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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އި މިއަދު މުޅި މަޖިލީހުގެ ޮކމިޓީގައި އެޖެންޑާކުރެވިފަުޝކުރު ދަންނަވަން.  ވަރަށް ބޮޑަށްއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އި

އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އިއްޒްަތތެރި މެންބަރު އިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ވިލިމާލޭ ދާ، މި ވަނީ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު  99/2ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙެއް؛  6ހެިޅފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ުހށަަހޅައި، އެ ރިޕޯޓަށް ުހށަ 

އިޞްލާޙު ހުަށހަޅައި، އެ އިޞްލާޙު ބަހުސަކާ ނުލައި ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު  6އެ 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ފަާރުތން އެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިެދއްވުމަށް އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތުއެރުވުމަށް މި 

هللا ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތުން ުހަށހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެނބުރިގަންނަނީ. އާދެ، މި

 . ރިާފޢު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

 

  ާވހަކަެދއްކެވުން: ރިފާޢުهللا ޢަބްދުމެންބަރު ދާއިރާގެ  މާފަންނު ދެކުނު

ތިޞާދީ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކޮްށފައި ޒިންމާ؛ ގާނޫނު މުޅި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން އިޤް. ރައީސް އިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާ  99/2ނަންބަރު 

ވަރަށް ހަވާލުކުރުމާ އެކީ އެއްވެސް ލަސްަތކެއް ނެތި އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގެ ފަރާތުން މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށްަޓކައި ވަނީ 

ގިނަގުނަ މަސައްކަްތަތކެއް ކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށްަޓަކއި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ޭބފުުޅންނަށް 

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ޚަލީލަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ هللا އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

ބިލު ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ބެޭހ އެކިއެިކ މުއައްސަސާތަކުގެ ޭބފުުޅން ބައްދަލުވުމުގައި ފާްސކުރެވިގެންދިޔައީ 

މަ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިނިސްޓަރާ އެކު ގެންނަވައިގެން އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުން. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަ

ބުޭފޅަކު ަވޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެދިލެއްވި ހުރިހާ ސުވާުލތަަކކަްށ ވަަރްށ  4އެތަނުގެ އިސް 

ބިލުގެ  މިނިސްޓަރު ވެސް ވަުގތު ދެއްވައިގެން ޖަވާބުތައް ވަނީ ާސފުޮކށްއަރުވާފަ. އަދި އޭގެ ފަހުން މިގިނަ ވަގުތު؛ 

އިޞްލާޙުގައި ގެސްޓްހައުސްަތކުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގޭ ގޮަތށް އޮތުމާ އެކީގައި އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ 

އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުނަްތކާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭފުޅުންގެ 

މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްަފހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ  ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާފަ. މި ދެ ފަރާތުގެ

މެންބަރުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ އެ ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބިލުގެ ދިރާސާ އައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް. އެއާއެކު 

ވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ަތޅުާމ ހިސާބަށް ގެނެމި ބިލުގެ ދިރާސާކުރެވި، މި ރިޯޕޓް 

ފާހަަގޮކށްލަންޖެހޭ އެއް ކަމަީކ، ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިޭއޝަންގެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުންަނށް 
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ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅުންނަށް  6އާއްމު ރިސޯޓުތަުކން ނެގޭ ގޮތަށް %، 6މި %

ވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަެކއް ހުރި ކަމަށް ޝަކުވާކުީރމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮންމެ

ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  50ދެންނެވުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހެޔޮފުޅުކަމާ އެކީގައި މިހާރު ވަނީ އެއިން %

ން އެދިފަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ އިޞްލާުޙ މި ރިޕޯޓަްށ ުހަށހެޅިގެންދާނެ. ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތު

 ހުރިހާ ޭބފުޅުން މި ރިޕޯަޓށް ާތއީދުކޮށްދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދާނީ އަޅުގަނޑު ފައި ވަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އާދެ، ފަސް އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ުހަށހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙުތަަކށް ުފރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނީ.  83މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

މްަށ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް އިޞްލާޙެއް ހަުށހެިޅފައި އެބައޮތް. އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވު 35މިގޮތުން، 

 . މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ފުރުަޞތުއަރުވަންއިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ނާޡިމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ވައިކަރަދޫ

 99/2ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް، ގާނޫނު ނަންބަރު  35ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ގާނޫނުގެ 

ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އަށްވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު، )ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްަތކަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެ ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ރެޔަކަށް 

 ން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެްކސް ނެގޭނެއެވެ.އަށް ގްރީ 2ކޮޓަރިއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ރޭްޓ %

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ުފރުޞަތުއަރުވަން. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް 

 ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު ޙުސައިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ހުަށހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއި 35ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އާދަމް ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުަޞުތއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒއިނާ އާދަމް

ދާޅުވެގެން ގެންދިޔައީ. ކަަމށް ވި 6ޑޮލަރު އޮތް ތަްނ، % 6އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ުހށަހެުޅއްވިއިރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(، ގާނޫނު ނަންބަރު  35އިޞްލާޙު އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ނުކުރައްވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ. 

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ައށްވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާ އެކު،  99/2

ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ  އިން ގައި ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްަތަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެ ދިވެހިރާއްޖޭ

 ގްރީން ޓެކްސްެގ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނެގޭނެއެވެ. 0.5% ޓުގެރޭ ކަށް ކޮޓަރިައށް ދައްކާރެޔަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަރުވަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުަޞތު

 ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

)އ( އަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ވަނަ މާއްދާގެ 35ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ރަޝީދު ޙުސައިން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުަޞތުައރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

އ( އަށް ުހށަަހޅާ އިޞްލާޙަކީ، ގާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ ) 35ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ، އަޅުގަނޑު 

އަށްވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ެފށުމާ އެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ، 99/2

 1ގެސްޓްހައުސްަތަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަަކްށ ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް 

ކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަސްކުރުން. މިއީ ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން މި ތަނަްށ ވަޑައިގެންނެވި )އެ

 ބޭފުޅުންގެ ލަފާ ވެސް މެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ.



4 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުަޞތުއަރުވަން. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

 ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(އަށް އެ  35ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައިސް. އަޅުގަނޑު، އަލިފުީށ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގެންނެވި އިޞްލާޙަށް ތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރިާފޢު ުހަށހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުهللا ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 35

 ށަެހޅުއްވުމަށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.ހު 

 

  ހަކަެދއްކެވުން:ވާ  ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް  99/2ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ  35ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  35އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

ންގާ ޓުއަރިސްްޓ ގެސްޓްހައުސްތަަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި މާއްދާގެ )އ(. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހި

ގްރީން އިން ފެށިގެން  2016އޮކްޓޯބަރު  1)ތިނެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން  3މީހަަކށް ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަަކށް 

 ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނޭގެނެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ.ޓެކްސް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ށް ޢަލީ ޢާިރފަ ދާއިރާގެ އިއްޒްަތތެރި މެންބަރު  )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަުހ( ކެލާތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ުފރުޞަތުއަރުވަން. 

 ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢިާރފްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެލާ

 ން.ތާއީދުކުރަ އަޅުގަނޑު ހުަށހެޅުއްވި ުހށަެހޅުއްވުމަށް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު ރިާފޢު ދެންމެ އެ

 



5 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ުހށަެހޅުނު ަހތަރު އިޞްލާޙު  83ޝުކިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

ވަނަ  35ަށހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙެއް އެބައޮތް. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހު  83ުހށަެހޅި، ތާއީދުކުރެވި ނިމުނީ. ދެން 

މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރުމަށް ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ުހަށހެޅުއްވުމަށް ގަލޮޅު ުއތުރު ާދއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަށް ފުރުަޞުތއަރުވަން.هللا އީވާ ޢަބްދު

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރަން.  35ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅާ އިޞްލާޙަކީ، ުބނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަްށ ފުރުަޞތުއަރުވަން. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިަމށް 

 ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

  ވާަހކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ގެ ހުށަހެޅުަމށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން ހަމަ ބޭނުން هللاޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިވާ ޢަބްދު

ޔަޤީންކޮށްަލން ފުރަމައިނުން ވޯޓަށް ައަހނީ އުނިކުރަން ހުރި ބައިބައިންތޯ. ދެން އެއަށްަފުހތޯ ދެން  އޮޅުންފިލުވާލަން،

 އިޞްލާޙުތަަކށް މި އަންނަނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރިހަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަރާބަރަށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކުރިއަށްގެންދާނެކަމުގެ ފު

ޔަޤީންކަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. މި ހިސާބުން މި ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. ދެން އޮތީ ވޯޓުގެ މަރުޙަލާ. 

)ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( ވޯޓު މަުރޙަލާއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވޯޓުަރނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. 

ޓަށް ަދންނަވާލަން ކަމަށް. ފަސް ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ. ފުރަަތމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( ވޯ

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  35ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޮކށްއަރުވަން. 

ހުަށހެޅުއްވި ުހށަެހޅުއްވުމަށް؛ ުފަރތަމަ ވޯޓު އެއީ. هللا ަޢބްދުއަށް ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ 

 މި ހުަށހެޅުއްވުން އިއްވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
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 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

ިރ ހުށަަހޅުއްވައި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރަން. 35މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުުކރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު؛ އެއީ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އިއްވެވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاއީވާ ޢަބްދުމެންބަރު ދާއިރާގެ  ގަލޮޅު އުތުރު  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ ޢާޡިމް ދާއިރާގެ މެންބަރު  މެދުހެންވޭރު ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 36    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

  ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 14 . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛52މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ވޯޓުގައި ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 36މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެްނކަމުން، މި  .50. ޖުމުލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ވަގުތުކޮޅަަކްށފަުހ( ދެވަނަ އިޞްލާޙަށް؛ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒްަތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  .ފާހެއްނުވި ޞްލާޙުއި

 ނާޡިމް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އިއްވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

ޙައްމަދު ނާޡިމް ހުަށހަޅުއްވައި، އަލިުފށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މު

 99/2ވަނަ މާއްދާގެ )އ(؛ ގާނޫނު  ނަންބަރު  35މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު. 

މަލުކުރަން ެފށުމާ އެކު ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ޢ8ަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްަތަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 

 ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ެޓކްސް ނެގޭނެއެވެ. 2ރެޔަކަށް ކޮޓަރިޔަަކށް ދައްކާ ރޭޓުގެ %

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ދެންމެ އެ އިއްވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ   ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   51     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 85މިޓީގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 14. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 37މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެްނކަމުން، މި  .51. ޖުމުލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 51ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ަދންނަވައިލާނަން. ޓެކްނިކަލް  ފާހެއްނުވި. )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަުހ( ޞްލާޙުއި

ޅެއް މި ނަގަންޖެހުނީ. ޙައްލުވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ. މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ވަގުތުކޮ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް އައްޑޫ  35އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓައިގެން ކުރިއަށްދާން ކަމަށް. ދެން މި އޮތީ 

ޞްލާޙު. މި އިޞްލާޙު އިއްވައިދެއްވުމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ އި

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުަށހަޅުއްވައި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  99/2ވަނަ މާއްދާގެ )އ(؛ ގާނޫނު  ނަންބަރު  35އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުަރއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު. 

ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާ އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ 8ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް 

ރެޔަކަށް ކޮޓަރިޔަަކށް ދައްކާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަަކްށ އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 

 ގްރީން ޓެކްްސގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްްސ ނެގޭނެއެވެ. 0.5ރޭޓުގެ %

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 މި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ   ށަެހޅުއްވި މެންބަރު:ހު 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 39    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 13. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 39މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެްނކަމުން، މި  .52. ޖުމުލަ؛ 27. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދެން މި އޮީތ ަހތަރުވަނަ އިޞްލާޙު. އަލުިފށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  ފާހެއްނުވި. )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަުހ( ޞްލާޙުއި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އިއްވައިދެއްވުމަށް އަމްީނޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

ޝީދު ޙުސައިން ހުަށަހޅުއްވައި، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ

 99/2ވަނަ މާއްދާގެ )އ(؛ ގާނޫނު  ނަންބަރު  35މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު. 

ެފށުމާ އެކު  ވަނަ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަނ8ް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްަތަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފަްސކުރުން.)އެކެއް( އަހަރު 1ދުވަހަަކށް ނަގާ ގްރީން ޓެކްސް 

 

  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  އެ އިއްވެވި ދެންމެ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން މު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ލިފުށީއަ  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙައްމަދު ނާޡިމް މުބަރު ދޫ ދާއިރާގެ މެންވައިކަރަ ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ

   50     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 85އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 13. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  .37މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެްނކަމުން، މި  .50. ޖުމުލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެރިވެވަ
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ދާއިރާގެ  ދެކުނުންނު ފަމާއިޞްލާޙު.  އަދުގެ ފަހުމިފާހެއްނުވި. )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަުހ( ދެން މި އޮތީ  ޞްލާޙުއި

 އިއްވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. ފައިވާ އިޞްލާޙުުހަށހަޅުއްވާ ރިފާޢިهللا ބްދުޢައިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން:

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެލާ އްވައި،ުހށަަހޅު ރިާފޢުهللا ބްދުޢަދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެކުނުމާފަންނު 

ހިންގާ ޓުއަރިސްޓް  އިދިވެހިރާއްޖޭގަގެ )އ(؛ ވަނަ މާއްދާ 35ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު.  ލީ ޢާރިފްޢަ

)ތިނެއް( އެމެރިކާ  3މީހަަކށް ގެސްޓްހައުސްަތަކށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުން އެއިން ތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަަކށް 

 .ދައުލަތަށް ޓެކްްސ ނެގޭނެއެވެ  ގެ ގޮތުގައިގްރީން ޓެކްސް ެފށިގެންއިން  2016އޮކްޓޯބަރު  1ރޭޓުން ޑޮލަރުގެ 

 

  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  އެ އިއްވެވި ދެންމެ 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފާޢު هللا ބްދުޢަމެންބަރު ދާއިރާގެ  މާފަންނު ދެކުނު  ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 ލީ ޢިާރފް ޢަބަރު ދާއިރާގެ މެން ކެލާ ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ

   50     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 85އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 46. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގައި 1ންގެ އަދަދު؛ މަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ .04މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ން، މި ކަމުއެހެން  .50. ޖުމުލަ؛ 26. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެރިވެވަ

މުޅި ބިލަށް ވޯަޓށް  ދެން އޮންނާނީ ދެންމެ ފާސްވި އިޞްލާޙާ އެކު . )ވަގުތުޮކޅަަކްށފަުހ(ސްވެއްޖެ ފާ  ޞްލާޙުއި

ފަާރތުން، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ސަރުކާރުގެ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( އެހުމުގެ ވޯޓު. 

ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ސައިންމަނިކު ުހަށހަޅުއްވާފައިވާމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ގެންނެވި ނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުގެ

 އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  ފާސްކުރެއްވުމާ މެދުއިޞްލާޙާ އެކު 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުއަ މެންބަރު ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ   ުހށަެހޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ

   56     ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 85އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ކޮމިޓީގެ ޖުމުލަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 39. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގައި ކު ނެތްމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ .17މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ން، ކަމުއެހެން .56. ޖުމުލަ؛ 29. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56ޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެރިވެވަ

 ،ސައިންމަނިކު ހުަށަހޅުއްވާފައިވާވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު ފަާރތުންސަރުކާރުގެ 

ނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުގެޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަްށ ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

 .ސްވެއްޖެ ފާން ކޮމިޓީމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮަތށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް، މި ހިސާބުން މިމެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އްޒަތްެތރި އި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުވެގެން ކުރުމަށް މަޖިލިސް އެކުގައި މުޅި މި އައީ. ނިމުމަަކްށ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

 .ޖަލްސާއަށް ރުޖޫޢަވަންމަސައްކަތް ނިމުމާ އެކު މަޖިލީހުގެ 

___________ 

 

 

 

 

 

 

  




