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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 
 

 

 އެޖެންޑ  

 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން  28ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ  ލްސ :ޖަ 
 ޖަލްސ   ރައީސް އިންތިޚ ބުކުރުމަށް ބ އްވ  އިބު ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސ އި ނަ ރައް 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ތަން:
 

 ދުވަސް  ބުދަ  ،8241 މޭ  82 ތ ރީޚް:

 4141 ރަޖަބު  82 

 

 ރު ޖަހ އި  44ހެނދުނު  ގަޑި:
 

 

 ގައި  44:22ހެނދުނު 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެމަތިން މިޖަލްސ ގެ  28ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ *

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުގައި  ޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތު ބަލަހައްޓަވ ނީ ޖަލްސ އަށް ހ  ރިޔ ސަ 

ނ ނޑި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ގިނަ މެދުނުކެ ޑި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ މެންބަރެކެވެ. މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެ

 މެންބަރުންތަކެއް ތިބި ނަމަ އެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢުމުރުން އެންމެ ދޮށީ މެންބަރެކެވެ.
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 ސަލަވ ތް 

 وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم ةالوالص هلل الحمدالرحيم،  الرحمن هللا بسم"

 މަޖިލިސް ފެށުނީ" - وااله ومن
 

 

 

ގެމަިތން މަޖިލީހުގެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ަގއިވ  ގޮތު 28ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  .4

އްރު ވޯޓަކުްނ މަޖިލީހުގެ ސި ނައިުބ ރައީސަކު ިއ ގެ ރައީަސކ ތެރެއިން މަޖިލީހު މެންބަރުންގެ

ވަނަ މ އްދ ެގ  7އިންތިޚ ބުކުރުމުގެ ކަންކަން ުކރިއަށްގެންދިއުމަށްަޓކައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވ އިދުގެ 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުަލވ ލެވޭ ކޮމިީޓއެއް ޮހއްެވުވން 1ބަޔ ންުކރ   ވަނަ ނަންބަރުަގއި 1

 

އި ނައިބު ރައީްސގެ ަމޤ މަށް އިންތިޚ ބުކުރުމަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސ  .8

 މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހެޅުން

 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއވ  ގޮުތގެމަިތން ރައްޔިތުންގެ  28ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  .4

 ޯވޓު ނެގުން ަނގ  ސިއްރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އިންތިޚ ުބކުރުމަށްޓަކައި

 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއވ  ގޮުތގެމަިތން ރައްޔިތުންގެ  28ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  .1

ސިއްރު ވޯުޓގެ ނަތީޖ  ސ ފުކޮށް ނަތީޖ   އިންިތޚ ބުކުރުމަށްޓަކައި ނެގުނު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު

 އިޢުލ ންކުރުން

 
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއވ  ގޮުތގެމަިތން ރައްޔިތުންގެ  28ސީގެ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ  .1

 ވޯޓު ެނގުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކު ިއންތިޚ ބުކުރުމަށްޓަކައި ނަގ  ިސއްރު
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ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގަިއވ  ގޮުތގެމަިތން ރައްޔިތުންގެ  28ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  .6

ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖ  ސ ފުކޮށް ނަތީޖ   އިންތިޚ ބުކުރުމަށްޓަކައި ނެގުނު  އީސަކުމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަ

 އިޢުލ ންކުރުން

 

 
 

 ނިންމުން 

 މަޖިލިސް ނިމުނީ" - العالمين رب هلل والحمد" 

 


