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 އިޢުލާން 
 

ރެއްވުމަށް  ޢައްޔަނުކު   ޤާމަށް މަ އެ ދެ      ހުސްވެފައިވާތީ،   މަޤާމު   ދެ   މެންބަރުކަމުގެ   ކޮމިޝަންގެ   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ   މޯލްޑިވްސް 

 ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު    ގުޅޭގޮތުން   ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކާ މަޖިލީހަށް   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ 

 ހުޅުވާލުން  ފުރުޞަތު   ށް ހޯދުމަ 
 

ވަނަ ޖަލްސާގައި،  42ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19ގައި ޭބއްވުނު  2019 އޯގަސްޓް 27
ދެ ަމޤާުމ  ންގެ މެްނަބރުކަމުގެޝަގެން އެ ޮކމިއިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިރަކު ަބމެން  ދެކޮމިޝަންގެ  ްބރޯޑްކާސްޓިންގމޯލްޑިވްސް 

( ގައިވާ ޮގތުގެމަިތްނ ހވަނަ މާއްދާގެ ) 6ޤާނޫނު( ެގ  ޓްކުރުމުގެްބރޯޑްކާސް) 2010/16ރު ޤާޫނނު ަނންބަ  ހުސްވެފައިވާތީ،
ރެއްވުމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށް ޮގތެްއ ކުޢައްޔަނު ކުމެންަބރަ ދެ  ށްކޮމިޝަނަ ްބރޯޑްކާސްޓިންގ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވައި، އެކަން ރައްޔިތުންގެ  ޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށްމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިވުނިންމެ
 ކުރައްވާފައިެވއެވެ.މަޖިލީހުގައި އިޢުލާން

މަޤާމަްށ ަޢއްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ެގ މެންަބރުކަމުގެކޮމިޝަން ްބރޯޑްކާސްޓިންގ
 201ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތޯ ެބލުމަށްޓަކައި އެއްވޭގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާ ނަންުފޅުތަކާތިރީގައިވާ ފޮނުއްވާފައިވާ 
 ދަށުން އިޢުާލނުކުރަމެވެ. )ރ( ވަނަ މާއްދާގެ 
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 ޭޑޒީފެހި ލްމީ ގ.ޙި މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް .2
 ތިނަދޫ ގދ. ސަނީޑޭލް ،ޤައިޞް މަދުއަޙް އަލްފާޟިލް .3
 ހިންނަަވރު ޅ. ލް ޢަލީ ޔޫސުފް، ބާރަނާއަލްފާޟި .4
 އަޅިފެހި  .މއ އާދަމް، ޢާމިލާ އަލްފާޟިލާ .5

  ރަސްއައިން .މއ ފައިރޫޒު، އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް .6
 ބޫދޫފ.ދަރަފަރު ރަޝީދު، ފަތަނުގމާެގ، ޢުއަލްފާޟިލް ޖަ .7
 ހިތަދޫ  ސ. ،ސްޓަރސެަވންރު، ޠާހިއިޝަތު ދިޔާނާ ޢާއަލްފާޟިލާ  .8
  ، ހއ.ހޯރަފުށިމަންޒިލްޢުދާ ސަލީމް، ރަބީޢުސަ ލާފާޟިއަލް .9
  14596ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ނަފީޒް .10
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  ލިއަލްފާޟިލާ ޔުސްރާ އަޙްމަދު ޖަނބުރޯޒުެގ، ގދ.މަޑަެވ .12
 ެވލި ށިމަ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޝްަރފް، ވ. .13



 

  ޅުުދއްފުށިކު ތީނިެގ ހދ.އްވަ  ،ރައްޔާން هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  .14
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  4055ފާޠިނާ ޤާސިމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު  އަލްފާޟިލާ .23
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 ތިނަދޫ ގދ.އޯަޝންރީޑް هللا، ހިދާޔަތުއަލްފާޟިލް  .25
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  އިނުގރަިއދޫ ސްިވާލ، ރ.ކީއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައުަޒމް،  .30
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  އުނޫގފާރު ރ.ނަޝޭމަން  ،ދާސާމަރިޔަމް އަލްއުސްާތޛާ  .33
  8946ދަފްތަރު ނަންބަރު  ޒީޒު،ޢަލްފިޔާ ޢަބްދުޢާ އަލްއުސްާތޛާ .34
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ވާ  2019 ސެޕްޓެމްަބރ 18އޮތްނަމަ  ވާއެއްޝަކުގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ  ދެންނެުވނު ނަްނފުޅުތަކާވީމާ، 
ކޮމިޓީެގ  ށްއެނގޭ ގޮތަ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު އަދި އި، ދާއިމީ އެޑްރެސް މާއެފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ނަން ކުރި ގެ 14:00ދުވަހުގެ  ުބދަ

 ންފޮނުއްވައި ދެއްވުލިޔުމުން  ށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްއަ committee@majlis.gov.mvމެއިލް އެޑްރެސް 
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