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 ތްފިހުރިސް
؟ހުރި ވ ހަކަތައް ހޯދ ނީ ކިހިނެއްތޯއި ފަވ  ވަކި މެންބަރެއް ދައްކަ(  1   

؟ވަކިއަހަރެއްގެ ޑޮކިއުމެންޓެއް ހޯދ ނީ ކިހިނެއްތޯ(  2   

؟"ހޯއްދަވ " މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ(  3   

؟ވަކި އަހަރެއްގެ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ރިޔ ސީ ބަޔ ން ހޯދ ނީ ކިހިނެއްތޯ(  4   

 5(  ވަކި މެންބަރަކު ދެއްކި ވ ހަކައެއް ހޯދ ނީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

 6(  ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި މަޖިލީހުގައި ހިނގ ފައިވ  ކަންތައްތައް ހޯދ ނީ ކިހިނެއް؟ 
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 ؟ރި ވ ހަކަތައް ހޯދ ނީ ކިހިނެްއތޯވ ފައި ހުވަކި މެންބަރެއް ދަްއކަ (1
 

 ގޮތަކަށް ހޯދިދ ނެއެވެ.   2ވ ހަކަފުޅުތައް ތަފ ތު  ވަކި މެންބަރަކު ދައްކަވ ފައިހުރި  ހ(  
 އަތްފަރ ތުގައިވ  ތަފ ސްއިން >މެންަބރުން< ފެނިފަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ. ވަ ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިޞަފްހ  -
 އެ ތަފ ސްއިން ޭބނުންފުޅު ވެލައްވ  މެންަބރަކު ހިޔ ރުކުރައްވ ށެވެ. -

                     

 

 

މެންަބރު ހިޔ ރުކުރެއްވުމުން އަރުޝީފަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވ  އެ މެންަބރަކ އި ގުޅުން ހުރި ހުރިހ  ޑޮކިއުމެންޓެއް  -
 ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ. 

 ޭބނުންފުޅުވެލައްވ  މައުލޫމ ތު ފުރ ނުންވ ށެވެ.  filter)ހޯއްދަވ ގެ އެހީގައި އިތުރައް ފުރ ނަން) -
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< މި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހޯއްދަވ އިން ވަކި މެންބަރަކ  ބެހޭ މައުލޫމ ތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވ ނަމަ ހޯއްދަވ އިން > ށ(  
 ގަވ ށެވެ. ން ނަ ވިލި 

އިން ގޮޅިން >މެންަބރުން< މައަދި >ފުރޭނިތައް ހިމަނުންވ < މިހެން ލިޔެފައިވ  ސުރުހީގެ ދަށުން ފުރަތަ -
 ނަންގަވ ށެވެ. 

 

 .ސަވ ށެވެގައި ޭބނުންފުޅުވެލައްވ  މެންަބރެއްގެ ނަންޖައްލައިނުގެ ތިންވަނަ ގޮޅީހަމަ އެ  -
  .ން ފެށޭހުރިހ  މެންަބރުން ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެރުމުން އެ އަކުވު ސެނަމުގެ ފުރަތަމަ އަކުރު ޖެއް -
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 ލައްވ ށެވެ.ތ ސްކަން ގޮޅިއަށް ފިފައިވ  މަޑު އަޅިކުލައިގެ ހަތަރެޔެމިގޮޅީގެ ފަހަތުގައި >އިތުރު< މިހެން ލި -
 ންހުރި ހުރިހ  ޑޮކިއުމެންޓެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ. މިހ ރު ކަނ އަތްފަރ ތު ތިރިން ނެންގެވި މެންަބރ  ގުޅު -
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 ؟ވަކިއަހަރެްއެގ ޑޮކިއުމެންޓެއް ހޯދ ނީ ކިހިނެއްތޯ (2
 
 ނަންގަވ ށެވެ.>ތ ރީޚް< ފަރ ތުގައިވ  ތަފ ސްއިން އަތްވަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަރުޝީފުގެ މައިޞަފްހ ގެ  -

                         

 

 އަހަރުންނެވެ.  10އަހަރުން  10މި ތަފ ސްގައި އަހަރުތައް ަބހ ލ ފައިވ ނީ  -
 ފިތ ލައްވ ށެވެ. ރޭންޖަށްބޭނުންފުޅުވެލައްވ  އަހަރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވ   -
 އަހަރު، ކޮންމެ އަހަރެއް ވަކި ވަކިން ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ.  10ފިތ ލެއްވުމުން ހަމަ އެ ތަފ ސްއިން ނެންގެވި  -
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 އަހަރެއްގެ ހުރިހ  ޑޮކިއުމެންޓެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ.ޭބނުންފުޅުވެލައްވ  އަހަރަކަށް ފިތ ލެއްވުމުން އެ  -
 ފުރ ނަންޭބނުންފުޅުވެލައްވ  މައުލޫމ ތު ފުރ ނުންވ ށެވެ.  ށްހޯއްދަވ ގެ އެހީގައި އިތުރަ -
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 ؟"ހޯއްދަވ " މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ (3
 
އަރުޝީފުން ތަފ ސްކުރައްވ < މިހެން <އަތްފަރ ތުން ވަޞަފްހ ގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަރުޝީފުގެ މައި -

 ފިތ ލައްވ ށެވެ. ށްލިޔެފައިވ  ސ ރޗް ބަޓަނަ
                

 
ރުން މިއަށް ފިތ ލައްވ ށެވެ. އޭއިން >އަރުޝީފުގެ ހުރިހައި ގޮތަކުން<، ތިރީގައިވ  >ހޯއްދަވ <  ގެހޯއްދަވ  -

 ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ.  އަރުޝިފުގައި ވ  ހުރިހ  ވިލިތަކެއް
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އަދި >ފުރޭނި< މި ަބއިގައި އިތުރައް ޭބނުންފުޅު ވެލައްވ  މައުލޫމ ތު  .ޭބނުންފުޅުވެލައްވ  ވިލިއަށް ފިތ ލައްވ ށެވެ -

 ވ ށެވެ. މިސ ލު: ިބލުސަޖައް
ނޫކުލައިގެ  ހަރަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއްގައި >ކުރިއަށް< މިހެން ލިޔެފައި ވ ނެއެވެ. އެ ގޮޅިއަށް   ށްފުރޭނީގެ ފަހަތަ -

 ފިތ ލައްވ ށެވެ. 
 ޭބނުންފުޅުވެލައްވ  މައުލޫމ ތު ކަނ އަތްފަރ ތުގެ ތިރިން މިހ ރު ފެނިވަޑައި ގަންނަވ ނެއެވެ. -



 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަރުޝީފް 

9 
 

                 

 
 ށްރަތުހިމަނުންވ < މިހެން ލިޔެފައި ވ ނެއެވެ. އެ ފުރޭނިތަކުން ނަތީޖ  އިހޯއްދަވ ގެ ތިރީގައި >ފުރޭނިތައް   -

 ސ ފުކުރެއްވޭނެއެވެ.
 ނަތީޖ  ސ ފުކުރެވޭނީ އެޭބފުޅަކު ނަންގަވ  ވިއްޔަކ  ގުޅުންހުރި ދ އިރ ތަކުންނެވެ. ށްފުރޭނިތަކުން އިތުރަ -
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 ؟ވަކި އަހަރެއްެގ ވަކި ބޭފުޅެްއެގ ރިޔ ސީ ބަޔ ން ހޯދ ނީ ކިހިނެއްތޯ (4
މުޅި ވެްބސައިޓް ގެ މަޢުލޫމ ތު އެއްކޮށް  ތަވ ލެއްވުންވެްބސައިޓްގެ ކަނ ތްފަރ ތުގެ މަތީގައިވ  "ހޯއްދަވ " އަށް ފިއް -

 ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ. ހޯދުމުގެ އޮޕްޝަންސް ތައް 

 
 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ."ރިޔ ސީ ަބޔ ން"  ނެންގެވުމުންމިގޮތަށް  ނަންގަވ ށެވެ.މިތަނުން "ވިލިޖަމ "  -



 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަރުޝީފް 

11 
 

 
މި  <ހުށައެޅިފަރ ތް> <ޞުރުހީ< > މަޖިލީހުގެވަނަ< >ތ ރީޚް> ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނީ ނެންގެވުމުންރިޔ ސީަބޔ ން  -

 ނެންގެވުމަށްފަހު ޭބނުންފުޅުވެލައްވ  އަހަރެއް ނަންގަވ ށެވެ. <ހުށައެޅިފަރ ތް>މިތަނުން   ަބއިތަކެވެ.
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 ؟ވަކި ދުވަސްވަރެްއަގއި މަޖިލީހުަގއި ހިނގ ފައިވ  ކަންތައްތައް ހޯދ ނީ ކިހިނެއް (5
 ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ."ތ ރީޚް" ން ތްފަރ ތުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަރުޝީފުގެ ވ  -

 
 ރަށް ބަހ ލައިގެންނެވެ. އަހަ 10 ންއަހަރު 10 މިތަފ ސްގައި އަހަރުތައް ތަރުތީުބ ކުރެވިފައިވ ނީ  -
 ނެންގެވުމުން އެރޭންޖްގައިވ  އަހަރުތައްމިގޮތަށް  ޭބނުންފުޅުވ  އަހަރު ހިމެނޭ ރޭންޖް ނަންގަވ ށެވެ.އެތަނުން  -

 ފެނިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ. ވަކިވަކިން 
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 ފެނިވަޑައިގަންނަވަން ހުންނ ނެއެވެ. އެއަހަރެއްގެ ހުރިހ  ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ނެންގެވުމުންދެން ބޭނުންވ  އަހަރެއް  -
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