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 ޖަލްސާ ަވނަ 8ަވނަ ދައުރުެގ  2ަވނަ އަހަރުެގ  2020 ޖަލްސާ: 

 ދުަވސް ބުދަ ،2020 ޖޫން 17 ތާރީޚު: 

 1441 ްއާވލްޝަ 25 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ތަން: 

 ގައި    9:05 ނދުނުހެ ފެށި ގަޑި: 

 11:00ން    10:32 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި   11:03 ފެށި ގަޑި: 

 13:00  ން   12:30 ހުސްވަގުތު:  

 ަގއި   13:06 ފެށި ގަޑި: 

 ަގއި  14:24މެންދުރު  ޑި:        ގަ   ޖަލްސާ ނިމުނު 

 މިނެޓް 12ަގިޑއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 މެންބަރުން 96 ހާޒިރީ: މެންބަރުންގެ  

 

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުެގ ަރއީްސ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 

 هللاރައީސް ީއާވ ޢަބްދު  ނައިބު ލީހުެގޖި މަރައްޔިތުންެގ  

   

 

 

ލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަ   
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަން އި  ޖަލްސާގަ   ދުގެ އަމި 
 

 ޢާ ދު    (1)

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

 -މަޖިލިސް ފެށުނީ -
 

 

 އިއްވުން  ރީ ޒި ހާ   ޖަލްސާގެ  (2)

 

 މެންބަރުން  25ީވ އްބެރު ތިވިއިމިއަދުެގ ޖަލްސާ ފެއްޓެ  ▪
 

 

 

 ން އިޢުލާންކުރު   ޑާ އެޖެން   ދުވަހުގެ  (3)

 (2020/2/8/އޖ :އެެޖންޑާ ނަންބަރު) އިޢުލާންކުރުން އެޖެންޑާ 3.1

 

 ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ  (4)

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން  4.1

 

 ( ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   3)   2/3/ 2020ން  އި  1/ 2/ 2020  ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  ▪

ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިޔަލަށް ހުރި   3ވަނަ ޖަލްސާއިން  1ދައުރުގެ ދެވަނަ މި އަހަރުގެ  ،އެއީ ▪
 ޔައުމިއްޔާތައް. 

ބޭްއުވނު މި އަހަރުެގ ަގއި  2020ން ޖޫ 2އްާޔެގ ތެރެއިން، މިދެންނެިވ ތިން ޔައުމި  •
 2ަވނަ ޖަލްސާެގ ޔައުމިްއޔާއަށް މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރި  2ދެަވނަ ދައުރުެގ 

 217މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ ރައްޔިތުްނެގ ރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވީތ، ބަމެން
، އަދި ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން އެ ޖަލްސާެގ ެރޯކޑިންގ އަުޑއަހައި

ނީ އިޞްލާުޙކޮށްފައި. ާވ އެ ޖަލްސާެގ ަޔއުމިްއޔާ ބެލުމަށްފަހު،  ހިނގައިދިަޔޮގތް ކަން
ަގިއ އެ އިޞްލާާޙއެކު އެ ޖަލްސާެގ ަޔއުމިއްޔާ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ެވބްސައިޓް 

 ންެނިވ. ޝާއިޢުކުރާނެާވހަކަ ދެ

މާއްދާަގިއާވ ަވނަ  218ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ އެހެންކަމުން،  •
މި ޔަުއމިއްޔާތަކަީކ ރިޔާސަތުްނ  މި ދެންެނިވ އިޞްލާޙާެއކު، ،ެގމަތިންޮގތު

 ރެްއިވ. ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަުމގައި އިޢުލާންކު
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 ބަހުސް   އިބްތިދާއީ  (6)

ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  ވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރާތުން، ފު ސަރުކާރުގެ  5.1
 2020ތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޢާންމު ޞިއްޙަ 

 

މެންބަރު ޙުަސއިން އިރާެގ ކު މެުދ ދާފުަވއްމުލަލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްީވ، މަޖި ބިލުމި  ▪
   މުޙައްމަދުދީދީ

 ން މެންބަރު   އްކެވި ފުޅުދެ ވާހަކަ   ލަށް ބި 

 
  މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ  .1

   ޙްމަދު ސަލީމްއަމެންބަރު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ  .2

  هللاމެންަބރު އީާވ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ  .3

   މް ޝަރީފްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތް .4

  މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ  .5

  މެންބަރު ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިާރެގ  .6

 ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ  .7

  ެމންބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރެގ  .8

   ސަން ޢަފީފުރު ޙަ މެންބަިވލުފުށި ދާއިރާެގ  .9

   މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ  .10

  މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .11

  މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުދުާވފަރު ދާއިރާެގ  .12

   މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫންއިރާެގ ދޫ ދާމަނަ .13

   ދުމެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  .14

   މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދުކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރެގ  .15

   މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  .16

   މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒްފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިާރެގ  .17
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 މެދުކަނޑުްއާވލެްއިވ.  ހުސްބަ ބިލުެގމި  ▪
 

 މަސައްކަތް  ނިމިހުރި ނު  (7)

 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،   މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ  ދާއި ހުޅުދޫ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  7.1

ގެ ބަހުސް  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވުން ކުރިއަށް ގެންދެ 

އެހެންކަމުން،  .ނިންަމާވފައިފަހު ޖަލްސާަގއި ަވނީ މަޖިލީހުެގ އެންމެބަހުސް  ލުެގ އިބްތިދާއީ މި ބި ▪

 ބަލައިަގތުމަށް ޯވޓަްށ އެއްެސުވމަށް ބިލުެގ މަސައްކަްތ މި ބިލު ަގއިސާމިއަދުެގ ޖަލް

  ިވ.ނިންމަާވލެއް

 

 ކަން ން ކަ   ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީތަކުން  (8)

 

(  MSTG"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ) ން އެކުލަވާލި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއި  8.1

ޓްރީއާ  ލީހުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ މިނިސް ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

ގުޅިގެން، އެ ގައިޑްލައިން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް   ޙިއްޞާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވުމާ 

 ރިއަށް ގެންދެވުން ގެ ބަހުސްކު ޕޯޓު ނިންމިގޮތުގެ ރި 

 

 ން މެންބަރު   އްކެވި ފުޅުދެވާހަކަ   ރިޕޯޓަށް 

 
  ރާހީމް ރަޝީދުރު އިބްމެންބަމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ  .1

   މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރުމުލަކު ދާއިރާެގ  .2

  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއަލިފުށި ދާއިރާެގ  .3

  މަދު ރާޢީމެންބަރު މުޙައްމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ  .4

  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  .5

  ބްދުއްލަޠީފްޔާސިރު ޢަެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރެގ  .6

  ޝަފީޤްهللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުެވލިދޫ ދާއިރާެގ  .7
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 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  .8

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު އިރާެގ ހުޅުދޫ ދާ .9

 ދިއްަގރު ދާއިާރެގ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިކްރާމް ޙަސަން  .10

 ިވލުފުށި ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   .11

 

   . ލެއްިވނިންމަާވހުސް ބަ ރިޕޯޓުެގމި  ▪
 

 އެހުން   ވޯޓަށް   ކަމަށް ކަން   އެހުމަށްހުރި   ށް ޓަ ވޯ  (9)

"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާލި  -( 8.1)  އެޖެންޑާ  9.1

( ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ  MSTGގައިޑްލައިން" )

ގުޅިގެން، އެ ގައިޑްލައިން އިޤްތިޞާދީ   ކަންކަން އެ މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްޞާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވުމާ 

   ޓު ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯ ކޮމިޓީ 

"މޯލްޑިްވްސ ސޭފް ޓޫރިޒަމް ަގއިޑްލަިއން" މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަާވލި  •

MSTG ެެގ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންާވ ކަންކަން އ )

ން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓން ުގޅިެގން، އެ ަގއިޑްލައި މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްޞާކުރުމަށް އެދި ފޮނުުވމާ

 ޓުރިޕޯ މިއަދުން މިއަދަށް  ޅައި،ށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޓަދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯ

ހުޅުމާލެ ހުށަހަޅުއްަވިއ،  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީބު ފާސްކުރުމަށް

 ؛ެއއްެސިވ ޯވޓަށްުވމަށް ކުރެްއިވ ުހށަހަޅުތާއިދު ޒްދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާ

 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 މެންބަރުން   67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 ބަރުން މެން   62 ދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 މެންބަރުން   62 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   32 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި ފާ 
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(  MSTG"މޯލްޑިވްސް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން އެކުލަވާލި  8.1

ޓްރީއާ  ލީހުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެ މިނިސް ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި ގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަ 

ގުޅިގެން، އެ ގައިޑްލައިން އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް   ޙިއްޞާކުރުމަށް އެދި ފޮނުވުމާ 

  ގެންދެވުން( ހުސްކުރިއަށް )ބަ   ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 

ަތކީ ޞަމި ފުރުއެރުިވ. ާޔސަތުން މިނެޓު ރި 30 ތުރުއިަމށް އްުވރެމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކު ▪
 ރުޞަތެއް. ފު ހުޅުާވލިޕޯޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްުވމަށް ރި

 

 ން މެންބަރު   އްކެވި ފުޅުދެވާހަކަ   ރިޕޯޓަށް 

 
   މެންބަރު ޢަލީ ޙަމީދުއިސްދޫ ދާއިާރެގ  .1

  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  .2

 ނާ އާދަމް މެންބަރު ރޮޒައި އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާެގ .3

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  .4

 هللا މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ  .5

 މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  .6

 ިވލުފުށި ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު   .7

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މަރަދޫ ދާއިރާެގ  .8

 

ދު ހުށަހެޅި ތާއީ މެއްހުށަހެޅުހުސް މަރުޙަލާަގިއ ބައަދި  ނިންމަާވލެއްިވ. ބަހުސްމި  ▪
 ލިބިފައިޭވ. 

 
  މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ޢިއްޒަތްތެރި ރާގެ  ދާއި ހުޅުދޫ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -( 7.1) ޖެންޑާ އެ  9.1

ނައުމުގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެ  2/ 2008ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ؛ ދު ހުން ބަލައިގަތުމާ މަޖިލީ   ބިލު 

 

 ތީޖާ ނަ   ވޯޓު 

 މެންބަރުން   49 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



  

7 

 ބަރުން މެން   47 ދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 - ދު: ދަ ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ނަކަމަށް ވޯޓުދެ ނުފެން 
 - ޢަދަދު:   ގެ ޓުދެއްވި މެންބަރުން ވޯ ކަމަށް    ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 މެންބަރުން   47 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   26 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި ފާ 
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވި އަދި  މާޢީ ކޮމިޓީމަށް ިއޖްތިމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްުވ ▪

 

"  ގައިޑްލައިން ޓޫރިޒަމް  ސޭފް  މޯލްޑިވްސް "  އެކުލަވާލި  ޓޫރިޒަމްއިން  ފް އޮ  މިނިސްޓްރީ  -( 8.1)  އެޖެންޑާ  9.1

(MSTG ) ެއެ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ  ގ  

  ކޮމިޓީން  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ، ގުޅިގެން  ފޮނުވުމާ  އެދި  ޙިއްޞާކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީއާ 

 ރިޕޯޓު   ންމިގޮތުގެ ނި   ދިރާސާކޮށް 

ވަނަ   4 ޓީ ރިޕޯޓުގެ ވަނަ ޕޮއިންޓު އުނިކޮށް، ކޮމި  2ނަންބަރުގެ  ވަނަ  4ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ  •

 ގޮތަށް ޕޮއިންޓެއް އިތުރުކުރުން.  އަންނަނިވި ފަހަތަށް    ޕޮއިންޓުގެ ވަނަ    1  ނަންބަރުގެ 

މަށް ކަދަ ކަންންފަރިން ައއުމަށާއި ފްލައިްޓތައް ޖެއްސުެވކުރިން ފަުތރުެގ  19-ިވޑް ކޮ

އެްއ ނުަވަތ ޓެކްްސއެއް ރުން، ެއްއެވސް ފީަވަތ ެޓކްސްެއއްެގ އިތުނު ައއި ފީގެ ނަަގމުން 

ންިތޒާމެއް ނެ އިފަތުރުެވރިންނަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުެރޭވ ުނވެ ރަންޓީނު. އަދި ކަނުނެުގން

 އްސުން. ހަމަޖެސަރުކާރުން 

  ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒައްީވ، މިޮގތަށް ހުށަހެޅު

  هللاބާރަށު ދާިއރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢަބްދުއަދި ތާއީދުކުެރއްީވ 
 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 ން މެންބަރު   57 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 ބަރުން މެން   55 ދު: ގެ ޢަދަ ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު މެންބަ   އްވި ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުން ކަމަށް    ވާ ނުންނު ބޭ   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 މެންބަރުން   55 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 
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 ން މެންބަރު   28 ންވާ ޢަދަދު:  ބޭނު ފާސްވުމަށް 

 ވި ސް ފާ 
 

"  ގައިޑްލައިން  ޓޫރިޒަމް ސޭފް  ވްސް މޯލްޑި "  އެކުލަވާލި  ޓޫރިޒަމްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  •

(MSTG ) ެކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ދެލިކޮޕީއަށް  ފުރަތަމަ  ގ  

  އިޤްތިޞާދީ  ގައިޑްލައިން  އެ  ، ގުޅިގެން  ފޮނުވުމާ  އެދި  ޙިއްޞާކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީއާ  އެ 

 ؛ މާމެދު ނެވި އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކު ، މަޖިލީހުން ގެން ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން 

 

 ނަތީޖާ   ވޯޓު 

 މެންބަރުން   61 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 ބަރުން މެން   59 ދު: ރުންގެ ޢަދަ ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ 

 - ދަދު: ންގެ ޢަ ރު އްވި މެންބަ ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެ 
 - ޢަދަދު:   ގެ ންބަރުން ވޯޓުދެއްވި މެ މަށް  ކަ   ވާ ބޭނުންނު   ވޯޓުދޭން   ކަށް ގޮތަ   ވަކި 

 މެންބަރުން   59 ޢަދަދު:   މެންބަރުންގެ   އިވެރިވި ބަ  ވޯޓުގައި 

 ން މެންބަރު   30 ންވާ ޢަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނު 

 ސްވި ފާ 
 

_______________________ 


