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 ޖަލްސާ ވަނަ  7އުރުގެ ދަ 3 ވަނަ އަހަރުގެ 2018 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް  ހޯމަ ،2018 ނޮވެންބަރު 12 ތާރީޚު:

 1440 ރަބީޢުލްއައްވަލް 4 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

  ގައި  9:01 ހެނދެނު ފެށި ގަޑި:

 ށް 11:00ން  10:30ހެނދުނު   ހުސްވަގުތު:

 ގައި  11:01 މެންދުރު ށި ގަޑި:ފެ 

 ގައި  12:31 މެންދުރު  ހުސްވަގުތު:

 ގައި  14:25 މެންދުރު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:       

 މިނެޓް  22ގަިއއިރާ  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 74 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

 ހީމްޤާސިމް އިބްރާމަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރައްޔިތުންގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 މޫސާ މަނިކުރައީސް  ނައިބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 
 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ -

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

 

  ެމެންބަރުން 30ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވީ މިއަދުގ 

 

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 

 (2018/3/7/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު ) ންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު  3.1

 

 ފާސްކުރުން  ޔައުމިްއޔާ 3.2

 ާ(ޔައުިމއްޔާ ޖަލްސާގެ 3) ައށް 2018/18/27 ން 2018/18/25 ނަންބަރު ޔައުމިްއޔ 

 ހުރި  ޖަްލސާއަށް ވަނަ 3 ޖަލްސާއިން ފުރަތަމަ  ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަރުގެ  ވަނަ 2018 ،އެއީ 

 މެންބަރަކު ެއއްެވސް ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ވެބްަސއިޓްަގއި މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއާޔތައް މި. ޔައުމިްއޔާތައް

 މަޖިލީހުގެ  ،ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މި ،ގޮުތެގމަތިން ަގވާއިުދގަިއވާ ،ހުށަހަުޅއްވާަފއިުނވާތީ އިޞްލާޙެއް

 ނިންމެވި ޔައުިމްއޔާތަކެްއކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ރިޔާސަތުން

 

 އެންގުން  އަންގާ  ރިޔާސަތުން  (4)
 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް  ,ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން 128 ަގާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 4.1

 ރިޔާސަތައް ފޮނުވިފައިވާ މައްސަަލއެއް އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާެނ ސުންގަޑި ކަނޑަައޅުްއަވިއ 

 ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 128މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،އެ ކޮމިީޓެގ ސުންގަޑި ،އަންަގވާފަިއވާތީ

 ރެްއވި އިޢުލާންކު

 ެމެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފުނަދޫ ފަރާތުން، ސަރުކާރުގ

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަމުަގއި ކަނަޑއަުޅއްވާަފއި ވަނީ، ، ތަޢުލީމުގެ ބިލު

 2018ނޮވެންބަރު  30
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 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  މޭޒުން  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ ( 5)

 

ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  5.1

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ަކނޑައަޅާފަިއވާ މެންބަރު، ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްދާާއއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  165ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ރިޟާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ  178

  ަހުށަހެޅުއްވި. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްމިމައްސަލ 

  ްމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި  މައްސަލަށ  

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  .3

 ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން .4

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  .5

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .6

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .7

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  .8

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި  .9

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  .10

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .11

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  .12

 ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ .13

 ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .14

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .15

 ސިނާންهللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .16

މެންބަރު  ޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް .17 ޚަލީލްهللا ޢަބްދު
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  .18

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  .19

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .20

  ަފުރުޞަތު(ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ )ދެވަނ 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (6)

 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ހެންވޭރު 6.1

، ބިލު ުއާވލުމުގެ( ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  ރައްކާތެިރކޮށްދިނުމާއި އަބުރު) 2016/15

 ޝާހިދު ހުށަހެޅުއްވި هللاޢަބްދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މިބިލު ހެންވޭރު

 ިވަނަ 2018  ،ބޭްއވުނު  ަގއި 2018 ޮއކްޓޫބަރު 28 ،ިއްއވާފަިއވަނީ ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ މ 

 ޖަލްސާގައި  ފުަރތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ 3 އަހަރުގެ
 

 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބިލަށ  

 ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .1

 އިބްރާހީމްދީދީ  ެމންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫ .2

 މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރި .3

 ނަޢީމް  އަނާރާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ .4

 އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ .5

 މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ .6

 ދާއޫދު ޖަޢުފަރު  މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު .7

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު .8

 ޢަރީފް  ޙުސައިން މެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް .9

 ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށި .10

 هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރު ޢިްއޒަްތތެރި ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު .11

 ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކެންދޫ .12

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކުރިއަށް   މެދުކަނޑުވާލެްއވި ގެންދެވުމަށް މި ބިލިގެ ބަހުސް 



 

5 

 ކަންކަން  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން ( 7) 

  ެވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު މިނިވަން  142ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގ

  ރިޕޯޓުމުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ 

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު  2018އޮކްޓޫބަރު  31މި ރިޕޯޓ 

  ޭމި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްާލޙެއް ލިބިފައެއްުނވ 

 ޫމަޢުރޫފް ހުށެހެޅުއްވި ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިރިޕޯޓް ކެނދިކުޅުދ 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ރިޕޯޓަށ  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .3

 އެހުން  ވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހުމަށްހުރި  ވޯޓަށް ( 8)
 

 ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް  ުޖޑީޝަލް  ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ   8.1

 މާއްާދއާއި  ވަނަ 165 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ،ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ގުރައިދޫ ،މެންބަރު

 ކަމާމެދު  އިތުބާރުނެތް މެންބަރުގެ އެ ގެމަތިންގޮތު މާއްާދގަިއވާ  ވަނަ 178 ަގވާިއދުގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 ؛ވޯޓު  ނެގި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  42 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  24 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 މިނިވަން ޤަރާރު  ހުށަހަޅާފައިވާ ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ  142 ގަާވއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ  8.2

 ނެގި  މެދުރިޕޯޓް ފާސްކުރާމާއި ގޮުތގެ ނިންމެވި ދިރާސާކުރައްަވއި ކޮމިޓީން ކަންތައްތަާކބެހޭ މުއައްސަސާަތކުގެ

 ؛ވޯޓު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016/15ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   8.3

އުވާލުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ( އަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމާިއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަްނކަމުގެ ޤާނޫނު)

 ؛ވޯޓު  ބަލައިގަތުމާމެދު ނެގި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  57 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  9 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  68 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން  17 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ޭބނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި  

 މެންބަރުން  65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 
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 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް  (9)

 

 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ އުތުރު ހެންވޭރު   9.1

ގެ ބިލު އުވާލުުމގެ( ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ރަްއކާެތރިކޮށްދިނުމާއި އަބުރު) 2016/15

 ބަހުސް ވޯޓަށްފަހު ކުރިއަށް ެގންދެވި
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބިލަށ  

 މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި .1

 އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ިޢއްޒަތްެތރި ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި .2

 އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ޢިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ .3

 هللاޢަބްދު  ޢަބްދުލްބާރީ މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ .4

  ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު .5

 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އުނޫގފާރު   9.2

  މޯލްޑިވްސް މީިޑއާ ކޮމިޝަންެގ ބިލު
 

 ިއަހަރުގެ  ވަނަ 2017 ،ބޭްއވުނު  ގައި 2017 އޮކްޓޫބަރު 24 ،އިއްވާަފއިވަނީ  ކިޔުން ފުރަތަމަ  ބިލުގެ މ 

 ޖަްލސާގައި  ވަނަ 3 ދައުުރގެ ވަނަ 3

 ުދާއޫދު ހުށަހެޅުއްވި  ޖަޢުފަރު މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ނގޫފާރުމިބިލު އ 
 

  ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުން ބިލަށ  

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .2

 ޔާމިންهللا ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  .3

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  .4

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .5
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ފަރާތުން، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ޤާނޫނު  ސަރުކާރުގެ   9.3

  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިްނގއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2010/24ނަންބަރު 

 ިވަނަ  2 އަހަރުގެ ަވނަ 2018 ،ބޭްއވުނު ގައި 2018 ޖޫން 27 ،އިއްވާަފއިވަނީ  ކިޔުން ފުރަތަމަ ބިލުގެ މ 

 ޖަލްސާަގއި  ވަނަ 3 ދައުރުގެ

 ިމިބިލު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވ 

 ިނުގަންަނވާތީ، ިބލު ހުށަހެޅެއްވި ދައްަކވަން އެްއވެސް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދި ވަަޑއި ވާހަކަފުޅުބިލަށް މ

 އިއްވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވީ. މެންބަރަށް ފަހުބަސް

 .ިމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވ 

 

_____________________ 


