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 ޖަލްސާ ވަނަ  7އުރުގ  ފުރަތަމަ ދަ  ވަނަ އަހަރުގ   2017 ޖަލްސާ:

 ހޯމަ ދުވަސް  ،2017ފ ބުރުވަރީ  20 ތާރީޚު:

 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ  23 

 ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގ   ތަން:

 ގައި  9:04ހ ނދުނު  ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  10:10 ހުސްވަގުުތކޮޅު:

 ަގއި  13:30 ފ ށި ގަޑި:

 ަގއި  13:48 :ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި

 މިނ ޓް 24އިރާއި ގަޑި  1 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު:

 މ ންބަރުން 72 ހާޒިރީ:މ ންބަރުންގ  

 

  ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ނައިުބ ރައީސް މޫސާ މަނިކު ރިޔާސަތު ބ ލ ހ އްޓ ވީ:

 

 

 

 

 

 

 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ 
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 ކުރިއަށްގ ންދ ވި ކަންކަން މިއަދުގ  ޖަލްސާގައި  

 ދުޢާ  (1)

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

 "މަޖިލިސް ފ ށުނީ - وااله
 

 

 އިއްވުން  ހާޒިރީ  ޖަލްސާގ   (2)

  ީމ ންބަރުން  22މިއަދުގ  ޖަލްސާ ފ އްޓ ވިއިރު ތިއްބ ވ 

  

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.އިޢުލާން  އ ޖ ންޑާ  ދުވަހުގ   (3)

  ް3.1އ ޖ ންޑާ އައިޓަމ 

 2017/1/7އޖ/ އ ޖ ންޑާ ނަންބަރު:          
 

  ާ3.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 (ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގ   3) އަށް  2017/18/3 ން  2017/18/1 ނަންބަރު  ޔައުމިއްޔާ 
 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އ ންގުން   (4)

  ާ4.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 އިޢުލާންކުރ އްވުން. ބޭްއވުމަށް ހަމަޖ ހިފައިާވގޮތްކޮމިޓީތަކުގ  ބައްދަލުވުންތައް          
 

  ާ4.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބައ އް ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރ ްއވުން.
 

 

 ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖ ހޭ  (5)

  ާ5.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 



 3 

   142މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަާވިއދުގ 

 މާއްދާގ  ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤަރާުރގ  ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން  ވަނަ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ( 6)

  ާ6.1 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްވާަފއިވާ މަްއސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އ ފ އާްޒގ  މަސަްއކަތްތަކަށް ބަދަލުގ ނައުމާ ުގޅޭގޮތުން ފޮނުއ

 ސަރުކާރުގ  މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވޮގތުގ  ރިޕޯޓު 

  ަކޮމިޓީގ  ސަރުކާރުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީމި ރިޕޯޓު މ

 ލްލަޠީފް މުޙައްމަދު މ ންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު 

  ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުން ރިޕޯޓުގ 

 )ޕީ.ޕީ.އ މްގ  ފަރާތުން( އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް  (1)

 )ޕީ.ޕީ.އ މްގ  ފަރާތުން(  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (2)

 

 ްބަހުސް ތު އ ރުވުމަށްފަހު ފުރުޞަ ޕާީޓތަކަށްިއގ ންނ ވި އ ދިވަޑަ އ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްުވމަށ

 ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ6.2 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ައުމާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ްނވަޔަަރންމަންޓް އ ންޑް އ ނަރޖީގ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަުލގ ނ

ފޮނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ ސަުރކާރުގ  މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި 

 ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓު 

  ަކޮމިޓީގ  ސަރުކާރުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީމި ރިޕޯޓު މ

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ، މުޤައްރިރު

   ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުންރިޕޯޓުގ 

 )ޕީ.ޕީ.އ މްގ  ފަރާތުން( ގ މަނަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  (1)

 )އ މް.ޑީ.ޕީގ  ފަރާތުން( ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  (2)

 )އ މް.ޑީ.ޭއގ  ފަރާތުން( ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  (3)

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Falah.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/furathama_kiyun_ivaa_ibuthidhaaee_maruhalaa_gaivaa_kankan/Garaaru_Mohamed%20Falah.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Foreign%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Foreign%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
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  ިފުރުޞަތު އ ރުވުމަށްފަހު ބަހުސް  ޕާީޓތަކަށްއ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްުވމަށް އ ދިވަޑަިއގ ންނ ވ

 ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ6.3 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އ ންޑް ޓްރ ޜަީރގ  ަމސައްކަތްތަކަްށ ބަދަލުގ ނައުާމ ގުޭޅގޮތުނ

އްވާފަިއވާ މަްއސަލަ ސަުރކާރުގ  މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުާރ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައި ފޮނު

 ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓު 

  ަކޮމިޓީގ  ސަރުކާރުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީމި ރިޕޯޓު މ

 މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށި ދާއިރާގ  ، މުޤައްރިރު

   ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުންރިޕޯޓުގ 

 )އ މް.ޑީ.ޕީގ  ފަރާތުން(މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  (1)

 

  ފުރުޞަތު އ ުރވުމަށްފަހު ބަހުސް    ޕާޓީަތކަށްއ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ ްއވުމަށް އ ދިަވޑަިއގ ންނ ިވ

 ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ6.4 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

   އޮފީހުގ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގ ަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަަލ އ ޓަރނީ ޖ ނ ރަލްގ

 ސަރުކާރުގ  މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވޮގތުގ  ރިޕޯޓު 

  ަކޮމިޓީގ  ސަރުކާރުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީމި ރިޕޯޓު މ

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ، މުޤައްރިރު

   ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުންރިޕޯޓުގ 

 )ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގ  ފަރާތުން(ކ ންދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން  (1)

 )އ މް.ީޑ.ޕީގ  ފަރާތުން(މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ  (2)

 )ޕީ.ޕީ.އ މްގ  ފަރާތުން(އުނގޫފާރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު  (3)

 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/AG%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/AG%20work_report.pdf
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  ފުރުޞަތު އ ުރވުމަށްފަހު ބަހުސް    ޕާޓީަތކަށްއ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ ްއވުމަށް އ ދިަވޑަިއގ ންނ ިވ

 ނިންމާލ އްވި.

 

  ާ6.5 އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ާގުޅޭގޮތުން ފޮނުްއވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހ ލްތްގ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގ ނައުމ

 ސަރުކާރުގ  މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމ ިވޮގތުގ  ރިޕޯޓު 

  ަކޮމިޓީގ  ސަރުކާރުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ  ،ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދ އްވީމި ރިޕޯޓު މ

 ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށި ، މުޤައްރިރު

   ؛ބަހުސްގ  ވަގުުތަގއި ވާހަކަދ ްއކ ވި މ ންބަރުންރިޕޯޓުގ 

 )ޕީ.ޕީ.އ މްގ  ފަރާތުން(ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  (1)

 )އ މް.ޑީ.ޕީގ  ފަރާތުން(ހިތަދޫ ދ ކުނު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު  (2)

 

  ިފުރުޞަތު އ ރުވުމަށްފަހު ބަހުސް    ޕާީޓތަކަށްއ  ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރ އްުވމަށް އ ދިވަޑަިއގ ންނ ވ

 ނިންމާލ އްވި.

 
 ވޯޓަށް އ ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އ ހުން ( 7)

  ާ7.1 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

  ްވާަފއިވާ މަްއސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އ ފ އާްޒގ  މަސަްއކަތްތަކަށް ބަދަލުގ ނައުމާ ުގޅޭގޮތުން ފޮނުއ

 ސަރުކާރުގ  މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމ ިވގޮތުގ  ރިޕޯޓު

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ުވން ްއވުމާމ ދުފާސްކުރ ކޮމިޓީން ނިންމ ވި ގޮތަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  49 ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:ފ ންނަކަމަށް 

 މ ންބަރުން  04 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Health%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Health%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Foreign%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Foreign%20min%20work_report.pdf
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  ާ7.2 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ންވަޔަަރންމަންޓް އ ންޑް އ ނަރޖީގ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގ ނައުމާ ގުޅޭގޮތުްނ

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ސަުރކާރުގ  މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ 

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން ްއުވމާމ ދުފާސްކުރ ކޮމިޓީން ނިންމ ވި ގޮތަށް  ނިންމ ވިގޮތުގ  ރިޕޯޓު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ7.3 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 މ ންބަރުން  53 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  27 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  47 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  4 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

 މ ންބަރުން  51 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  26 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Environment%20min%20work_report.pdf
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 ުއްވާފަިއވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އ ންޑް ޓްރ ޜަރީގ  މަސައްކަތްަތކަށް ބަދަލުގ ނައުމާ ގުޭޅގޮތުްނ ފޮނ

މައްސަލަ ސަރުކާުރގ  މަްސޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމ ވިގޮުތގ  

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން އްވުމާމ ދުފާސްކުރ ކޮމިޓީން ނިންމ ވި ގޮތަށް  ރިޕޯޓު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ާ7.4 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 

  ީޖ ނ ރަލްގ  އޮފީހުގ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގ ަނއުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުއްވާަފއިާވ މައްސަަލ އ ޓަރނ

 ސަރުކާރުގ  މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމ ވިޮގތުގ  ރިޕޯޓު

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ުވން ްއވުމާމ ދުފާސްކުރ ކޮމިޓީން ނިންމ ވި ގޮތަށް 

 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  49 ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:ފ ންނަކަމަށް 

 މ ންބަރުން  5 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

 މ ންބަރުން  54 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  28 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:ފާސްވުމަށް 

 * ފާސްވި 

 ނަތީޖާ ވޯޓު 

 މ ންބަރުން  55 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  50 ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  3 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 - ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Finance%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/AG%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/AG%20work_report.pdf
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  ާ7.5 :އައިޓަމް  އ ޖ ންޑ 

 

 ައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހ ލްތްގ  މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަުލގ ނަުއމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮުނއްވާަފއިާވ މ

ސަރުކާރުގ  މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިްނމ ވިގޮުތގ  

 ؛ވޯޓަށް އ އްސ ވުން އްވުމާމ ދުފާސްކުރ ކޮމިޓީން ނިންމ ވި ގޮތަށް  ރިޕޯޓު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  53 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

 ވޯޓު ނަތީޖާ 

 މ ންބަރުން  54 ހާޒިރުވި މ ންބަރުންގ  ޢަދަދު:

 މ ންބަރުން  49 މ ްނބަުރންގ  ޢަދަދު:ފ ންނަކަމަށް ވޯޓުދ އްވި 

 މ ންބަރުން  3 ނުފ ންނަކަމަށް ޯވޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ޢަދަދު:

 ވޯޓުދ އްވި މ ންަބރުންގ  ކަމަށް ބޭުންނނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކި
 ޢަދަދު:

- 

 މ ންބަރުން  52 ޢަދަދު: މ ންބަރުންގ  ބައިވ ރިވި ވޯޓުގައި

 މ ންބަރުން  27 ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 * ފާސްވި 

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Health%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Health%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Health%20min%20work_report.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/Sarukaaruge_masooliyyathu_adhaakuraaminvaru_balaa_committee-report/Health%20min%20work_report.pdf
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