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 ރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާ 
 ، މާލެ  

 . ދިވެހިރާއްޖެ
 

  F/IU/2020/55-57 ނަންަބރ:

 އިޢުލާން 
 

މެންބަރުންގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރި    4ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ  

 ހުޅުވާލުން  ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވައި  
 

ކޮމިޝަންގެ   ސަރވިސް  ނަންަބރު   4ސިވިލް  ޤާނޫނު  ހުސްވެފައިވާތީ  މަޤާމު  މެންަބރުންގެ 

ކޮމިޝަނަށް     5/2007 ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މެންަބރުން   4)ދިވެހި 

ފަރާތްތަކުގެ   ކުރިމަތިލެއްވި  އިޖާަބދެއްވައި  އިޢުލާނަށް  ކުރި  އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމާ 

ވަނަ ދައުރުގެ   2ގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    2020އޮގަސްޓް    10ކައި،  ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަ

 ވަނަ ޖަލްސާގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ  ފޮނުއްވައި، އެކަންވަނީ އިޢުލާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. 24

ހުސްވެފައިވާ   ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަޤާމަށް  މެންަބ  4އެހެންކަމުން،  ރުންގެ 

ކުރިމަތިލެއްވި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާއެއްވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ދަށުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.   201

 # ނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

  .1 އަޙްމަދު މަންސޫރު  ވ. ރިވެތި / މާލެ

  .2 އަޙްމަދު ސަޢީދު  ތިްބރޯޒުގެ / ގދ.މަޑަވެލި

  .3 މަރްޔަމް މުނާ މ. ާބރަނާގެ / މާލެ

  .4 هللاޢަްބދުލް ާބރީ ޢަްބދު ހ. މެލަން / މާލެ

  .5 މުޙައްމަދު ޝަރީފް ފުސްތުޅާގެ / ގދ.ތިނަދޫ

  .6 ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު ހ. ރީނދޫކޮކާގެ/ މާލެ

  .7 هللاރިފާޔާ ޢަްބދު ގުލްަބކާގެ / އއ.ތޮއްޑޫ

  .8 ހާރިޘް މުޙައްމަދު 4289ދަފްތަރު 

  .9 އިްބރާހީމް ރަޝީދު ްބލެކް / ރ.މީދޫ

  .10 މުނާ މުޙައްމަދު މ. ަބުބނަ / މާލެ 
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  .11 ޒުަބއިރު އަޙްމަދު މަނިކު  ގ.މަލްވިނަ / މާލެ

  .12 އަްބދުލްާބރީ ޙުސައިން ފަސާނާ / ރ.ހުޅުދުއްފާރު 

  .13 އަޖުވަދު ޢަލީ ގ.ްބލޫވޭވޭ / ކ.މާލެ

  .14 ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު  ސ.ހިތަދޫފުއްޓަރުގެ / 

  .15 އިްބރާހީމް މޫސާ ހެޕީރޯސް / ސ.މަރަދޫފޭދޫ

  .16 މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު ހ.ޓޫހާރޓްސް / މާލެ

  .17 هللاއިމްރާނާ ިބންތް ޢަްބދު މ. ކަރޭޖް / މާލެ 

  .18 ޢާއިޝަތު ޝާހީން  މއ.ވިލާރޮދި / މާލެ

  .19 އިްބރާހީމް ޙަމީދު ހ. ނަސްރީނުގެ / މާލެ

  .20 ޖެނީނާ ނަސީމް ސ.މީދޫ ހުޅެހި / 

  .21 މުޙައްމަދު ނަޞީރު މ. ފުންފިނި / މާލެ

  .22 މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް  ގ.ފޭދޫކޮށީގެ 

  .23 ޢަޒްލީމާ އަޙްމަދު  341-94ދަފްތަރު ނަންަބރު: 

  .24 މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު  ހަސަންކާރިގެ / ސ.މީދޫ 

  .25 ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު 1851ދަފްތަރު 

  .26 އައިޝަތު ޝަޒްލީނާ  ވ.ސާރާވިލާ / މާލެ 

  .27 ފާތިމަތު ޝަރީފް  މާކޯޅި/ ގދ.ތިނަދޫ

  .28 މުޙައްމަދު ރިޟާ   ހ.ޢުމަރުފަރު / މާލެ

  .29 އަޙްމަދު މޫސާ  ހ.އަމްސާވިލާ / މާލެ

  .30 ޢާއިޝަތު އަޙްލާމް މއ.ތުުބރި / މާލެ

  .31 ރަންދާ ފުއާދު ވ. ފަހިދޫ / މާލެ

  .32 ފާޠިމަތު ރިފާހަތު ރިފްއަތު  / މާލެ 2ގ.ވެގާ 

  .33 މުޙައްމަދު ނާޞިޙް  މ.ފަލްކަންގެ / މާލެ

  .34 ރަޝިދާ ޢަލީ ގ.ޖަނަވަރީމާގެ / މާލެ

  .35 އަޡްމަތު  9953ދަފްތަރު ނަންަބރު ރސ 

  .36 ޝުހްދާ ރިޟްވާން  ފްލާވަރމީޑް /  ސ.މީދޫ 

  .37 ފާޠިމަތު އިފާޝާ  ގ.ވެނީޒިޔާ / މާލެ 

  .38 އާމިނަތު ޔަޝްފާ މއ.ނިރިލި / މާލެ

  .39 މުޙައްމަދު ފާއިޒް  މއ.ހަވާނާ / މާލެ

  .40 މަރިޔަމް ޝެނިން މއ.ފޮސީތިއާ / މާލެ

  .41 އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން  1890ދަފްތަރު ނަންަބރ ރސ 
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ވާ   2020އޮގަސްޓް    16ވީމާ، އިސްވެދެންނެވި ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ،  

ގެ ކުރިން، ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ   9:00އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  

އަށް ނުވަތަ   committee@majlis.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް  ފޯނު ނަންަބރު އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ ޝަކުވާއެއް ކޮމިޓީގެ  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ. 

 1441ޛުލްޙިއްޖާ  20
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