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 ކޮމިޓީ މުޅި މަޖިލީހުެގ

 ކޮމިޓީ   މަޖިލީހުގެ   މުޅި 
 

މުޅި މަޖިލިސް މަޖިލީހުން ވަކި ކަމެއް ނިންމުމުގައި  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  ވަނަ މާއްދާ  127ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ަބދަލުވެގެން   ކޮމިޓީއަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކުގައި  ތެރޭގައި،  ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ިބލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  ދިރާސާކުރުމާއިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތެރެއިން   ޤަރާރުތަކުގެ  ބިލުތަކާއި  ޢާންމު   ،

ދައުލަތުން ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހޭ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން އިތުރު ފައިސާއެއް ނަގަންޖެހޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން  

  ނެ ކަމެއް ހިމެނޭ ިބލު ސީދާގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދޭންޖެހިދާނެ ކަމެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަންޖެހިދާ

ިބލު(   ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި    ން ހިމެނެއެވެ.މަސައްކަތްކުރުދިރާސާކުރުމުގެ  )މަނީ 

 ލިިބދީފައިވާ އެންމެހައި ާބރުތައް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށްވެސް ލިިބގެންވެއެވެ. މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް
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 ކޮމިޓީ މުޅި މަޖިލީހުެގ

 ފް ތަޢާރު  .1

 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންަބރު   މިއީ،

ނެގުމާެބހޭ ) 2016/29 ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެނައުމުގެ( ޤާނޫނު ިބލުއަށް އިޞްލާޙު    މުޅި   ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  127  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ، 

 . ރިޕޯޓެވެ ނިންމިގޮތުގެ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ

ނަންަބރު    އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ިބލު "  ރިޕޯޓުގައި  މި  ،މީގެފަހުން އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ) 2016/29ޤާނޫނު 

 . ށެވެިބލަ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ( ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާެބހޭ ޤާނޫނު 

 

 ބިލުގެ މަޤްޞަދު  .2

 

  އެއަރޕޯޓަކުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29 ނަންަބރު މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު  ޭބނުމަކީ،  ހުށަހެޅުމުގެ  ިބލު  މި   ސަރުކާރުން

ގެ ދަށުން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން ( ޤާނޫނު ނެގުމާެބހޭ ފީ  ޓެކްސްއާއި އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ޭބރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން

ރ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ ކްލާހަށް ބިނާކޮށް ނެގޭ ޑިޕާޗަ  އަންނަ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު ނެގުން

ޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އަންނަ  ތަޢާރުފުކޮށް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭ  ހެއްޓެކު

  ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ ކްލާހަށް ިބނާކޮށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް   އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ރޭޓުތައް

 ލާޙުތައް ގެނައުމެވެ.ގެންނަންޖެހޭ އިޞް

 

 ބިލުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް  .3

 
 ދިވެހިރާއްޖޭން   އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނުފައިވާއިރު،  މާއްދާ ހިމެނި  16ިބލުގައި ޖުމްލަ    އެ

އެ    އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި،އަކަށް  މާއްދާ  10ގެ  (  ޤާނޫނު  ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ   ފުރާ  ޭބރަށް

 މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް ިބލުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އަންނަނިވި މާއްދާތައް ިބލުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.    2ޤާނޫނަށް  
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 ކޮމިޓީ މުޅި މަޖިލީހުެގ

 ( އި ނަންކުރުން. )ތަޢާރުފާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިޞްލާ 1ޤާނޫނުގެ  .1

 (ނެގުން ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް) އިތުރުކުރުން. )ނ( އަށް ވަނަ މާއްދާ 2ޤާނޫނުގެ  .2

 ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް( ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކުރުން. ) 2-1ޤާނޫނަށް  .3

 ( ފީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއަރޕޯޓްކުރުން. )ލާޙުއިޞް  ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 3ޤާނޫނުގެ  .4

 ( އުނިކުރުން. ނވަނަ މާއްދާގެ ) 3ޤާނޫނުގެ  .5

،  ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓް( އިޞްލާޙުކުރުން. )ހ)އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަދި އެ މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ    4ޤާނޫނުގެ   .6

 ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޒިންމާ( އަދި  އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ

  އަދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ، އެއަރޕޯޓް ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް. )އިޞްލާޙުކުރުން(  ނ)  ގެވަނަ މާއްދާ 4ޤާނޫނުގެ  .7

 ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޒިންމާ(

 ަބޔާން ހުށަހެޅުން( . )ގެ )ހ( އަދި )ށ( އިޞްލާޙުކުރުންވަނަ މާއްދާ 5ޤާނޫނަށް  .8

އަދި   ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  އަދި   ޗާޖް  ސަރވިސް  އެއަރޕޯޓްކުރުން. )ޙުވަނަ މާއްދާ އިޞްލާ  6ޤާނޫނުގެ   .9

 (ދެއްކުންޑިޕާޗަރ ޓެކްސް 

 (ދަރަނި ނުލިޭބނެ އަނުބރާކުރުން. )ޙުވަނަ މާއްދާ އިޞްލާ  8ޤާނޫނުގެ  .10

 )ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނަގާ ޓެކުހާއި ފީ ފަސިންޖަރުންނަށް އަނުބރާ ދެއްކުން(   .މާއްދާ އިތުރުކުރުންވަނަ    8-1  ށްޤާނޫނަ .11

   ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން() އިޞްލާޙުކުރުން.  ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 9ޤާނޫނުގެ  .12

 ( އެއްަބސްވުން  ވެފައިވާ  ކުރިން  ތާރީޚުގެ  ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މިވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. )  12ޤާނޫނުގެ   .13

 ( ހިންގުން ހަދައި ގަވާއިދު) .)ނ( އިތުރުކުރުން އަށްވަނަ މާއްދާ 13ޤާނޫނުގެ  .14

މިފަދައިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޢިާބރާތްތައް،    ޤާނޫނުގައި ''އިްބރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް'' .15

 ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް'' އަށް ބަދަލުކުރުން. ''

 .ިބލު ޤާނޫނަކަށް ވުމުން ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ ތާރީޚު .16
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 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔަގޮތް  ބިލުގެ  .4

 
ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ފުވައްމުލަކު  ފަރާތުން،  ސަރުކާރުގެ 

ޭބރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާެބހޭ ) 2016/29 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން 

ވަނަ    19ގައި ޭބއްވުނު    2019  ޑިސެންަބރު  7ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ،  ގެ   ިބލުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ( ޤާނޫނު

ވަނަ    7ދައުރުގެ    ފުރަތަމަގައި ޭބއްވުނު    2020ފެބުރުވަރީ    17ޖަލްސާގައެވެ. އަދި    ވަނަ  77ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

ވަނަ ޖަލްސާގައި   17ދައުރުގެ    ފުރަތަމަގައި ޭބއްވުނު    2020މާރިޗު    10  ،ޖަލްސާގައި އެ ިބލާމެދު ަބހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު

ލު ދިރާސާކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް  އެ ިބލު މަޖިލީހުން ަބލައިގަތުމަށް ފާސްކުރައްވައި، އެ ިބ

   ފޮނުވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުމަށް ިބލު އެޖެންޑާކޮށް،    2021ގައި ޭބއްވުނު    2021މޭ    25އަދި،  

  މުޙައްމަދު   މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ކިނިބދޫވާހަކަދެއްކެވުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި،  މެދު  ިބލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތަކާ

ހުށަހަޅުނާޝިޒް ފާސްކުރައްވައި  ތާއީދުކުރެއްވި هللاޢަްބދު  ޔަޢުޤޫުބ  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ދާންދޫ އްވައި،    އެ    ހުށަހެޅުން 

 ނެވެ. ފޮނުވު ކޮމިޓީއަށް އިޤްތިޞާދީ ދިރާސާކުރުމަށް ިބލުހުށަހެޅުމުގައިވާ ގޮތަށް 

އިޤްތީޞާދީ ކޮމިޓީގައި ިބލާ  އަދި،    ާބއްވާފައިވެއެވެ.ަބއްދަލުވުމެއް    4މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ  

ޚިޔާލުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންަބރުން   މަށްފަހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބިލަށް ފޮނުވާފައިވާއްވުގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެ

 ؛އެއީ ގެނެސްފައިވެއެވެ.ބިލަށް އިޞްލާޙެއް ކޮމިޓީން  6މުހިންމު ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ހުށަހެޅުއްވިއިރު .1 ޗާޖު ނެގުމަށް    ިބލު  ފާއިތުވެފައިހިމަނާިބލުގައި  އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް  މުއްދަތު  އެ    ވާތީ،ފައިވާ 

 .ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު އިތުރުކޮށްގެ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެންަބރު  31 މުއްދަތު

  1  ތާރީޚު އެ    ވާތީ،ފާއިތުވެފައި  ތާރީޚުފައިވާ  ހިމަނާިބލުގައި    ފެށުމަށްނަގަން  ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް    ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު .2

 ަބދަލުކޮށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު. އަށް 2022ޖަނަވަރީ 

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން،  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  3ޤާނޫނުގެ  އެ  ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު   .3

ނެގުމަށް   އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީނެގޭ    ރެއްގެ އަތުންއެއަރޕޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަ

  2017މޭ    1ފީ ނަގާނީ    ތުގެމަތިންގޮ  އެ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ  ފާއިތުވެފައިވާތީ،މުއްދަތު  މަނާފައިވާ  ހިިބލުގައި  



 …ޤާނޫނު( އަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިްނޖަރުްނެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ  ) 29/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މުޅި މަޖިލީހުެގ  :އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު
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ފެށިގެން   ނަންަބރަ  ކަމުގައި  ނިޔަލަށްގެ    2021ޑިސެންަބރު    31އިން  އެ  ގެނެސްފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް   ށް 

 އިޞްލާޙުކުރުން.

  އިންޓަރނޭޝަނަލް   ވެލާނާ( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން،  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  3އެ ޤާނޫނުގެ  ިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު   .4

 ނެގުމަށް  ފީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއަރޕޯޓް  ނެގޭ  އަތުން  ފަސިންޖަރެއްގެ   ކޮންމެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭން  އެއަރޕޯޓުން

ޖަނަވަރީ    1ފީ ނަގާނީ  ގޮތުގެމަތިން  އެ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ    ވާތީ،ފާއިތުވެފައި  އްދަތުހިމަނާފައިވާ މު  ިބލުގައި

 އިޞްލާޙުކުރުން. ށް ގެނެސްފައިވާއިން ފެށިގެން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެ ނަންަބރަ 2022

  ފާއިތުވެފައިވާތީ، މުއްދަތު  ހިމަނާފައިވާ    ގައި)ނ(    އަށް އިތުރުކުރާވަނަ މާއްދާ  13ގެ  ޤާނޫނުިބލު ހުށަހެޅުއްވިއިރު   .5

 އަށް ބަދަލުކޮށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު. 2022 ޖަނަވަރީ 1 އެ ތާރީޚު

  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އެއަރޕޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2016/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު .6

 އަލަށް  ގަވާއިދުތައް  ަބއެއް  ގުޅިގެން  އިޞްލާޙުތަކާ  ގެނެސްފައިވާ  ބިލުން  މި  އަށް(  ޤާނޫނު   ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި

 ން.ކަނޑައެޅު މުއްދަތެއް އެކުލަވާލާނެ އިދުތައްގަވާ އެ ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު،  އެކުލަވާލަން

 

ކޮމިޓީ ިބލުގެ މަސައްކަތް  އިޤްތިޞާދީ    ޖޫން  29،  (IQ/19M/05/2021ރިޕޯޓު )ނަންަބރު    ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެން 

ޭބއްވުނު    2021 އަހަރުގެ    2021ގައި  ކޮމިޓީ  މުޅިވަނަ  އެޖެންޑާކޮށް،  ދެވަނަގެ  މަޖިލީހުގެ  ރިޕޯޓުގެ   ަބއްދަލުވުމަށް  އެ 

އިްބރާހީމް  މެންަބރު ދާއިރާގެ މަރަދޫފާސްކުރުމަށް ތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތަށް އިޤް ިބލު  ަބހުސްގެ ވަގުތުގައި،

 އެވެ.ތާއީދުކުރެއްވިއިްބރާހީމް ނާޒިލް  މެންަބރު ދާއިރާގެހިތަދޫ ދެކުނު ހުށަހަޅުއްވައި،  ޝަރީފް

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ޭބއްވުނު    2021  ޖޫން  29  ނިންމާފައިވަނީ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުގެ   މުޅި  މަސައްކަތް  ިބލުގެ

 ަބއްދަލުވުމުގައެވެ.  ދެވަނަގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

 

 

 

 

 



 …ޤާނޫނު( އަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިްނޖަރުްނެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ  ) 29/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މުޅި މަޖިލީހުެގ  :އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު
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    ނިންމުން  .5

 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު    ަބއްދަލުވުމުގައި،  ދެވަނަގެ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ޭބއްވުނު    2021  ޖޫން  29

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  މެންަބރު  އެއަރޕޯޓަކުން  ) 2016/29ދާއިރާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނު ނެގުމާެބހޭ  ފީ  ޓެކްސްއާއި  އަތުން  ފަސިންޖަރުންގެ  ފުރާ  ޭބރަށް  ގެނައުމުގެ( ދިވެހިރާއްޖޭން  އިޞްލާޙު  ިބލުއަށް     

ނިންމިގޮތަށް ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީން    އިޤްތިޞާދީ  މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުން    އެ  ރައްވާފައެވެ.ފާސްކުވަނީ  މުޅި  ިބލު 

 .އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން

 .އެވަނީއެވެ ގައި'' 1-ޖަދުވަލު'' ރިޕޯޓުގެ މި ިބލު ނިންމަވާފައިވާ ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ
 

______________________ 

 1442 ޛުލްޤަޢިދާ 19

 2021    ޖޫން 29

 
 

 هللاއީވާ ޢަބްދު
 ރައީސް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 …ޤާނޫނު( އަށް  ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިްނޖަރުްނެގ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ  ) 29/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  
 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މުޅި މަޖިލީހުެގ  :އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު
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 ނިންމާފައިވާ ބިލު : މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  1- ޖަދުވަލު 
 

 

 

 


