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 ޖަލްސާ ވަނަ 19ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ޖަލްސާ:

 ވަސް)ދު އަންގާރަ( 2013އޭޕްރީލް  16 ތާރީޚު:

 1434 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 6 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 9:04 ނުހެނދު ފެށި ގަޑި:

 އަށް 11:00ން  10:30 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 11:03 :ފެށި ގަޑި

 އަށް 13:00ން  12:31 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ގައި 13:01 ފެށި ގަޑި:

0F ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ގަޑި:

1
 ގައ 14:05

 ގައި 14:10 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު ފެށި ގަޑި:

 ގައި 14:31 ފަހުމެންދުރު ނިމުނު ގަޑި:

 މިނެޓް 19ގަޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

                                                 
ލު ތަފާތުވެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އިތުރުވުމުން، ތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާބަހުސް މަރުޙަލާގައި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު އެރުވުމާގުޅޭގޮ -1

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި މިނެޓަށް ޖަލްސާ 5ރިޔާސަތުން 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

ދެން މަޖިލީހުގެ 

 އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް 

 ވާ  2013އޭޕްރީލް  17

 ދުވަހުބުދަ 
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 29 ފަހުންހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 41ހުސްވަގުތުކޮޅު ކުރިން  ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 މެންބަރުން 59ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފަހުން   ،މެންބަރުން

 

  ޝާހިދުهللا ރައީސް ޢަބްދުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 

     
 މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންކަން

 

 78/71ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް 

) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖޭންބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު(

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާހެއްނުވި އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  

<<< 
މަޖިލީހުން  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުންމަށް ފާސްވުމުން، ބަލައިގަތު
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  އިން 2013/1/19އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އޖ/

 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން:

 ންކުރުއިޢުލާން ހުގެ އެޖެންޑާދުވަ )3(

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް 4.1

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(

ރިޔާޒް ރަޝީދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު  9.1

 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލު

 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އެއަރޕޯޓް އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން

 ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް

 ކުރިއަށްގެންދެވުން ހުސްބަ

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

 ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ބިލު އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  9.2

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

 ބިލު

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(

 ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ
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 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  9.2

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 

 )(ކުރިއަށް ގެންދެވުން ބިލު



 5 

 ންހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުދުވަ )3(

 )2013/1/19އޖ/ (އެޖެންޑާ ނަންބަރު: އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން )4(

 ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1

 15  ްގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ހޭދަވި ވަގުތުތައް  2013އޭޕްރީލ

 އިޢުލާންކުރުން

 15 ްއާ  12:45ން މެންދުރު  9:45ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހޯމަ ވީ  2013 އޭޕްރީލ

 .ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ 6 ދެމެދު

o  ްކޮމިޓީގެ މިނެޓް  40އި ގަޑިއިރާ 3ޖުމްލަ އެ ދުވަހު މިގޮތުނ

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މިއަދު 4.2

 ގައި އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީ 9:30 -1

 ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 9:30 -2

ގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި  9:30 -3

 ކޮމިޓީ 

 ގައި ގައުމީ ތަރައްގީގެ ކޮމިޓީ  11:15 -4

 ގައި ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ  11:15 -5

 ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  11:15 -6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ގައި  12:30 -7
  ކޮމިޓީ

 

 ީކަށް އައި ބަދަލު އިޢުލާންކުރެއްވުންއަކޮމިޓ 

 ަކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މުލަކު ކާބެހޭ އްތަމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތ

ޔާމީންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު 

ސިޓީ  ންޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުއެމްގެ .ޕީ.އްސަވައިދެއްވުންއެދި ޕީހަމަޖައިބްރާހީމް ރިޒާ 
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ގޮތުގެމަތިން،  ގައިވާ) ނ(ގެ  29-2ފޮނުއްވާފައިވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 އްވިލާންކުރެއިޢު އެކަން އެގޮތަށް

 

 ބަހުސް އިބްތިދާއީ )9(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 ބިލު އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ޖަލްސާގައިވަނަ  14ދައުރުގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް .1

 މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް .2

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  .3

 ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .4

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް .5

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .6

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .7

 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން .8

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު  .9

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .10

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ .11

 

  ްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުން، މި ބިލުގެ  1ކަނޑައެޅިފައިވާ އިބްތިދާއީ ބަހުސަށ

 ބަހުސް މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި
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 މަސައްކަތް ނުނިމިހުރި )10(
 

 ޤާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 10.1

 އަތުން ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާ ރާއްޖޭންބޭރަށް އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 78/71 ނަންބަރު

 ހުސްބަ ބިލުގެ ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު އަށް) ޤާނޫނު ނެގުމާބެހޭ ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް

 ކުރިއަށްގެންދެވުން
 

  ްވަނަ ދުވަސް 2ގެންދެވި މިއަދަކީ މި ބިލުގެ ބަހުސްކުރިއަށ 
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު .1

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު .2

  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .3

 

  ަރަކު ފުރުސަތަށް ހަމަވެ، އިތުރު މެންބަވަގުތު  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެގިނ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި. އަދި ނުގަންނަވާތީ، އެދިވަޑައި

ފަހުބަސް  ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެންނެތުމުން، މި ބިލުގެ މެންބަރުވެސް އެވަގުތު

  އިއްވާފައެއްނުވޭ. 
 

 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.1

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ބިލު އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު .1

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު .2

 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ .3

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު .4

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (ދެވަނަ ފުރުޞަތު)

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު .5
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 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .6

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި  .7

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް .8

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ .9

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ .10

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .11

 

 ްދިވަޑައިގެން އެވަގުތު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް އެ މި ބިލަށް ފުރުސަތަށ

އްވި. އަދި ފަހުބަސް ފުރުސަތު އެރުވުމަށް ރިޔާސަތުން ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެ

 ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުސަތު އެރުވި.  އިއްވުމަށް

 

  ެއިތުރު  ދަށުންމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތު އައިޓަމްގ

 އިބްތިދާއީ މަސައްކަތެއް ނެތުމުންނާއި އަދި ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއްވެސް ނެތުމުން

 ކުރިއަށްގެންދެވިއެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް  ބަހުސްއަށް

 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 ބިލު މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 

  ެގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ  2013އޭޕްރީލް  3 ،ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީމި ބިލުގ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި 14ދައުރުގެ 

 

  ުވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީމި ބިލ  
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

  ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު .1

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު .2

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ .3

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު .4

 މުޙަންމަދު ރިޔާޒްދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .5
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 (ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ) ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު .6

 

  ްވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި މި ބިލުގެ ބަހުސ

 މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި. 

 

 އެހުން ވޯޓަށް ކަންކަމަށް އެހުމަށްހުރި ވޯޓަށް )12(
 

 ވޯޓަށް ކަންކަމަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ނިންމާ ވޯޓުން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވަހުގެ 12.1

 އެއްސެވުން
 

o 10.1- ާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވ ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ރާއްޖޭންބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ( 78/71ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަޖިލީހުން  އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު) އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނުއަތުން 

 ބަލައިގަތުމާމެދު؛

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 27 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ންމެންބަރު 28 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 ންމެންބަރު 02 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 55 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ހެއްނުވިފާ* 
 

o 9.1-  ެފަރާތުން، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ސަރުކާރުގ

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާމެދު؛ އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލު

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 59 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 54 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
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 - ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރު 01 ޢަދަދު: ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 މެންބަރުން 54 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 28 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްވިފާ* 
 

  ުދިރާސާކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވިމި ބިލ 
 

 މަސައްކަތް އެހެން އިތުރު )13(
 

 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރަޝީދު ރިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ 9.2

 (ކުރިއަށް ގެންދެވުން) ބިލު މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް އޮތޯރިޓީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
 

 ްވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރުނ 

  

 (ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް) ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް .1

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު .2

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު .3

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދުމައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ  .4

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .5

 

  ެރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވި. ވަގުތު ހަމަވުމުން،  ޖަލްސާގެމިއަދުގ 

   
 

______________________ 


