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csIfoa egclwrenej rwTiDoa 

  ދިވެހިރާއްޖެެ ،މާލެ

 މައުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކްލަރޭޝަންޑެ އެސެޓްސް ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރް އަށް 2023ނޮވެމްބަރ  16 ން 2018ނޮވެމްބަރ  17 

ެމެމްބަރ ެ މަޤާމްެ/  ނަން  #
ެޑިކްލަރޭޝަންެ އެސެޓްެމެމްބަރ ެ މަގާމަށްެ/

 ހަމަޖެހ ނ 

ެ ތާރީޚް
ެތާރީޚްެ ހ ށަހެޅިެ ތާރީޚްެ ހ ށަހަޅަންޖެހޭެއަހަރ ެ ހ ށަހެޅިެ ވަކިވިެތާރީޚް

އަސާސީގެެ ެހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ވަނަެމާއްދާގެެދަށ ންެއެސެޓްެޑިކްލަރޭޝަނ120ެްޤާނޫނެ 

   17.11.2018ެރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެ އިބްރާހިމްެމ ހައްމަދ ެސޯލިހްެރައީސް 1
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
05.07.2020 

2019 05.07.2020 
އަސާސީގެެ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ވަނަެމާއްދާގެެދަށ ންެއެސެޓްެޑިކްލަރޭޝަނ138ެްޤާނޫނެ 

   17.11.2018ެނައިބް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ ފައިސަލްެނަސީމްެއަލްފާޟިލްެ 2
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
05.07.2020 

2019 05.07.2020 

ރޒް މިނިސްޓަރ هللاއައްޝައިޚްެޢިމްރާންެއަބްދ  3    17.11.2018ެއޮފްެހޯމްެއެފެއަ
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2019

ޢާތިފާެއަލްފާޟިލާެ 4  އާމިނަތެ 
އޮފްެހައ ސިންގެއެންޑްެއަރބަންެ މިނިސްޓަރ

ެޑިވެލޮޕްމަންޓްެ
17.11.2018 June 2020  

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

03.12.2018 

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2019

 ޝިދާތާެޝަރީފްެއަލްފާޟިލާެ 5
އޮފްެޖެންޑަރ،ެފެމިލީެއެންޑްެ މިނިސްޓަރ

 06.02.2020 17.11.2018ެސޯޝަލްެސަރވިސަސްެ
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2019

ދީދީެއާއިޝަތ ެއަލްފާޟިލާެ 6  މ ހައްމަދެ 
އޮފްެޖެންޑަރ،ެފެމިލީެއެންޑްެ މިނިސްޓަރ

 2020   09.02.2020ެސޯޝަލްެސަރވިސަސްެ
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
21.07.2020 
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ޢަލީެެޑރ. 7    17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެއެޑިއ ކޭޝަންެ ޢާއިޝަތެ 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެއަދިެ
04.12.2018 

2019 20.07.2020ެ

   17.11.2018ެޖެނެރަލްެ އެޓަރނީެއަލްއ ސްތާޛ ެއިބްރާހިމްެރިފްޢަތ ެ 8

2018 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

ެއަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

02.07.2020 

17th Nov 2018 

- 17th Nov 

2019 

02.07.2020 

 އަހްމަދ ެމަޚްލޫފ ެއަލްފާޟިލްެ 9
ޔޫތ ،ެސްޕޯރޓްސްެއެންޑްެ  މިނިސްޓަރެއޮފް

ެކޮމިއ ނިޓީެއެމްޕަވަރމަންޓްެ
17.11.2018   

2018 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
31.12.2018 

2019 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
20.07.2020ެ

   17.11.2018ެއޮފްެޓޫރިޒަމްެ މިނިސްޓަރ ވަހީދ ެެޢަލީއަލްފާޟިލްެ 10
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2019

ދީދީެ 11    17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެޑިފެންސްެ އަލްއ ސްތާޛާެމާރިޔާެއަޙްމަދެ 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
05.02.2019 

2019 06.07.2020ެ

   17.11.2018ެއޮފްެހެލްތްެ މިނިސްޓަރ އަމީންهللاެއަބްދ އަލްފާޟިލްެ 12
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2019

  17.11.2018ެއޮފްެއިކޮނޮމިކްެޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރ އިސްމާޢިލްެއަލްއ ސްތާޛ ެފައްޔާޟްެ 13
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

21.07.2020ެ

2019 21.07.2020 

   17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެފިޝަރީޒްެ ޒަހާެވަހީދ ެއަލްފާޟިލާެ 14
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެއަދިެ
23.12.2018 

2019 04.07.2020 

ޙަސަންެެޑރ. 15    17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެއެންވަޔަރަންމަންޓްެ ޙ ސެއިންެރަޝީދެ 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

05.07.2020 

2019 05.07.2020 

   17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެއިސްލާމިކްެއެފެއަރސް އަޙްމަދ ެޒާހިރ ެއަލީެެޑރ. 16

2018 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

17.01.2019 

2019 06.07.2020ެ
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   17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެހަޔަރެއެޑިއ ކޭޝަން އިބްރާހިމްެޙަސަންެެޑރ. 17

2018 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އެއްފަހަރ ެެއަދިެއަހަރަކ 

04.07.2020 

2019 04.07.2020 

 މ ޙައްމަދ ެމަލީޙްެޖަމާލްެއަލްފާޟިލްެ 18
އޮފްެކޮމިއ ނިކޭޝަން،ެސައިންސްެ މިނިސްޓަރ

ެއެންޑްެޓެކްނޮލޮޖީެ
17.11.2018   

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

21.07.2020ެ
2019 21.07.2020 

ނަހ ލާެއަލްފާޟިލާެ 19  ޢާއިޝަތެ 
އފްެޓްރާންސްޕޯޓްެއެންޑްެ މިނިސްޓަރ

ެސިވިލްއޭވިއޭޝަންެ
17.11.2018   

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

24.12.2018ެ

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2019

 ޔ މްނާެމައ މޫންެއަލްފާޟިލާެ 20
މިނިސްޓަރެއޮފްެއާޓްސް،ެކަލްޗަރެއެންޑްެ

ެހެރިޓޭޖްެ
17.11.2018   

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

05.07.2020 

2019 05.07.2020 

ރޒްެ ޝާހިދ ެهللاެއަބްދ އަލްފާޟިލްެ 21    17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެފޮރިންެއެފެއަ
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
05.07.2020 

2019 05.07.2020 

 މ ޙައްމަދ ެއަސްލަމްެއަލްފާޟިލްެ 22
މިނިސްޓަރެއޮފްެނޭޝަނަލްެޕްލޭނިންގެއެންޑްެ

ެއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
17.11.2018 

  

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

22.07.2020ެ

2019 21.07.2020 

 17.11.2018ެމިނިސްޓަރެއޮފްެފިނޭންސްެއެންޑްެޓްރެޜަރީެ އިބްރާހިމްެއަމީރ ެއަލްފާޟިލްެ 23

  

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

02.01.2019 

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ  2019

ެހ ށަހަޅަންޖެހޭެގެެދަށ ންެއެސެޓްެޑިކްލަރޭޝަންެ ގެެ)ރ(11ެވަނަެމާއްދާގ17ެެެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންގެެޤާނޫނ ގެެ-އެންޓިެ

  ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި ލ ތ ފީެ ހަސަންއަލްފާޟިލްެ 24
މިހާރު 

  ވަކިވެފައި

2008 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

29.09.2009 

2009 29.09.2009 

2011 25.11.2012 

2012 22.12.2013 

2013 26.06.2014 

2015 01.03.2016 

2016 29.05.2017 

2017 01.02.2018 

2018 31.03.2019 



4 
 

 08.09.2019 09.09.2009ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި ރަޝީދ ެ މ ޢައްވިޒްެއަލްއ ސްތާޛ  25

2009 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

12.02.2012 

2010 12.02.2012 

2011 12.02.2012 

2012 22.12.2013 

2013 12.06.2014 

2015 29.02.2016 

2016 28.02.2017 

2017 20.03.2018 

2018 14.03.2019 

 08.09.2019  ެމެމްބަރ ކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެ އެންޓި މިންނާެ އައިމިނަތ އަލްފާޟިލާެ 26

2014 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

19.10.2014 

2015 06.04.2016 

2016 23.07.2017 

 08.09.2019 09.09.2014ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި މ ހައްމަދ ެ ޞަފްވަތ އަލްފާޟިލްެ 27

2014 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

20.10.2014 

2015 31.03.2016 

2016 31.03.2017 

2017 30.03.2018 

2018 13.02.2019 

 08.09.2019 09.09.2014ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި މ ހައްމަދްެ ޔަޒްމީދ އަލްފާޟިލްެ 28

2014 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

23.10.2014 

2015 31.03.2016 

2017 30.03.2018 

2018 14.03.2019 

 2019   09.09.2019ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި ޝިއ ނާެ މަރިޔަމްއަލްފާޟިލާެ 29
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އެއްފަހަރ ެއަދިެއަހަރަކ ެ
08.09.2019 

 2019   09.09.2019ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި هللاޢަބްދ  ޢާއިޝަތ އަލްފާޟިލާެ 30
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 09.09.2019 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

 2019   09.09.2019ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި އަނޫލާެ ފާތިމަތ އަލްފާޟިލާެ 31
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 09.09.2019 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

 2019   25.08.2019ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި ޝަކީލްެ އިބްރާހިމްއަލްފާޟިލްެ 32
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
27.08.2019 
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   09.09.2019ެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެމެމްބަރ  އެންޓި އަޝްރަފްެ ޢަލީއަލްފާޟިލްެ 33
until 

09.09.2019  

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

09.09.2019 

 ދަށ ންެއެސެޓްެޑިކްލަރޭޝަންެހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ގެެ)ރ(ެގ11ެެވަނަެމާއްދާގ17ެެެއިލެކްޝަންެކޮމިޝަންގެެޤާނޫނ ގެެ

  ެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ެ އިލެކްޝަންސް މ ސްތަފާެ އަމްޖަދ ެއަލްއ ސްތާޛ  34
މިހާރު  

  ވަކިވެފައި

2014 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

05.12.2014 

2015 25.11.2015 

2016 25.11.2016 

2017 25.11.2017 

2018 25.11.2018 

2019 28.11.2019 

   23.03.2015ެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ެ އިލެކްޝަންސް އަކްރަމްެ އަހ މަދ އަލްފާޟިލްެ 35

2015 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

30.03.2015 

2016 23.03.2016 

2017 23.03.2017 

2018 23.03.2018 

2019 23.12.2019 

   06.03.2018ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ެ ޝަރީފްެއަހ މަދެ އަލްފާޟިލްެ 36

2018 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
19.11.2018 

2019 
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
08.07.2020ެ

  ` 25.07.2018ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ެ އަލީެނަޝާތ ެއަލްފާޟިލްެ 37
ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި 2018

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
30.07.2018 

2019 22.07.2020 

38 
ހަބީބްެ އިސްމާއިލްއަލްފާޟިލްެ
 އަބްދ އްރަޙީމް

   23.03.2019ެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ެ އިލެކްޝަންސް

31 March 2013 

/ 31- March 

2014 

ހަވާލ ވ މަށްފަހެ  މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

09.04.2014 

13 March 2015 

- 31 March 

2016 

15.03.2016 

13 March 2016 

- 31 March 

2017 

04.10.2017 

2018 15.03.2018 
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14 March 2018 

- 13 March 

2019 

13.06.2019 

     

14 March 2019 

- 13 March 

2020 

 08.07.2020 

 2019   24.11.2019ެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ެ އިލެކްޝަންސް ތައ ފީޤ ެ ފ ވާދ އަލްފާޟިލްެ 39
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
13.04.2020 

 ދަށ ންެއެސެޓްެޑިކްލަރޭޝަންެހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ވަނަެމާއްދާގެެ)ރ(ެގ17ެެޖ ޑީޝަލްެސަރިވިސްެކޮމިޝަންގެެޤާނޫނ ގެެ

   27.08.2015ެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޖ ޑީޝަލް ޝަމީމް އަލީޑރ.ެ 40

  

ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

  2017،2016،2015 ،

ވަނ2019ެެަ އަދ2018ެި
ެއަހަރަށްެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ

 16.05.2017ެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޖ ޑީޝަލް ރައޫފްެއިބްރާހިމް އަބްދ ލްެއަލްއ ސްތާޛ  41

 

1.12.2019  

 

  

ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

  

އަދ2017،2016،2015ެި
ވަނަެއަހަރަށްެ 2018

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ

 20.11.2019 10.07.2017ެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޖ ޑީޝަލް ޢަރީފްެ هللاއަބްދ ެއަލްއ ސްތާޛ  42

  

ެހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިން މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

  

އަދ2017،2016،2015ެި
ވަނަެއަހަރަށްެ 2018

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ

 27.06.2019  06.11.2014ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ލަތީފާެގާސިމްެއަލްއ ސްތާޛާ 43

2014 

ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

29.01.2015 

2015 20.03.2016 

2016 28.02.2017 

2017 28.02.2018 

2018 28.02.2019 

 ހ ށަހަޅާފައިނ ވޭެ ވަކިވިތާރީޚާއިެހަމައަށްެ 2019

 27.08.2019  28.08.2014ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ މ ޙައްމަދ ެއީސާފ ޅ ެެއަލްއ ސްތާޛ  44

2014 

ކ ރިންެމަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެެ
 އެއްފަހަރ ެ އަދިެއަހަރަކ 

18.09.2014 

2014 31.01.2015 

2015 29.02.2016 

2016 28.02.2016 

2017 14.02.2018 
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2018 28.02.2019 

 ހ ށަހަޅާފައިނ ވޭެ ވަކިވިތާރީޚާއިެހަމައަށްެ 2019

45 
ހަންނާންެ އަބްދ ލްެއަލްއ ސްތާޛ 

 އަހްމަދ 
  11.08.2019 12.08.2014ެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޖ ޑީޝަލް

12 Aug 14- 31 

Dec 14 

ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

25.02.2015 

2015 17.03.2016 

2016 28.02.2017 

2017 27.02.2018 

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 2018

 ހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ ވަކިވިތާރީޚާއިެހަމައަށްެ 2019

 2018 28.05.2019 22.11.2018ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޤާސިމްެއިބްރާހިމްެއަލްފާޟިލްެ 46
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
24.12.2018 

 2019 28.05.2019 22.11.2018ެކޮމިޝަންެމެމްބަރެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސް އަހްމަދ ެފާރިސްެމައ މޫންއަލްފާޟިލްެ 47
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

ހ ސްނީެެއަލްއ ސްތާޛ  48  12.12.2018ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ މަސްތޫރެ 

  

12.12.2018 
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އެއްފަހަރ ެއަދިެއަހަރަކ ެ
10.01.2019 

 30.06.2020 ކޮންމެެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ  2019

ޢާއިޝާެޝ ޖޫންެެއަލްއ ސްތާޛާ 49
 މ ޙައްމަދ 

 22.12.2019ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ

  

2019 
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
30.12.2019 

 08.09.2019ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޝަރީފްެޢަލީެެއަލްއ ސްތާޛ  50

  

2019 
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
01.01.2020 

 05.12.2019ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޢަލީެސަމީރ ެެއަލްއ ސްތާޛ  51

  

2019 
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އެއްފަހަރ ެއަދިެއަހަރަކ ެ
19.01.2020 

 29.05.2019ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ މ ޙައްމަދ ެނަޝީދ ެރައީސްެ 52

  

2019 
ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
14.07.2019 

 13.11.2019ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޙިސާންެޙ ސައިންެެއަލްއ ސްތާޛާ 53

  

01.01.2019 - 
03.06.2019 

ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

21.01.2020 
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54 
ޙ ސައިން އަލްއ ސްތާޛ    31.07.2019ެޖ ޑީޝަލްެސަރވިސްެކޮމިޝަންެމެމްބަރ ޢަބްދ ލްމާނިޢެ 

  
2019 

ހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ މަގާމާއި
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

07.07.2020ެ

ެއެސެޓްެޑިކްލަރޭޝަންެހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ވަނަެމާއްދާގެެ)ށ(ެގެެދަށ ނ12ެްޕްރޮސެކިއ ޓަރެޖެނެރަލްގެެޤާނޫނ ގެެ

   25.11.2015ެޖެނެރަލްެ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ބިޝާމްެ ޢާއިޝަތ ެއަލްއ ސްތާޛާ 55

2015 

މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެެކ ރިންެ
 އެއްފަހަރ ެ އަދިެއަހަރަކ 

16.08.2016 

2016 08.10.2018 

2017 08.10.2018 

2018 03.01.2019 

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ  މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ންެ 2019   08.12.2019ެޖެނެރަލްެ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޝަމީމް ހ ސައިންެއަލްއ ސްތާޛ  56

ެހ ށަހަޅަންޖެހޭެޑިކްލަރޭޝަންެ ވަނަެމާއްދާގެެދަށ ންެއެސެޓ15ެްރިޔާސީެކޮމިޝަންތަކ ގެެޤާނޫނ ގެެ

 هللاއަބްދ  ޢާސްއަލްފާޟިލްެ 57
ކޮމިޝަންެއޮންެކޮރަޕްޝަންެ ޕްރެޒިޑެންޝަލްެ

ެއެންޑްެއެސެޓްެރިކަވަރީގެެމެމްބަރ
04.12.2018   2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

02.09.2019 

 އަސްއަދ ެ އަހްމަދ އަލްފާޟިލްެ 58
އޮންެކޮރަޕްޝަންެކޮމިޝަންެ ޕްރެޒިޑެންޝަލްެ

ެއެންޑްެއެސެޓްެރިކަވަރީގެެމެމްބަރ
04.12.2018   

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ 2018
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

16.7.2020ެ

2019 16.7.2020 

 ނަދީމްެއިބްރާހިމް އަލްއ ސްތާޛ  59
ކޮމިޝަންެއޮންެކޮރަޕްޝަންެ ޕްރެޒިޑެންޝަލްެ

ެމެމްބަރއެންޑްެއެސެޓްެރިކަވަރީގެެ
05.12.2018   2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 ހަސަންެ އާމިނަތ އަލްފާޟިލާެ 60
ކޮމިޝަންެއޮންެކޮރަޕްޝަންެ ޕްރެޒިޑެންޝަލްެ

ެއެންޑްެއެސެޓްެރިކަވަރީގެެމެމްބަރ
06.12.2018   

2018 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެއަދިެ

23.07.2020ެ

2019 23.07.2020 

61 
ސަރީރާެއަލީެ ފާތިމަތ އަލްފާޟިލާެ

 ޝަރީފްެ
ކޮމިޝަންެއޮންެކޮރަޕްޝަންެ ޕްރެޒިޑެންޝަލްެ

ެއެންޑްެއެސެޓްެރިކަވަރީގެެމެމްބަރ
07.12.2018   2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

އޮތޯރިޓީގެެޤާނޫނ ގެެމޯލްޑިވްސްެ ެޑިކްލަރޭޝަންެހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ދަށ ންެއެސެޓް (ެގ1ެވަނަެމާއްދާގެެ)10ެއިންލޭންޑްެރެވެނިއެ 

   31.10.2019ެޖެނެރަލްެއޮފްެޓެކްސޭޝަންެ ކޮމިޝަނަރ ޖަމީލްެ هللاފަތ ހ އަލްފާޟިލްެ 62
31st Oct 2018 - 

30th Oct 2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 01.07.2020 އެއްފަހަރ ެެއަދިެއަހަރަކ 

 ޝަފީއ ެ އަސްމާއަލްފާޟިލާެ 63
ކޮމިޝަނަރެޖެނެރަލްެއޮފްެ ޑެޕިއ ޓީ

    ެޓެކްސޭޝަންެ
31st Oct 2018 - 

30th Oct 2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 31.03.2020 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
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 ފަސީހ ެޒާހިރ ެ އ ސްތާޛ  64
އޮތޯރިޓީގެެބޯޑެ އިންލޭންޑްެރެވެނިއ ެ މޯލްޑިވްސް
ެމެމްބަރ

09.08.2015   2019 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
23.07.2020ެ

 ސަރ ވާޝްެއާދަމް އަހްމަދ އަލްފާޟިލްެ 65
އިންލޭންޑްެރެވެނިއ ެއޮތޯރިޓީގެެބޯޑެ  މޯލްޑިވްސް
ެމެމްބަރ

30.09.2019   2019 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެއަދިެ
30.03.2020ެ

66 
މ ހައްމަދ ެޒާހިރެ  ލީނާއަލްފާޟިލާެ
 ހ ސައިން

އިންލޭންޑްެރެވެނިއ ެއޮތޯރިޓީގެެބޯޑެ  މޯލްޑިވްސް
ެމެމްބަރ

09.08.2015   2019 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
01.07.2020 

 މ ހައްމަދ ެފާއިޒ ެ އަހ މަދ އަލްފާޟިލްެ 67
އިންލޭންޑްެރެވެނިއ ެއޮތޯރިޓީގެެބޯޑެ  މޯލްޑިވްސް
ެމެމްބަރ

09.08.2015   2019 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
09.07.2020ެ

 އާޝާެއަލީެ އާއިޝަތ އަލްފާޟިލާެ 68
އިންލޭންޑްެރެވެނިއ ެއޮތޯރިޓީގެެބޯޑެ  މޯލްޑިވްސް
ެމެމްބަރ

09.08.2015   2019 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
08.07.2020ެ

 މަޚްޒޫމްެސަލީމް އ ސްތާޛ  69
އިންލޭންޑްެރެވެނިއ ެއޮތޯރިޓީގެެބޯޑެ  މޯލްޑިވްސް
ެމެމްބަރ

24.11.2019   2020 
ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ

 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ
15.03.2020 

 ޑިކްލަރޭޝަންެހ ށަހަޅަންޖެހޭެ ވަނަެމާއްދާގެެދަށ ންެއެސެޓ15ެްޤާނޫނ ގެެރިޔާސީެކޮމިޝަންތަކ ގެެ

 ހ ސްނ އްެސޫދ ެ އަލްއ ސްތާޛ  70
މަރާލާފައިވާެމީހ ންނާއި،ެގެއްލ ވާލާފައިވާެ

ެމީހ ންގެެމައްސަލަތައްެތަޙްގީގ ކ ރާެކޮމިޝަންެ
17.11.2018 08.12.2019 2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އެއްފަހަރ ެއަދިެއަހަރަކ ެ

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 މ ނާޒ  هللاއަބްދ އަލްފާޟިލްެ 71
މަރާލާފައިވާެމީހ ންނާއި،ެގެއްލ ވާލާފައިވާެ

ެމީހ ންގެެމައްސަލަތައްެތަޙްގީގ ކ ރާެކޮމިޝަންެ
17.11.2018 24.12.2018 2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 އިބްރާހިމްެ އާދަމްއަލްފާޟިލްެ 72
މަރާލާފައިވާެމީހ ންނާއި،ެގެއްލ ވާލާފައިވާެ

ެމީހ ންގެެމައްސަލަތައްެތަޙްގީގ ކ ރާެކޮމިޝަންެ
17.11.2018 08.12.2019 2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

ެހ ށަހާޅާފައިނ ވޭެ 

 هللاއަބްދ  ފަރީޝާއަލްފާޟިލާެ 73
މީހ ންނާއި،ެގެއްލ ވާލާފައިވާެެމަރާލާފައިވާެ

ެމީހ ންގެެމައްސަލަތައްެތަޙްގީގ ކ ރާެކޮމިޝަންެ
17.11.2018   2019 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

11.03.2020 

 އައްބާސްެ މިސްބާހްއަލްފާޟިލްެ 74
މަރާލާފައިވާެމީހ ންނާއި،ެގެއްލ ވާލާފައިވާެ

ެތަޙްގީގ ކ ރާެކޮމިޝަންެމީހ ންގެެމައްސަލަތައްެ
17.11.2018   

Dec 2018 – 

june 2020 

ކ ރިންެ މަގާމާއިެހަވާލ ވ މ ގެ
 އަދިެއަހަރަކ ެއެއްފަހަރ ެ

 16.7.2020ެ

 ނާޝިދ ެ އަހްމަދ އަލްފާޟިލްެ 75
މަރާލާފައިވާެމީހ ންނާއި،ެގެއްލ ވާލާފައިވާެ
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