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 ޖަލްސާވަނަ  22ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014 ޖަލްސާ:

 2014/2/22/އޖ :އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 ވަސް(ދު އަންާގރަ) 2014 އޮަގސްޓް 12 ތާރީޚު:

 1435 ޝަްއވާލް 16 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  09:01ހެނދުނު  ގަޑި: ނު ފެށު ޖަލްސާ 

 އަށް  13:30ން  12:30އަިދ  އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު:

 ގައި  14:30މެންދުރުފަހު  :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 ގަިޑއިރު  4 ލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:ޖަ 

 މެންބަރުން 28 :އިރުޖަލްސާ ފެށުނު :ރީހާޒި 

 މެންބަރުން 75ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތް ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

   

 

 
 
 
 

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ސުވާލު  (1)

  :5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 ؛ސުވާލު ޢަލީ ސަޢީދުއާ ކުރައްވާ 

 އަދި  ތޯ؟ކޮބައި މަޝްރޫޢުަތކަކީ ތަރައްޤީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންގުމަށް އައްޑޫގައި ިމއަހަރު ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ ތިޔަ

 ކޮންަކމެއްތޯ؟ އެއީ ވާނަމަ، އަދި ހަމަޖެހިަފއިވޭތޯ؟ ހިންގުމަށް މަޝްރޫޢެއް އެއްވެސް ދާއިރާގައި މީދޫ އައްޑޫ

  ިމެންބަރުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުެރއްވި. އެ މެންބަރުންނަކީ؛ 14އިތުރު ސުވާުލކުރުމުގެ ވަގުުތަގއ 

 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާ .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .2

 އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ  .3

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .5

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  .6

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  .7

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން .8  ކަ

 ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން އަލިފު .9

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް .10

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .11

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް .12

 ޙްއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާ .13

 

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  (2)
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  : 9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ސަރުކާރު ފަރާތުން، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު 

  ެވަނަ ައހަރުގެ  2014ގައި ބޭއްވުނު،  2014ޖޫން  17 ،ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައިވަނީމި ބިލުގ 

 ޖަލްސާގައިިިިިވަނަ  3ދައުރުގެ ދެވަނަ 

  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވީ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްމި ބިލ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމުިު 

  ެއެ މެންބަރުންނަކީ؛ މެންބަރުން މި ބިަލށް ވާހަކަދެއްކެވި. 10ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި ބިލުގ 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .1

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .2

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް .3

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .4

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .5

 އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާ .6

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .7

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .8

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .9

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .10

  ެނޑުްއވާލެްއވި ބިލުގެ ގަޑި އިރު ހަމަވުމުން  1އިބްތިދާއީ ބަހުސްގ  ބަހުސް މެދުކަ
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 : 10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 2008/5 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ.ތ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

 ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެވުން  ގެބިލު ގެނައުމުގެ އިޞްާލޙު އަށް( ާޤނޫނު ފުލުހުންގެ)

 ވާހަކަދެއްކެިވ. އެމެންބަރުންނަކީ؛މެންބަރުން –12މިބިލަށް 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .1

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު .2

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުމަތިވެރި  .4

 ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަބްދު .5

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .6

 ރިޔާޟް هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .7

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  .8

 هللاދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ  .9

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން   .10

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ  .11

 ޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ ސަޢުދު  .12

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ )ދެވަނަ ފުރުސަތު(ފޭ

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 މިބިލުގެ ބަހުސްގައި އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވައި ނިމުމުން ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި 

 

 

 

 ކަންކަން ( ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ 4)

 : 11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
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ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުަކމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަްށޓަކައި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅު، 

ގެ ބަހުސްކުރިއަށް އައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓްމިނިވަން މު

 ގެންދެވުން 

 ؛އެއީ . މެންބަރެއް  ވާހަކަދެއްކެވީ އެންމެ މިރިޕޯޓަށް  -

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޖަމީލް ޢުޘްމާން . 1

 

 : 11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގެ ނިޔަލަށް  2014ޖުލައި  26މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު  3ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނޭ 

ެގ ( ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) 2008/5މެްނބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަްނބަރު  3ހަމަވާތީ އެ ކޮމިޝަނަށް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  22

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން 

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކޮމިޓީގެ ިު ކޮމިޓީގެ މެންބަރ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތަކާބެހޭ  ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް  މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މި 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ،މެންބަރު

 މިރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވީ އެންމެ މެންބަރެއް. އެއީ؛ -

  ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .1

 

 : 11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

)ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް .. ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،  96/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޤްތިޞާދި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ ކޮމިޓީގެ އިޤްތިޞާދީ  ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު  މި 

 ޚަލީލް هللا ޢަބްދު 

 މިރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވީ އެންމެ މެންބަރެއް. އެއީ؛ -

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު . 1

 

 ( ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 5)

 : 10.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
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 ޤާނޫނު ،ހުަށހަޅުއްވާފައިވާތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު  ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ވޯޓަްށ  މަިޖލީހުން ބަަލއިގަތުމާމެދު ބިލު ގެނައުމުގެ އިްޞލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ފުލުުހންގެ ) 2008/5 ނަންބަރު

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  74 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 

 : 11.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ މ.ކުރޮޅި/ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރު އެކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 : 11.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ވޯޓަށް ރީރާ އަލީ ޝަރީފް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ސަ ފާޠިމަތު ، 1320ޕޮލިސް ޢިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ދރ 

 އެއްސެވުން؛
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  73 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ން މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

ވޯޓަށް ންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ސ. މީދޫ، ހަސަންކާރިގެ/ މުޙައްމަދު ފަރުހާދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު އިޕޮލިސް 

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  56 ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 ން މެންބަރު  18 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ން މެންބަރު  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 

 

 

 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ޕޮލިސް ޢިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަްށ ހ. ގްލޯރިއޯސާ/ ޢަލީ ނަދީމް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  73 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ން މެންބަރު  73 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  37 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 : 11.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

)ލަނގުވާ ތަކެއްޗާއި ހޮވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް .. ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،  96/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެްއސެވުން؛ ވޯޓަށް ގޮތަށްއިޤްތިޞާދި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  75 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  74 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  74 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  38 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

 

 

 

 ( އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 6)

 : 9.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ރުކާރު ފަރާތުން، ނައިފަރު ާދއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޞިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ ސަ

 ބަހުްސ ކުރިއަށް ގެންދެވުން ގެމަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލު

 އެމެްނބަރުންނަކީ؛. ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުން 6 އިތުރުިު ބަހުސްގައި މިބިލުގެ
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 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .1

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  .2

 ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް .3

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުރައިދޫ  .4

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .5

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ )ދެވަނަ ފުރުސަތު(

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު  .6

 )ފުރުސަތު )ދެަވނަهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ނުނިމޭ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ ބަހުސް ބިލުގެ މި

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި  ،ވަގުތު ހަމަވުމާއެކުމިއަދުގެ     

______________________ 


