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 ޖަލްސާވަނަ  17އުރުގެ ވަނަ ދަ 2 ވަނަ އަހަރުގެ 2016 ޖަލްސާ:

 ދުވަސް ބުދަ ،2016އޮގަސްޓު  17 ތާރީޚު:

  1437ޛުލްޤަޢިދާ  14 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ތަން:

 ގައި 09:26ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި:

 ގައި 13:53މެންދުރު  :ޖަލްސާ ނިމުނުގަޑި

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރީ:މެންބަރުންގެ 

 

  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ:

 

 

 

 

  

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ
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 ކުރިއަށްގެންދެވި ކަންކަންމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ދުޢާ )1(

 "وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة ل الحمد ،الرحيم الرحمن هللا بسم 

 "މަޖިލިސް ފެށުނީ - وااله ومن
 

 އިއްވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ )2(

  ީމެންބަރުން 22މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު ތިއްބެވ 

  
 އިޢުލާނުކުރުން އެޖެންޑާ ދުވަހުގެ )3(

 ަ3.1މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ް2016/2/17/އޖ އެޖެންޑާ ނަންބަރު:(އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުނ( 

 
 އެންގުން އަންގާ ރިޔާސަތުން )4(

 ަ4.1މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ްމިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 

 9:30  ީގައި ސަރުކާރު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓ 

 ަ4.2މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ޮދަލު އިޢުލާންކުރެއްވުންއައި ބަމިޓީތަކަށް ކ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން )5(

 ަ5.1މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، އިޖްތިމާޢީ އަށް ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  14މި ރިޕޯޓ 

  ްއިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ 2މި ބިލަށ 

 ިދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ ،މުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/social_committee/Vazeefa%20aa%20behey%20Qanoon%20Islaah%20bill_(2).pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/social_committee/Vazeefa%20aa%20behey%20Qanoon%20Islaah%20bill_(2).pdf


 3 

 ންބަރުން ވާހަކަދައްކަދެއްކެވިމެ 08މި ރިޕޯޓަށް 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .1

 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް .2

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް .3

 މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންދިއްގަރު ދާއިރާގެ  .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .5

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް .6

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން .7

 ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް ރަޝާދު .8

 

o  ިތުއަރުވާ ނިމުމުން،މެންބަރުންނަށް ފުރުޞައިގެންނެވި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑަ ރިޕޯޓަށްމ 

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ަ5.2މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ) ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު( 2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީންމިނިވަން މުއައްސަ

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  15މި ރިޕޯޓ 

  ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

 ިމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ  ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  ،މުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީ

 ންބަރުން ވާހަކަދައްކަދެއްކެވިމެ 08 ރިޕޯޓަށް މި

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް .1

 ޙުސައިންކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  .2

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .3

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން .4

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .5

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Siyaasee%20Party%20Islaah%20Bill%20Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Siyaasee%20Party%20Islaah%20Bill%20Report.pdf
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 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު .6

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް .7

 ރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަ .8

 

o  ިތުއަރުވާ ނިމުމުން،މެންބަރުންނަށް ފުރުޞައިގެންނެވި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑަ ރިޕޯޓަށްމ 

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ަ5.3މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުއަށް ) ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( 2013/1ޤާނޫނު ނަންބަރ

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ  ،އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 ރިޕޯޓު

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  15މި ރިޕޯޓ 

 ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

 ިމުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  އްވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ، 

 ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

 ންބަރުން ވާހަކަދައްކަދެއްކެވިމެ 10މި ރިޕޯޓަށް 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .1

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން .2

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު  .3

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .5

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ .6

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .7

 ސަޢުދު ޙުސައިންވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  .8

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .9

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން .10

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
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o  ިތުއަރުވާ ނިމުމުން،މެންބަރުންނަށް ފުރުޞައިގެންނެވި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑަ ރިޕޯޓަށްމ 

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ަ5.4މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o  ުއަށް އިޞްލާޙު ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ،ގެނައުމުގެ ބިލު

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  16މި ރިޕޯޓ 

 ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

 ިމުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ، މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ، 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

 ންބަރުން ވާހަކަދައްކަދެއްކެވިމެ 5މި ރިޕޯޓަށް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ .1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ  .2

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން .3

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް .4

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު .5

o  ިތުއަރުވާ ނިމުމުން،މެންބަރުންނަށް ފުރުޞައިގެންނެވި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑަ ރިޕޯޓަށްމ 

 މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ނިންމަވާލެއްވި

 

 ަ5.5މް: އެޖެންޑާ އައިޓ 

o ،ުރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ތިޞާދީ ކޮމިޓީންއިޤް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލ 

  ުގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2016އޮގަސްޓު  16މި ރިޕޯޓ 

 ޭމި ބިލަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވ 

 ިނިލަންދޫ  ،މުޤައްރިރުގެ ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ ވީ،ހުށަހަޅުއްވައިދެއް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު މ

 ޚަލީލް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ 

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Local%20Council%20Inthikhaab%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Local%20Council%20Inthikhaab%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Payment%20System%20Bill.pdf
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o  ްމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ، ވާހަކަދައްކަވަން މެންބަރަކު އެދިވަޑައިގެންފައިނުވާތީމި ރިޕޯޓަށ

 ނިިންމަވާލެއްވި. 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން )6(

 ާ5.1 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ުލަށް އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބި) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ވޯޓަށް އެއްސެވުން.އިޞްލާޙަށް  2ހުށަހެޅިފައިވާ 

o ިދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ފަރާތުން ސަރުކާރުގެއިޞްލާޙު ފާސްވުމުން ދެން ވޯޓަށް އެއްސެވީ،  2 މ 

 ނަންބަރު ގާނޫނު، ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި

 ދިރާސާކުރައްވައި ކޮމިޓީން ބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ށް) އަގާނޫނު ބެހޭވަޒީފާއާ( 2008/2

 ފާސްކުރެއްވުމާމެދު؛ތަކާއެކު އިޞްލާޙު ގެންނެވި މަޖިލީހުންށްގޮތަ ނިންމެވި

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ާ5.2 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ުއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް  2013/4ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް؛ އިއްޒަތްތެރި ފާސްކުރުމަށް

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 41 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 25 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 00

 މެންބަރުން 66 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 34 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Siyaasee%20Party%20Islaah%20Bill%20Report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/minivan-muahsasaathakuge-committee-reports/Siyaasee%20Party%20Islaah%20Bill%20Report.pdf
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 ާ5.3 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ުއަށް ) ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( 2013/1ޤާނޫނު ނަންބަރ

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ  ،އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 މާމެދު ވޯޓަށް އެއްސެވުން؛ފާސްކުރު ރިޕޯޓު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ާ5.4 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o  ުއަށް އިޞްލާޙު ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރ

 ރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ،ގެ ބިލުގެނައުމު

 މެދު؛ފާސްކުރުމާ

 

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 40 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 25 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 01

 މެންބަރުން 65 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 33 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 37 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 26 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 02

 މެންބަރުން 63 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 32 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Ehvve%20Ulhumuge%20Minivankamuge%20Islaah%20Bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Local%20Council%20Inthikhaab%20Islaah%20bill.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/gaumee-salaamathaabeyehy-committee-report/Local%20Council%20Inthikhaab%20Islaah%20bill.pdf
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 ާ5.5 :އައިޓަމް އެޖެންޑ 

o ،ުރިޕޯޓު ނިންމެވިގޮތުގެ ދިރާސާކުރައްވައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ބިލ 

 މެދު؛ފާސްކުރުމާ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ާމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމުން، ރިޔާސަތުން ޖަލްސ

 ނިންމަވާލެއްވި.

--------------------------------- 

 
 
 

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 38 ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ

 މެންބަރުން 23 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 04

 މެންބަރުން 61 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 31 ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 ވި.* ފާސް

 ވޯޓު ނަތީޖާ

 މެންބަރުން 67 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 47 ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 މެންބަރުން 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

 ޢަދަދު:
 މެންބަރުން 16

 މެންބަރުން 47 ޢަދަދު: މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި

 މެންބަރުން 24 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވި.* ފާސް

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/economic_committee/Payment%20System%20Bill.pdf

