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 
 ޝާހިދު  هللاޢަބްދު

3.  
( ށ)ވަނަ މައްދާގެ  4

 އުނިކުރަން
 

ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަްއޔާޟް 
 އިސްމާޢީލް 

އްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ
 ރޮޒައިނާ

 

 ެ؛ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން ރިޕޯޓުގ 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް  .0

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް .6

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .3

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .1

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .2

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .3

 މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  .5

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .01

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު .00

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  .06

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް .04

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއައްޑޫ  .03

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން  .01 ޢަރީފް
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  ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވައި ނިމުމުންރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަނ 
  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިްއަވއި، 4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  31ގަާވއިދުގެ 

 ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިްނމާލެއްވި.
 

 ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް  (2)

 

  ާ2.0 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

 ުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަިސންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ބިލ ، 

 .އެއްސެވިށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަޖިލިސް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި މަ މުޅި

 

މެންބަރު ޢަލީ  ށަހަޅުއްވައި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  2.0.0
 ވޯޓަށް އެއްސެވި ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަޙްމަދު  މެންބަރުށަހަޅުއްވައި، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ހު ފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މާ 2.0.6
 ވޯޓަށް އެއްސެވި އިޞްލާޙުނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14

 މެންބަރުން  26 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  44 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ނު * ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
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މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ށަހަޅުއްވައި، މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  2.0.4

 ވޯޓަށް އެއްސެވި ޢާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ރޮޒައިނާ އާދަމް  މެންބަރުށަހަޅުއްވައި، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ހުގަމު ދާއިރާގެ  2.0.3
 ވޯޓަށް އެއްސެވި ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16

 މެންބަރުން  22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  43 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  32 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި 

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  16

 މެންބަރުން  21 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  44 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ނު * ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  60 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  32 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10

 މެންބަރުން  23 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި
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  ާ2.6 އައިޓަމް  އެޖެންޑ 

   ެށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިރާގ 
ފަސިންޖަރުންެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީނެގުމާ ބެހޭ ބިުލ، މުިޅ ށް ފުރާ ޓުތަކުން ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރައެއަރޕޯ

 މެދު ށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު ފާސްކުރެއްވުމާދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަ ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ
 ވޯޓަށް އެއްސެވި

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 އެޖެންޑާގައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ނެތުމުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.

 

 

 

 މެންބަރުން  43 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ނު * ފާސް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  31 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  34 ވޯޓުދެއްވި މެްނބަުރންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  61 ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  10

 މެންބަރުން  24 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން  41 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 


