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 ސާޖަލް ވަނަ 21ދައުރުގެ  ވަނަ ތިން ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ޖަލްސާ:

 ސް(ދުވަ ބުދަ) 2015 ނޮވެންބަރު 25 ތާރީޚު:

 1437 ޞަފަރު 13 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:

 ގައި  9:01ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  10:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  11:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  12:30 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:00 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  13:10 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:32 ފެށި ގަޑި:

 ަގއި  14:25 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 02އިރާއި ގަޑި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މެންބަރުން 82 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީްސ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله
 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ  (2)

o  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ  

 

 އިޢުލާނުކުރުން  އެޖެންޑާ  ދުވަހުގެ  (3)

  ް3.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o :ު2015/3/21/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

  

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  (4)

  ް4.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ްހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ އިޢުލާންކުރެއްވުންދުވަހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުްނތައް ބޭއްވުމަށ 

 

  ީކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދ 

 

  ބިލު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ( 5)

  ް5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫުނ ނަންބަރ

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުންއަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު( ޤާނޫނުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ) 2006/3

 

  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫުނ

މަިޖލީހުގެ  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު( ދައުަލތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) 2006/3ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، އެއް މަރުޙަލާއާއި ވިދިގެން  75ގަވާއިދުގެ 

އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިބްތިދާީޢ ބަހުސް ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް 

ކަމާ ، ބިުލ ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ  ބަހުސް ނިމުމުން، ިބލު ބަލައިަގތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯަޓށް އަހައި

 ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާމެދު ޯވަޓށް އެއްސެވުން؛
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  27 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

މެންބަރުން  21 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:  

މެންބަރު  01 ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ   

 މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  22 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  12 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 

  ް2006/3ާޤނޫނު ނަންބަރު ވާފައިވާ، ހުށަހަޅުއްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާނ 
 ހުށަހެޅުއްވުން  ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )

 

 މެންބަުރން ވާހަކަދެއްކެވި؛ 17 އެކި ފަހަރުމަތިން، އެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

  ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު .1

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .2

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިަޞލް ނަސީމް .3

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމދީދީ .4

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5

 ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް މެންަބރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު .6

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .7

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .8

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .9

  ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ .10

 އަޙްމަދުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު  .11

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  .12

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .13

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާން  .14
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 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  .15

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ  .16

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .17

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ް6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ުވަަނ ( 1) ގެ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  56ގެ ( ޓެްކސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާޫނނު) 2010/3ަނންބަރު  ޤާނޫނ

ޢައްަޔންކުރެއްވުމަށް  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަށް މެްނބަރުންގޮތުގެަމތިްނ  ނަންބަރުގައިވާ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީްނ  ،ފައިވާ ނަންފުޅުތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާ

 ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 ެމުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މިނިވަން އ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ، މުޤައްރިރު

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 

  ް6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ެދިވެހި ) 2007/5ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  181ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

ަވނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ސިވިލް ސަރވިސް ( 1)ވަނަ މާއްދާގެ  16ގެ ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު

ދިވެހި ) 2007/5ޤާނޫނު ަނންބަރު ) 2010/9ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާުމ ހުސްވާތީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު 

ގައިވާ ( ށ)މާއްދާގެ  ވަނަ 13ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނުގެ  2އަށް ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު

ގޮތުގެމަތިން އެ ކޮމިަޝނަށް ެމންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރެއްިވ 

އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވި ފަރާުތގެ ނަންފުޅު، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން 

 ޕޯޓުދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރި

 ެމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިީޓގެ ވީ، ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު އ

 މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 ާއެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ވާހަކަނުދައްކަވ 

 

  ް6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ުމަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާޫނނު( ައށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ  2011/17 ޤާނޫނު ަނންބަރ(

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Civil%20Services%20Member%20ayyankurun.pdf
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 ެހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ  ،އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ދެއްވީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި އ

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު އިއްޒަތްތެރި

  ިމެންބަރު ވާހަކަދެއްކެވި؛ 1އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .1

 

  ް6.4އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭަޝންގެ ބިުލ، ޤައުމީ ސަލާމަުތގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައ

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ެރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. އ 

 ެކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، ދެއްވީރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި އ 

 ވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރުން 3އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  .1

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  .2

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .3

 

  ް6.5އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ިކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައ

 ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ެއެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ ބިލަށް  އ 

 ެކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ހޯރަފުށީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މެންބަރދާއިރާގެ 

  ިވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރުން 3އެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައ 

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުވިލުފުށި ދާއިރާގެ  .1

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .2

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .3

 

  ް6.6އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o  ެފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ގޮވައިލުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ދިވެހިރާއްޖޭގ

 ރިޕޯޓު ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެއެޅުމަށް 
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  ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ އ 

 ެއިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގެ މެންބަރު ހޯރަުފށި ދާއިާރގެ ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

  މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

 ޯވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރުން 14ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  ޓުގެއެ ރިޕ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .1

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  .2

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު .3

 މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  .4

 ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް .5

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން  .6

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .7

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް .8

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .9

 އިލްާހމް އަޙްމަދު ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .10

 ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .11

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .12

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް  .13

  ްްގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަީމލް ޢުޘްމާނ .14

 

  ް6.7އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

o ް7ފަށަލަ ޙިމާޔަތްކުރުމަްށ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި  އޯޒޯނ 

 ރިޕޯޓުމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ 

  ެބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްނުވޭ އ 

 ެމެންބަރުންގެ  7ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި  އެ، ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އ

 ްުވަގުތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދ

 ެވާހަކަދެއްކެވި؛ މެންބަރުން 5ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި  އެ ރިޕޯޓުގ  

 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .1
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 ޖަީމލް ޢުޘްމާން  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު .2

 هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްުދލްބާރީ ޢަބްދު .3

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .4

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .5

 

 

  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި  (7) 

o  ެއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ އިކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގ

މެދު ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ އިނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަޤާ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  52 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  52 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  64 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި ސްނު* ފާ 
 

 

 

 

o  ެއި ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގ 

އަނބުރާ ގެ ދަުށްނ  ވަނަ މާއްދާގެ މާއްދާގެ )މ( 85މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ފާސްނުވުމުން،  ނިންމެވި ގޮތަށް

 ވޯޓަށް ެއއްސެވުން؛ފޮނުވުމާމެދު ކޮމިޓީއަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  45 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
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 މެންބަރުން  02 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  03 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވި * ފާ 
 

 

  ެފޮނުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް އ 

 

o ީ2006/3ގާނޫނު ނަންބަުރ  ،ޘްމާން ުހަށހަޅުއްވާފައިވާޢުދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށ 

 ވޯޓަށްށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު ( އަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު)

 އެއްސެވުން؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  20 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިްި ފާ * 
 

 

o  ުށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު ( އަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) 2006/3ގާނޫނު ނަްނބަރ

ގެމަނަފުިށ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޖަމީލް  މެންބަުރންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުުވމަށް 7ދިރާސާކުރެއްވުމަށް، 

 ތާީޢދުކުރެއްވި ގޮތާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ފޭދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީހުށަހަޅުއްވައި  ޢުޘްމާން

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  73 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 
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 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  49 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  25 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

  ު7 ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް،( އަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) 2006/3ގާނޫނު ނަންބަރ 

 5ފާސްވުމުން، ކޮިމީޓއަށް ނަން ހުަށހެޅުމަށް ހުޅުވާެލއްވި ފުރުސަތުގައި  މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަަކްށ ފޮނުވުމަށް

 މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި؛

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުވިލިމާލެ  .1

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝުޖާޢު .2

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  .3

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ޢާދަމް .4

 މް ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  .5

 

o  ުށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު ( އަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) 2006/3ގާނޫނު ނަްނބަރ

ވިލިމާެލ ދާއިރާގެ އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތުގައި ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ 7 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް،

 ާބރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝުޖާޢުހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ުޙސައިންމަނިކު

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ތާއީދުކުރެއްވި ލިސްޓަށް 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  48 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  05 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  53 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

 ެށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އަ (ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު) 2006/3ގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ގާނޫނު ނަންބަރު އ

ނޑައެޅުއްވިމެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަށް ބިލު  7ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ފާސްވި   ފޮނުވިއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ކަ
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o ްއްޔަންކުރެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ޢަްށ މެންބަރުން ޓްރައިބިއުނަލަ އެޕީލް ޓެކްސ

އަލްފާޟިލް ޙަސަން  ،ރުލުތެރެއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންަބރުކަމަށް ގ. މާވާ ނަންފުޅުތަކުގެ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ އްޔަންކުރެއްވުމާމެދުޢައިރު މުޙައްމަދު ޒުހަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

o  ްއްޔަންކުރެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ޢަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ މެންބަރުނ

ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންަބރުކަމަށް ލ. މާވަށް/ ނަލަމަލަ، އަލްފާޟިލް 

 ؛ވޯޓަށް އެއްސެވުން ޖަމީލް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދުهللا ނަޞްރު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 
 

o  ްއްޔަންކުރެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ޢަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ މެންބަރުނ

މެންަބރުކަމަށް ގ. ގޮފި / އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާމެދު ތު ޢިއްޒަތުހަމިން
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  67 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  67 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

o  ްއްޔަންކުރެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ޢަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ މެންބަރުނ

ނޑެއްދޫ  ވައިލެޓްފެހި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންަބރުކަމަށް ގދ. ،ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ، ހޯ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ކުރެއްވުމާމެދުއްޔަންޢަމިނަތު ފަރީޝާ ްާައްލފިާޟާލ އ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުން  68 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

 

o  ްއްޔަންކުރެްއވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮުނއްވާަފއިާވ ޢަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލަށް މެންބަރުނ

މއ. ޕެންޒީވިލާ  ،ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ެޓކްސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުނަްލގެ މެންބަރުކަމަށް

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ކުރެއްވުމާމެދުއްޔަންޢަ ޒުާފ ޢަބްދުލްޣަފޫރުޢައިޝަތު ޢާ ޛާއަލްއުސްތާ 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  72 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  68 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:
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 - މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  68 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  35 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

o ަވައިޖެހޭގޭ  ވިލިނގިލީ ޓަކައި ގއ. ކުރުމަށްއްޔަންޢަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ސިވިލް ސ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ އަލްފާޟިލް ޝަހީދު މުޙައްމަދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާމެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރު  01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  31 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

o ްގާނޫނު  ،ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ

ށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ( އަ މަސްުތވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު ) 2011/17ނަންބަރު 

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެދުނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާ އިދިރާސާކުރައްވަ

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  71 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  61 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު  01 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  62 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 
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o ްމަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިުކ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ

ގޮތަްށ  ނިންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ބިލު

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ ފާސްކުރެއްވުމާމެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ޢަދަދު:ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  07 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 
 

o ްދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވިލިނގިލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ

 ގޮތަށް ފާްސކުރެއްވުމާ  ނިންމެވި އިކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރައްވަ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ މެދު

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  70 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  04 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 
 

o ީދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން  ވިލުފުށ

 ،ިދވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވައިލުން މަނާުކރާ ބިލު ،ކުރުމަށް ގޮވައިލުމާއިބޮއިކޮޓު

 ވޯޓަށް ެއއްެސވުން؛ ްުކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމާމެދ
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 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  69 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  49 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  14 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 

 

o ިމޫން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އޯޒޯން ފަށަލަ އުމަ ސްދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރ

 މެދު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްވައި ނިންމެވި ގޮަތށް ފާސްކުރެއްވުމާ ،މާޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ ިބލުހި

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މެންބަރުން  63 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން  58 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު:

 - ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ  ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން  58 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބަިއވެިރވި ވޯޓުަގއި

 މެންބަރުން  30 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވިްި 
 

  ިރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި.އިތުރު ކަމެއް ނެތުމުން ޖަލްސާގައ 

 

 


