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 ކަދޏައެޅުދް
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ދަދްބަޒު   އުޞޫޑުދް   710717ޤާދޫދު  ޑާމަޒުކަޒީ  ޔާއިޒާގައް  އިޔާޒީ  )ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ 

ސެ   ޤާދޫދު(  ކައުދްލިޑްގަކުސެ   41ހިދްސުމުސެ  ޑޯކަޑް  ޔަފުދް  ސެ  )ޒ(  މާއްޔާސެ  ވަދަ 

ކަދޏައެޅުމާއި ޔާއިޒާގައް  އިދްގިޚާބީ  ހިމެދޭ  ޒަފެއްސައި   1 ލިޓީ  އެ ، އިދްގިޚާބަފް 

ގަޒައްޤީއަފް   56-6ޤާދޫދުސެ   އަދްހެދުދްސެ  ބާއްވާ  ޔަފުދް  ސެ  )ޒ(  މާއްޔާސެ  ވަދަ 

އިދްގިޚާބީ  ހިމެދޭ  ލިޓީއެއ1ްޒަފެއްސައި  ކޮދްމެ  އިދްގިޚާބަފް  ކޮމިޓީސެ  ކުޒާ  މަލައްކަގް 

އެހެދްކަމުދް އިޢުޑާދްކުޒަދްޖެހެއެވެ.  ކަދޏައަޅައި  ޔާއިޒާގައް ، ޔާއިޒާގައް  އިދްގިޚާބީ 

ކަދޏައެޅުމަފާއި އިދްގިޚާބު ކުޒަދްޖެހޭ މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔު ކަދޏައެޅުމުސައި ބަޑާޓައިވާދީ 

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ(   19އިދްގިޚާބުސެ އިދްގިޚާބީ ޔާއިޒާގައް ކަދޏައެޅުމާބެހޭ ސަވާއިޔުސެ  

ސޮގަފް އިޔާޒީ   15ޏިލެމްބަޒު    0719، ސައިވާ  ކޮދްމެ  ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ  ދިޔަޑަފް  ސެ 

ޑިބިޓައިވާ  ކޮމިޝަދަފް  ކަމަފް  އަޔަޔުގައް  އާބާޔީސެ  ޒަޖިލްޓަޒީކޮފްޓައިވާ  ޔާއިޒާއެއްސައި 

 އާބާޔީގަކަފް ބަޑައިސެދްދެވެ.  

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ޔާއިޒާގަކުސެ  އިދްގިޚާބީ  ޔާއިޒާގަކާއި  އިދްގިޚާބީ  ޒަފްގަކުސައި  ލިޓީގަކާއި  އިދްގިޚާބަފް 

ކަދޏައަޅާޓައިވާދީ ދަދްބަޒު:  ، ލަޒަޙައްޔުގައް  )ޑޯކަޑް   07191R-1786ސަވާއިޔު 

ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

ޑޯކަޑް  އެއްސޮގަފެވެ.  އާ  ސަވާއިޔު(  ކަދޏައެޅުމާބެހޭ  ޔާއިޒާގައް  އިދްގިޚާބީ  އިދްގިޚާބުސެ 

ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

ޒިޕޯޓް   0707އިދްގިޚާބު   ޓައިދަޑް  ބެހޭ  ކަދޏައެޅުމާ  ޔާއިޒާގައް  އިދްގިޚާބީ 

ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ   0719ޏިލެމްބަޒު     31އާދްމުކޮފްޓައިވަދީ   އަޔި  ސައެވެ. 

ދަދްބަޒ   ޓެފިސެދް   71ޖަދަވަޒީ    0707އިދް     1310719ޤަޒާޒު  އިދް 

ކަދޏައެޅުއްވުމުދް ކަމުސައި  ލިޓީއެއް  ކައުދްލިޑްގަކުސެ ،  ކުޅުޔުއްޓުއްޓަކީ  ޑޯކަޑް 

ސައި   0707އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  

ޒިޕޯޓް  ޓައިދަޑް  ކަދޏައެޅުމަފްޓަހު  ޔާއިޒާގައް  އިދްގިޚާބީ  ލިޓީސެ  ކުޅުޔުއްޓުފި 

 ސައެވެ. 0707ޖެދުއަޒީ  10އާދްމުކޮފްޓައިވަދީ 
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ކައުދްލިޑްގަކަފް މެދްބަޒުދް އިދްގިޚާބު ކުޒަދްޖެހޭ ޢަޔަޔާއި .  0.1

 ކައުދްލިޑްގަކުސެ އުމުޒު އަޔި ކައުދްލިޑްގައް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގް 

ދަދްބަޒު   އުލޫޑުދް   710717ޤާދޫދު  ޑާމަޒުކަޒީ  ޔާއިޒާގައް  އިޔާޒީ  )ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ 

ސެދެވުދު   އަފް  ޤާދޫދު(  ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ   8ހިދްސުމުސެ  ސުޅިސެދް  އިލްޑާހާ  ވަދަ 

ކައުދްލިޑަކަފާއި ޒަފު  ކޮދްމެ  ކައުދްލިޑަކަފާއި، އުޓައްޔަވާޓައިވާ  ލިޓީ ، އަގޮޅު 

ދަދްބަޒު   ޤާދޫދު  އިދްގިޚާބުސެ   1710717ކައުދްލިޑަކަފް  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  )ޑޯކަޑް 

އަޔަޔަފާއި  މެދްބަޒުދްސެ  ކުޒަދްޖެހޭ  އިދްގިޚާބު  މަގިދް  ސޮގުސެ  ސައިވާ  ޤާދޫދު( 

ބަޔަޑުސެދެވުދެވެ.  ސޮގަފް  އެކުޑެވިސެދްވާ  ކައުދްލިޑްގައް  އުމުޒާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

އުމުޒަކީ   ކައުދްލިޑްގަކެއް  ހުޒިހާ  އަގޮޅު   5އެސޮގުދް  ކަމާއި  އަހަޒު  )ޓަހެއް( 

ލިޓީ ކައުދްލިޑްސެ މޭޔަޒު އަޔި ޒަފު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ، ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލްލާއި

އިދްގިޚާބު  ކައުދްލިޑްގަކަފް  ކަދޏައެޅުދެވެ.  ކަމުސައި  ޒައްޔިގުދް  ކުޒާދީ  އިދްގިޚާބު 

ގިޒީސައި  އެކުޑެވިސެދްވާދި  ކައުދްލިޑްގައް  އަޔި  އަޔަޔު  މެދްބަޒުދްސެ  ކުޒަދްޖެހޭ 

 މިޔަދްދަވާ ސޮގުސެ މަގިދްދެވެ.

 . ޒަފު ކައުދްލިޑ0.1.1ް

އާބާޔީ   އާބާޔީއެއް   3777ޒަޖިލްޓަޒީކުޒެވިޓައިވާ  ކުޏަ  މީހުދްދަފްވުޒެ  )ގިދްހާލް( 

)ޓަހެއް( މެދްބަޒުދް އަޔި މީސެ ގެޒެއިދް   5ހިމެދޭ ކޮދްމެ ޒަފެއްސެ ޒަފު ކައުދްލިޑަފް  

 )ޔޭއް( މެދްބަޒުދްދަކީ އަދްހެދުދް ކަމުސައި ކަދޏައެޅުދް. 0

)ގިދްހާލް( މީހުދަފްވުޒެ ބޮޏު އާބާޔީއެއް ހިމެދޭ   3777ޒަޖިލްޓަޒީކުޒެވިޓައިވާ އާބާޔީ  

ކައުދްލިޑަފް   ޒަފު  ޒަފެއްސެ  ގެޒެއިދް    7ކޮދްމެ  މީސެ  އަޔި  މެދްބަޒުދް   3)ހަގެއް( 

 )ގިދެއް( މެދްބަޒުދްދަކީ އަދްހެދުދް ކަމުސައި ކަދޏައެޅުދް.

 . އަގޮޅު ކައުދްލިޑ0.1.0ް

ލަޒަޙައްޔުސެ  ދިލްބަގްވާ  ކައުދްލިޑެއް  އެ  ގިއްބަވާދީ  ކައުދްލިޑްސައި  އަގޮޅު 

ޒައްޔިގުދްސެ މެޔުސައި ޔީމިޤްޒާގީ އުޞޫޑުގަކުސެ މަގިދް ލިއްޒު ވޯޓަކުދް އިދްގިޚާބުކުޒާ 

ކޮދްމެ  ހިމެދޭ  ޔާއިޒާއެއްސައި  އިޔާޒީ  އެ  އިގުޒުދް  ޒައީލްސެ  ކައުދްލިޑްސެ  އަގޮޅު 

ހިމެދޭ  ޔާއިޒާއެއްސައި ލިޓީއެއް  އިޔާޒީ  އެ  އަޔި  ޒައީލް  ކައުދްލިޑްސެ  ޒަފެއްސެ ޒަފު 

 ދަމަ އެ ލިޓީއެއްސެ މޭޔަޒު ހިމެދޭ ސޮގަފް ކަމުސައި ކަދޏައެޅުދް.

 . ލިޓީ ކައުދްލިޑ0.1.3ް

 ީއާބާޔީއަކ މީހުދްދާއި    170777، ޒަޖިލްޓަޒީކުޒެވިޓައިވާ   370777)ޔިހަހާލް( 

)ހަގެއް( މެދްބަޒުދް އަޔި މީސެ   7)ގިޒީލްހާލް( މީހުދްދާ ޔެމެޔުސެ އަޔަޔެއްދަމަ  

 )ޔޭއް( މެދްބަޒުދްދަކީ އަދްހެދުދް ކަމުސައި ކަދޏައެޅުދް. 0ގެޒެއިދް 

 ީ670777)ގިޒީލްހާލް( މީހުދްދާއި    370777، ޒަޖިލްޓަޒީކުޒެވިޓައިވާ އާބާޔީއަކ 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  13  13 

)ހަގެއް( މެދްބަޒުދް އަޔި   13)ޓަލްޔޮޅަލްހާލް( މީހުދްދާ ޔެމެޔުސެ އަޔަޔެއްދަމަ  

 )ހަގަޒެއް( މެދްބަޒުދްދަކީ އަދްހެދުދް ކަމުސައި ކަދޏައެޅުދް. 4މީސެ ގެޒެއިދް 

   ީއަޔަޔަކ އާބާޔީސެ  )ޓަލްޔޮޅަލްހާލް(   670777ޒަޖިލްޓަޒީކުޒެވިޓައިވާ 

)ދަވާޒަ( މެދްބަޒުދް އަޔި މީސެ ގެޒެއިދް   19މީހުދްދަފްވުޒެ އިގުޒު އަޔަޔެއްދަމަ  

 )ހައެއް( މެދްބަޒުދްދަކީ އަދްހެދުދް ކަމުސައި ކަދޏައެޅުދް. 6

ކޮމިޓީގަކަފް 0.0 މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ   .

 މެދްބަޒުދް އިދްގިޚާބު ކުޒަދްޖެހޭ ޢަޔަޔާއި ކޮމިޓީގަކުސެ އުމުޒު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން )   710717   ޤާނޫނު ނަންބަރު

އަދި   8އަށް ގެނެވުނު  (  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ގުޅިގެން ކޮންމެ ރަށެއްގެ  ވަނަ އިސްލާހާ 

އެކުގައި ކައުންސިލާ  އަންހެނުންގެ ،ސިޓީއެއްގެ  ސިޓީއެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  އެރަށެއް 

އެރަށުގެ ނުވަތަ އެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ، ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

އަދި  އަންހެން  ( ރައްޔިތުން  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުލުމުގެ  ސިޓީއެއްގެ  ނުވަތަ  އެރަށެއް 

ކޮމިޓީއެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އިންތިޚާބުކުރާ  ފިރިހެނުން( 

އުމުރަކީ   ކޮމިޓީގެ  މި  އަދި  ކަމާއި  ކަމުގައި   5އޮންނަންވާނެ  އަހަރު 

އެކުލެވިގެންވާނި  ކޮމިޓީތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ޑައެޅުނެވެ. ނ ކަ

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 . ޒަފްޒަފުސެ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓ0.0.1ީ

  ަޓަހެއް( މެދްބަޒުދް. 5ޒަފެއްސައި ދަމ( 

 . ލިޓީގަކުސެ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓ0.0.0ީ

  ީ370777)ޔިހަހާލް( މީހުދްދާއި    170777، ޒަޖިލްޓަޒީކުޒެވިޓައިވާ އާބާޔީއަކ 

 )ހައެއް( މެންބަރުން. 6އަދަދެއްނަމަ )ގިޒީލްހާލް( މީހުދްދާ ޔެމެޔުސެ 

 ީ630333)ތިރީސްހާސް( މީހުންނާއި    030333، ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީއަކ 

 )ދިހައެއް( މެންބަރުން. 03)ފަސްދޮޅަސްހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ 

   ީއަދަދަކ އާބާދީގެ  6ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  3 0 3 3 ވުރެ   3 ފަސްދޮޅަސްހާސް(  (

 )އަށާރަ( މެންބަރުން. 08އިތުރު އަދަދެއްނަމަ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  15  15 

 . ކައުދްލިޑްގައް އެކުޑެވިސެދްވާ ސޮގ0.3ް

 . ޒަފު ކައުދްލިޑްގަކަފް އިދްގިޚާބު ކުޒަދްޖެހޭ މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔ0.3.1ު

7ޤާނޫނު ނަންބަރު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން   10303 (

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ   56-6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި   02ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ؛ގޮތުން

 0 3 3 އިންތިޚާބު   3 ކައުންސިލަށް  ރަށު  ހިމެނޭ  އާބާދީއެއް  ކުޑަ  މީހުންނަށްވުރެ 

ކުރާ   5ކުރާނީ   މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  މެންބަރުންނާއި  ފަހެއް(  (

 0333، މިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، )ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ . އެގޮތުން 5ކޮމިޓީއަށް 

ކުޑަ   އާބާދީ  ވުރެ  0މީހުންނަށް  6 ރަށް   2 ހަތަރެއް(  ފަސްދޮޅަސް  އެއްސަތޭކަ  (

 ހިމެނެއެވެ. 

 0 3 3 އިންތިޚާބު   3 ކައުންސިލަށް  ރަށު  ހިމެނޭ  އާބާދީއެއް  ބޮޑު  މީހުންނަށްވުރެ 

ކުރާ   7ކުރާނީ   މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  މެންބަރުންނާއި  ހަތެއް(  (

 0333، މިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، )ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ . އެގޮތުން 5ކޮމިޓީއަށް 

  )ސާދަ( ރަށް ހިމެނެއެވެ. 02މީހުންނަށް ވުރެ އާބާދީ ބޮޑު 

 

 

 

 . ލިޓީ ކައުދްލިޑްގަކަފް އިދްގިޚާބު ކުޒަދްޖެހޭ މެދްބަޒުދްސެ އަޔަޔ0.3.0ު

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ވަދަ މާއްޔާސެ )ފ(   17އިދްގިޚާބުސެ އިދްގިޚާބީ ޔާއިޒާގައް ކަދޏައެޅުމާބެހޭ ސަވާއިޔުސެ  

މާޑެ  ލިޓީއާއި  ކުޅުޔުއްޓުފި  ލިޓީއާއި  އައްޏޫ  ލިޓީއާއި  ޓުވައްމުޑައް  ސޮގަފް  ސައިވާ 

ގިޒީސައި  އަޔަޔު  މެދްބަޒުދްސެ  ސޮގާއި  ބެހިސެދްވާ  ޔާއިޒާގައް  އިދްގިޚާބީ  ލިޓީސެ 

 އެވަދީއެވެ.

 

 



. ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގައްޤީއަފް  3

ޓުޒަގަމަ ބުޒު     0707މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު 

  0701އޭޕްޒީޑް  17



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  18  18 

 . އިދްގިޚާބަފް އިޢުޑާދު ކުޒުދް  3.1

ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް )   710303ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  

 0310303ވަދަ އިލްޑާހާއި ޤާދޫދު ދަދްބަޒު    8އަފް ސެދެވުދު  (  ހިދްސުމުސެ ޤާދޫދު 

މެދްބަޒުދް ، )ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ ޤާދޫދު( ސައިވާސޮގުސެ މަގީދް 

އިދްގިޚާބު ކުޒުމަފްޓަކައި ބާއްވާ ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ 

ސެ އެދްމެހައި މަލައްކަގް   0707ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  

ކުޒިއަފް ސެދްޔިއުމަފްޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ މަލައްކަގްގައް ހިމެދޭ ގާވަޑެއް ގައްޔާޒުކުޒެވުމެވެ. 

ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އިޔާޒީ )   710303ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  ، އަޔި މި އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމަފްޓަކައި

ވަދަ އިލްޑާހުސެ   8އަފް ސެދެވުދު  (  ޔާއިޒާގައް ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް ހިދްސުމުސެ ޤާދޫދު 

ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓުސައި ، އެކުޑަވާޑައި، ސެ ޔަފުދް ހަޔަދްޖެހޭ ސަވާއިޔު މުޒާޖަޢާކޮފް

 ޝާއިޢު ކުޒެވުދެވެ. 

ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް )   710303ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( އާއި )ފ( ސައިވާ   56-5ވަދަ އިލްޑާހުސެ    8(  ހިދްސުމުސެ ޤާދޫދު 

ސެ މަގީދް ޒަފު ކައުދްލިޑްގަކާއި ލިޓީ ކައުދްލިޑްގަކުދް އަދްހެދުދްދަފް  ގު ސޮ

ޙާއްލަކުޒެވިޓައި ސޮދޏިގަކަފް ކަދޏައަޅައި ލިޓީ ގަކުސެ ޔާއިޒާ ގަކުސެ ގެޒެއިދް 

އަދްހެދުދްދަފް ޙާއްލަކުޒާދެ ޔާއިޒާގައް ކަދޏައެޅުމަފް ސުޒުއަގުޑައި އެޔާއިޒާގައް 

 ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހުއެވެ.  06ޏިލެދްބަޒު  0719އިޢުޑާދްކޮފްޓައިވަދީ 

ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް ) 710303އަޔި ޤާދޫދު ދަދްބަޒު 

ސެ ޤާދޫދު  މު ސު ޔާސެ    3ސެ  (  ހިދް އް މަގީދް (  ފ ) އާއި  (  ހ ) ވަދަ މާ ސެ ގު ވާ ސޮ އި ސަ

މެދްބަޒުދް އިދްގިޚާބު ، ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ އުޓައްޔަވާޓައިވާ ކައުދްލިޑްގަކަފް 

ޤާދޫދު ދަދްބަޒު ، ވަދަ ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި   4ކުޒުމަފްޓަކައި ބޭއްވި  

 8(  ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އިޔާޒީ ޔާއިޒާގައް ޑާމަޒުކަޒީ އުލޫޑުދް ހިދްސުމުސެ ޤާދޫދު ) 710303

ގެ  0303ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީެގ އިންތިޚާބު 

ނޑައެލުމަށް ބޭއްވުނު  ނޑިތަކަށް ކަ ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން ައންހެނުންނަށް ޙާއްސަކުރެވިފައި ގޮ

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  19     

ވީ ހޮދިހިޒު ޔުވަހު   74އޭޕްޒީޑް    0707ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ސައިވާ ސޮގުސެ މަގީދް އިދްގިޚާބުކުޒާ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު   56-6ވަދަ އިލްޑާހުސެ 

ވީ އަދްސާޒަ ޔުވަހުއެވެ. އެސޮގުދް ޑޯކަޑް   4ޓެބްޒުއަޒީ    0707އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޓުޒުލަގު ހުޅުވާޑައި އިޑްކެޝަދްލް ކޮމިޝަދުދް އާދްމުކޮފް އިޢުޑާދްކުޒީ   0ބޭއްވުމަފާއި މި 

ސެ   15:77ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހުސެ    07ޓެބްޒުއަޒީ    0707، ދް ޓެފިސެދް   8:37ވީ ބުޔަ ޔުވަހުސެ    75ޓެބްޒުއަޒީ    0707ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޓުޒުލަގު  

، ދް ޓެފިސެދް   8:37ވީ ބުޔަ ޔުވަހުސެ    75ޓެބްޒުއަޒީ    0707ދިޔަޑަފް ހުޅުވާޑެވުދެވެ. އަޔި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑުމުސެ ޓުޒުލަގު  

  ސެ ދިޔަޑަފް ހުޅުވާޑެވުދެވެ. 15:77ވީ ހޯމަ ޔުވަހުސެ  04ޓެބްޒުއަޒީ  0707



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  20  20 

 . ކުޒިމަގިޑުމަފް ހުފަހެޅި ހުފަހެޅުމާމެޔު ދިދްމިސޮގް އެދްސުދ3.0ް  ކުޒަދްޖެހޭ މެދްބަޒުދްސެ ޚުޑާލާ . އިދްގިޚާބ3.1.1ު

އިދްގިޚާބާއި   74އޭޕްޒީޑް    0707 ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް  ޔުވަހު  ހޮދިހިޒު  ވީ 

އިދްގިޚާބު   ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  ބޭއްވުމަފް   0707އަދްހެދުދްސެ 

ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ  ކުޒިމަގިޑީ  އިދްގިޚާބަފް  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް  ސުޅިސެދް  ހަމަޖެއްލުމާ 

މަލައްކަގް   ބަޑައިސަގުމުސެ  ޔުވަހުދް   75ޓެބްޒުއަޒީ    0707އެޕްޑިކޭޝަދް  ބުޔަ  ވީ 

ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހުސެ ދިޔަޑަފް ކުޒިޔަފް ސެދްޔިޔައެވެ.  07ޓެބްޒުއަޒީ  0707، ޓެފިސެދް

ކުޒިމަގިޑީ  އިދްގިޚާބަފް  ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އަޔި 

ވީ ބުޔަ   75ޓެބްޒުއަޒީ    0707ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ އެޕްޑިކޭޝަދް ބަޑައިސަގުމުސެ މަލައްކަގް  

ޓެފިސެދް ކުޒިޔަފް   04ޓެބްޒުއަޒީ    0707، ޔުވަހުދް  ދިޔަޑަފް  ޔުވަހުސެ  ހޯމަ  ވީ 

ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް  އަޔި  ސެދްޔިޔައެވެ. 

އިދްގިޚާބު   ކޮމިޓީސެ  ހަމައެކަދި   0707މަލައްކަގްކުޒާ  ބަޑައިސަދްދާދީ  ޓޯމުގައް  ސެ 

ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

އަންހެނުންގެ  އިންތިޚާބާއި 

މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް 

ގެ   0303ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  

އެދި  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާބަށް 

ފޯމް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ 

 ބަލައިގަތުންގެ ތެރެއިން

 

 ރަށު ކައުންސިލް 

 ރަށު ކައުްނސިލްތަކުން އިންިތާޚބު ކުރާ އަންހެން ކަުއންސިަލރުްނގެ އަަދދު  370

 ރަށު ކައުްނސިލްތަކުން އިންިތާޚބު ކުރާ ކައުންސިަލރުްނގެ އަަދދު )އަންެހނ1ްފިިރހެން( 370

 ރަށު ކައުްނސިލްތަކުގެ ަރއީުސންގެ އަަދދު  178

 ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް އިންިތޚާބު ުކރަްނޖެހޭ ޖުމްލަ  918

 އަތޮޅު ކައުންސިލް 

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ަރއީސުްނގެ ައދަދު  18

 ސިޓީ ކައުންސިލް 

 ސިޓީތަކުން އަންެހނުންނަށް ާޚްއސަކޮށްެގން އިންިތޚާބުުކރާ އަންހެން ަކއުންސިަލރުންގެ އަަދދު  14

 ސިޓީތަކުން އިންިތޚާބު ުކރާ ކައުްނސިލަރުންގެ އަަދދު )އަންެހނ1ްފިރިެހން( 28

 ސިޓީތަކުން އިންިތޚާބު ުކރާ މޭޔަުރންގެ އަަދދު  4

 ސިޓީތަކުގެ ކައުްނސިލްތަކަށް ިއންތިާޚުބ ކުރަންޖެހޭ ުޖމްލަ  46

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

890 
ރަށްރަުށން އަންހެުނންގެ ަތރަްއީޤއަށް ަމސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީއަށް ިއންތިާޚބު ކުާރ 

 މެންަބރުްނގެ ައދަދު 

40 
ސިޓީތަކުން އަންެހނުްނގެ ތަރަްއީޤއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިީޓއަށް އިންިތޚާބު ުކރާ 

 މެންަބރުްނގެ ައދަދު 

930 
ޖުމްލަ އަްނހެނުްނގެ ތަަރއްީޤއަށް ަމސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ިއންތިާޚބު ކުރަްނެޖހޭ 

 މެންަބރުްނގެ ައދަދު 

 އަށް ޖުމްލަ އިންތިާޚބު ކުރަްނޖެހޭ އަަދދު  0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ިއންތިާޚބު  982

930 
އަންހެުނންގެ ަތރަްއޤީއަށް މަަސއްކަތްުކރާ ކޮމިޓީއަށް ިއންތިާޚބު ކުރަްނޖެހޭ ެމންބަުރންގެ 

 އަަދދު 

 ދެ އިންތިޚާބަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޖުމްލަ  1912



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  21     

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ސައިވާ ސޮގުސެ މަގިދް އިދްގިޚާބަފް ކުޑިމަގިޑުމަފް އެޔޭމިހާ އެކަދް   01އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދުދް ކަމުސައި ހަމަޖެއްލުދެވެ. އަޔި އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ ޢާދްމު ޤާދޫދުސެ  

އެމީހެއްސެ ހުފަހެޅުދް ޤަބޫޑުކުޒިކަދް ދުވަގަ ޤަބޫޑުދުކުޒާކަދް ވަދީ އަދްސާޓައެވެ.  މިމުއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި މ. ، ސަޏިއިޒުސެ ގެޒޭސައި  48ބަޔާދްކޮފް ހުފަހަޅާ ޑިޔުދް ޑިބޭގާ ސިދަވެސެދް  

އަޔި އިދްގިޚާބު ކުޒަދްޖެހޭ މަގިޑާޓައި ދުވެއެވެ.  ުޒިޒަގްމަދްޔޫ އަޔި ވ. ޒަކީޔޫސެ އަދްހެދުދްސެ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ މެދްބަޒުކަމަފް އެއްވެލް ޓަޒާގެއް ކ

މެދްބަޒުދް އަޔި ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ   97ޔާއިޒާއަކަފް    31އަޔަޔަފް ދުވަގަ އެއަފްވުޒެ މަޔުދް ކުޒިމަގިޑާޓައިވުމުދް އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ  

 މެދްބަޒުދް ވަދީ އިދްގިޚާބުވެޓައެވެ.   37މަޤާމަކަފް  00

 

. ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބަފް ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ  3.0.1
 ގަޓާލްހިލާބު

އިދްގިޚާބަފް 3.0.0 ކޮމިޓީ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ   .
 ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ ގަޓާލްހިލާބު



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  22  22 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

 03031SC-E/33ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

 ޚަލީލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަهللا ޢަބްދު ،ހއ.އިހަވަންދޫ 1 ސަލްސަބީލުގެ

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް   03ފެބްރުއަރީ    0303" ގައި ވާދަކުރުމަށް  0303ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު    0303އެޕްރީލް    32  ،މިއީ

 އެ ފަރާތުގެ  ،އެ ފަރާތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ މީހެއްކަމަށް ފެންނާތީ ،ޚަލީލްގެ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރުهللا ޢަބްދު ،ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބުގައި

ޑައަޅައި ނ ކަ ނިންމުމެއްކަމުގައި  ބާޠިލް  ނިންމެވުމަކީ  ނިންމަވާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ނެތްކަމަށް  ޤަބޫލުކުރެވެން  އަކެންޑިޑެސީ  ޢަބްދު  ސައްޙަ هللا  ދި  ކެންޑިޑެސީއަކީ  ޚަލީލްގެ 

ނޑައަޅަދިނުމަށް އެދި ހއ.އިހަވަންދޫ 1 ސަލްސަބީލުގެ  ޚަލީލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.هللا ޢަބްދު ،ކެންޑިޑެސީއެއްކަމަށް ކަ

 . އިދްގިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ސެ ދިޒާމ3.3ް

)އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ   1110778އާ ސުޅިސެދް ހުފަހަޅާ ޝަކުވާ ބެޑުމަފްޓަކައި ޤާދޫދު ދަދްބަޒު:    0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  
ސެ   ޤާދޫދު(  ސޮގުދް  60ޢާދްމު  އެކަފައެޅުމުސެ  ދިޒާމު  ބެޑުމުސެ  ޝަކުވާ  އިދްގިޚާބާބެހޭ  ސޮގުސެމަގިދް  ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ  މާއްޔާސައި  ދަދްބަޒު:  ، ވަދަ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ   07071R-6ސަވާއިޔު  )ޑޯކަޑް 

ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް   57)އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބުސެ ސަވާއިޔު( ސެ    07071R-7ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( އާއި ސަވާއިޔު ދަދްބަޒު:    54އިދްގިޚާބުސެ ސަވާއިޔު( ސެ  
ވީ އަދްސާޒަ ޔުވަހު އެކުޑަވާޑެވުދެވެ.   4ޓެބްޒުވަޒީ    0707، މެދްބަޒުދް ހިމެދޭސޮގަފް ޤައުމީ އިޑެކްޝަދްލް ކޮމްޕްޑެއިދްޓްލް ބިއުޒޯ 5، ބަޑައި ޓިޔަވަޅު އެޅުމަފްޓަކައި، ހުފަހެޅޭ އިދްގިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާގައް
އިދްގިޚާބާ ސުޅިސެދް ހުފަހެޅޭ ، ވީ ހުކުޒު ޔުވަހު އިދްގިޚާބުސެ މަލައްކަގް އަޑުދް ޓެފުމާއެކު 09ޖަދަވަޒީ  0701، ސައި ވަސުގީ ސޮގުދް ހުއްޓާޑުމަފްޓަހު 18މާޒިޗު  0707މިސޮގުދް އިދްގިޚާބުސެ މަލައްކަގް 

 .މެދްބަޒުދް ހިމެދޭސޮގަފް ޤައުމީ އިޑެކްޝަދްލް ކޮމްޕްޑެއިދްޓްލް ބިއުޒޯ އެކުޑަވާޑެވިޓައިވެއެވެ 5، ބަޑައި ޓިޔަވަޅު އެޅުމަފްޓަކައި، ޝަކުވާގައް

އަގޮޅ1ުލިޓީ ކޮމްޕްޑެއިދްޓްލް ބިއުޒޯ މެޔުވެޒިކޮފް ޝަކުވާ ބަޑައިސަގުމުސެ އިދްގިޒާމް ހަމަޖެހިޓައިވާކަދް ޢާދްމުކޮފް އަދްސައި ، ލިޓީ 1 އަގޮޅު އިޑެކްޝަދްލް ކޮމްޕްޑެއިދްޓްލް ބިއުޒޯ ޤާއިމުކޮފްޓައިވާކަމާއި
 އިޢުޑާދުކުޒެވުދެވެ.

 . އިދްގިޚާބާއި ސުޅިސެދް ކޯޓުގަކަފް ހުފަހެޅުދު މައްލަޑަގައް  3.3.1



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  23     

 ނިމުނު ގޮތް:

އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ   ،ގައި ވާދަކުރުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި  0303ޚަލީލްއަކީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު  هللا  ޢަބްދު  ،ހއ.އިހަވަންދޫ 1 ސަލްސަބީލުގެ

 އި އަމުރުކޮށްވަނީ ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.ގަކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަން

 03001SC-E/01ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

ނޑޫދޫ 1 އުސްގެ   ޙަސަން މޫސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ،ތ. ކަ

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

ގަވާއިދު ނަންބަރު ، މިއީ 2020/R-6 ވަނަ މާއްދާއިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ޙަސަން މޫސާ އަކީ ލޯކަލް  65)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުގެ ގަވާއިދު( ގެ  

ނޑައަޅައި އެ  13ޖަނަވަރީ  2021އި މުގަކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫންކަ ގައި އެ ކޮމިޝަނުން ކަ

އެ ފަރާތުގެ ކެންޑިޑެސީ ބާޠިލުކުރިކަން އަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ،  އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ބާޠިލު ނިންމުމެއްކަމާއި ،ފަރާތުގެ ކެންޑިޑެސީ ބާޠިލުކޮށްފައިވާތީ

ނޑޫދޫ 1 އުސްގެ ޙަސަން މޫސާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ސިޓީއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލު ނިންމުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދި ތ. ކަ

 މައްސަލައެކެވެ.

 ނިމުނު ގޮތް: 

ވަނަ މާއްދާގައި  00)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  0010338ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ ފަރާތަށް އަންގައިފައިވާ އެންގުމަކީ ،ޙަސަން މޫސާގެ ކެންޑިޑެސީ ބާޠިލުކޮށް ،ތ. ކނޑޫދޫ 1 އުސްގެ

ނޑައަޅައި ،)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވިފަހުން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކަށް ވާތީ 28ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަށް  0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު  ،އެ އެންގުމަކީ ބާޠިލު އެންގުމެއް ކަމަށް ކަ

ނޑަނާޅާހިނދަކު ންޙަސަން މޫސާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ނޑޫދޫ  ،ގޮތެއް ކަ ޙަސަން މޫސާގެ ނަން ތ. ކަ

 ވަނީ ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.  ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން އުނި ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގައި



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  24  24 

 03001SC-E/02ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  ޙަސަން މޫސާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތ. ކަނޑޫދޫ 1 އުސްގެ

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

ނޑޫދޫ 1 އުސްގެ 0303މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު  ނޑޫދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ތ. ކަ ޙަސަން މޫސާއަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  ،ގައި ތ. ކަ

އެ ފަރާތުގެ ކެންޑިޑެސީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި  ،( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާތ7ީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 00އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.

 ނިމުނު ގޮތް: 

)އަށްޑިހަ ހަހާސް އެއް ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް   860028.08ޤަޟިއްޔާއިން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ    1L3C/20 0308ފ. ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު

ވަނަ މާއްދާގެ   00ވަނަ މާއްދާގެ    00)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ    0310303ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ޙަސަން މޫސާއަކީ  ،ރުފިޔާ އަށާވީސް ލާރީ( ގެ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން

ނޑައަޅައި ވަނީ ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.ނޫން( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުކަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް 7)ހ( ގެ )   ކަމަށް ކަ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
 03001HC-I-SH/01ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  މުޙައްމަދު އިރުޝާދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ،ހއ. ފިއްލަދޫ 1 ފިނިވާގެ 

 ޔަޢުވާސެ ޚުޑާލާ:

ވޯޓުޓޮފްޓަފް ޑާޓައިވާ ވޯޓުގަކުސެ  A9.1ހއ. ޓިއްޑަޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު ، ސައި 0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު ، މިއީ

އޭދަސެ ދަމުސެ ބަޔަޑުސައި ވާޔަވެޒި އަދެއް ކެދްޏިޏޭޓުސެ ، މުޙައްމަޔު އިޒުޝާޔަފް ޔީޓައިވާ ވޯޓެއް، ގެޒެއިދް ޓިއްޑަޔޫ ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލްކަމަފް ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ ކެދްޏިޏޭޓު ހއ. ޓިއްޑަޔޫ 1 ޓިދިވާސެ

 ހއ. ، މުޙައްމަޔު އިޒުޝާޔުސެ އިދްގިޚާބީ ޙައްޤެއް ސެއްޑިޓައިވާކަމަފް ބުދެ، )އެކެއް( ވޯޓުކަމަފް ވާއިޒު 1ޔޭއް( ކެދްޏިޏޭޓުދްދަފް ޑިބިޓައިވާ ވޯޓު ޓަޒަޤަކީ ) 2، ދަމުސައި ސުދާޓައިވުމުސެ ލަބަބުދްދާއި



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  25     

ދުމަފް އިޑެކްޝަދްލް ސު ވޯޓުޓޮފްޓަފް ޑާޓައިވާ ވޯޓުގަކުސެ ގެޒެއިދް ހއ. ޓިއްޑަޔޫ ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލްކަމަފް ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ ވޯޓު އަޑުދް    A9.1ޓިއްޑަޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު  

 މުޙައްމަޔު އިޒުޝާޔު ހުފަހަޅާޓައިވާ މައްލަޑައެކެވެ.، ކޮމިޝަދްސެ މައްޗަފް ޢަމުޒުކޮފްޔެއްވުދް އެޔި ހއ. ޓިއްޑަޔޫ 1 ޓިދިވާސެ

 ދިމުދު ސޮގް: 

ވޯޓުޓޮފްޓަފް ޑާޓައިވާ ވޯޓުގަކުސެ ގެޒެއިދް ހއ. ޓިއްޑަޔޫ ކައުދްލިޑްސެ   A9.1މުޙައްމަޔު އިޒުޝާޔުސެ ޓަޒާގުދް އެޔިޓައިވާ ސޮގަފް ހއ. ޓިއްޑަޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު ، ހއ. ޓިއްޑަޔޫ 1 ޓިދިވާސެ

ޓަދޏިޔާޒުދްސެ އިއްގިޓާޤުދް ، ެ ގަދެއް ދެގްކަމަފް ކަދޏައަޅައި ޔޭދޒައީލްކަމަފް ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ ވޯޓު ކަޒުޔާލްގައް އަޑުދް ސުދުމުފް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ މައްޗަފް އަމުޒެއް ދެޒެ

 ވަދީ ޙުކުމްކުޒައްވާޓައެވެ. 

 03001HC-I-SH/02ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

  ޛުލްކިފުލި ޢަލީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ،ކ. ތުލުސްދޫ 1 ދެރަހަ

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކ.   ،ގައި  0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު    ،މިއީ

ކ. ތުލުސްދޫ   ،އެ ފަރާތަށް އިޔާދަނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ ،އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ނެތަތީ ،ޛުލްކިފުލި ޢަލީ ނަންފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ،ތުލުސްދޫ 1 ދެރަހަ

އަލުން އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޢަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި   ،ކައުންސިލް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިންތިޚާބު ބާޠިލުކޮށް

  ޛުލްކިފުލި ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ،ކ. ތުލުސްދޫ 1 ދެރަހަ

 ނިމުނު ގޮތް: 

 0010338ޛުލްކިފުލި ޢަލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ ނުހިމެނުމަށް ނިންމި ނިންމުން އޭނާއަށް އަންގާފައިނުވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު     ،ކ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި. ކ. ތުލުސްދޫ 1 ދެރަހަ

ނޑައަޅައި ނަމަވެސް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޛުލްކިފުލި ޢަލީގެ ލޯގޯ 1 ނިޝާން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި  ،)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( އާ ޚިލާފަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންނަށް ބުރަނެވެވޭތީ ބެލި ފަ ކަމަށް މި މައްސަލަ  ބަދަލު އަތުވެދާނެ  އިންތިޚާބާއި   ،އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއަށް  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  ފަދައިން  އެދިފައިވާ  ފަރާތުން  ޢަލީގެ  ޛުލްކިފުލި 

ގައި ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އަމުރު ނެރެންޖެހޭ   0303އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.   ތަނެއް ނެތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ފަ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  26  26 

 07011HC-I-SH/03ޤަޟިއްޔާ ދަދްބަޒު:  

  ޝުޢައިބު މުޙައްމަޔުޔީޔީސެ ޓަޒާގުދް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދަފް ޒައްޔުވާސޮގަފް ހުފަހަޅާޓައިވާ އިދްގިޚާބީ ޝަކުވާސެ މައްލަޑަ ،ސއ. ކޮދޏޭ 1 ހެޑެސިޑި

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބު ބާޠިލުކޮށް 0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  ،މިއީ އަލުން އިންތިޚާބު  ،ގައި ގއ. ކޮ

ނޑޭގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު  ،ވޯޓު ފޮށްޓާއި PT.6ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށް ނުވަތަ މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު  ހުޅުމާލެގައި  ،ވޯޓުފޮށްޓާއި P7.6ގއ. ކޮ

ނޑޭ 1 ހެލެގިލި  YT.10ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު  ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވޯޓު އަލުން ގުނައިދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގއ. ކޮ ޝުޢައިބު މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ވޯޓުފޮށީގެ ގއ. ކޮ

 މައްސަލައެކެވެ.

 ނިމުނު ގޮތް: 

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް  0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު   މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު   ،ގައި ގއ. ކޮ

PT.6  ިނޑޭގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު    ،ވޯޓު ފޮށްޓާއ އެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން   ،ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓާމެދު ކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކަށާއި  YT.10ހުޅުމާލެގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު    ،ވޯޓުފޮށްޓާއި  P7.6ގއ. ކޮ

ގއ.   ،ންއެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުން ބެލި ބެލުމުން އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމު  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނޑޭގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު  ،ވޯޓު ފޮށްޓާއި PT.6ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު  ާމލަޭގއި ، ކޮ  ހުޅުމާލެގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު  ،ވޯޓުފޮށްޓާއި P7.6ގއ. ކޮ

YT.10 ިނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައ ނޑަންޖެހޭ ހާލަތެއް ދިމާވެފައިވާކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި ފަ  53ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ    ،ވާތީވޯޓުފޮށީގެ ޙާއްޞަ ސެކިއުރިޓި އުރަ ކަ

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް  ،ވަނަ ނަންބަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް  0ވަނަ މާއްދާގެ   ނޑޭގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު   ،ވޯޓު ފޮށްޓާއި  PT.6ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު    މާޑޭސައި ، ގއ. ކޮ ގއ. ކޮ

P7.6  ިހުޅުމާލެގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު    ،ވޯޓުފޮށްޓާއYT.10  ިނޑައ ނޑައެޅުމަށް  ،އެ ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ އެންމެހައި ވޯޓެއް ގުނައި  ،ވޯޓުފޮށީގެ ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ  ،އަލުން ނަތީޖާ ކަ

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ޢަމުރުކޮށް ވަނީ ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  27     

 07011HC-I-SH/04ޤަޟިއްޔާ ދަދްބަޒު:  

  އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދަފް ޒައްޔުވާސޮގަފް ހުފަހަޅާޓައިވާ އިދްގިޚާބީ ޝަކުވާސެ މައްލަޑަهللا ލިޓްދާ ޢަބްޔު ،ގ. ކަދޏޫޔޫ 1 މުދިޔާ ،މުޙައްމަޔު އާޔަމް އާއި ،ގ. ކަދޏޫޔޫ 1 ބަދަޓްލާސެ

 ޔަޢުވާސެ ޚުޑާލާ:

ވޯޓުޓޮފީސެ ވޯޓުޑުމުސެ ކަދްކަދް    N6.1ސައި ގ. ކަދޏޫޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު  0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު    ،މިއީ

އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ ޤާދޫދާއި   ،ވަދަ މާއްޔާސެ ދައްޞާވެލް ޚިޑާޓަފްކަމާއި  171ޤާދޫދު އަލާލީސެ    ،ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދުއަލާލީސެ މަބާޔިއުގަކާއި ގަޢާޒުޟުވާސޮގަފްކަމާއި  ،ކުޒިއަފް ސެދްސޮލްޓައިވަދީ

 ،ވޯޓުޓޮފީސެ ވޯޓުޑުދް އަޑުދް ބޭއްވުމަފް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދަފް ޢަމުޒުކޮފްޔެއްވުމަފް އެޔި ގ. ކަދޏޫޔޫ 1 ބަދަޓްލާސެ  N6.1ގ. ކަދޏޫޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު    ،ސަވާއިޔުގަކާ ޚިޑާޓަފްކަމަފްބުދެ

 ހުފަހަޅާޓައިވާ މައްލަޑައެކެވެ. هللاލިޓްދާ ޢަބްޔު ،ގ. ކަދޏޫޔޫ 1 މުދިޔާ ،މުޙައްމަޔު އާޔަމް އާއި

 ދިމުދު ސޮގް: 

ވޯޓުޓޮފީސެ   N6.1ގ. ކަދޏޫޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު    ،އާއި ގީ  އިދްގިޚާބުސެ ދަގީޖާއަފް ދޭޔެވޭ އަލަޒެއް ޓޯޒާ އިދްގިޚާބުސެ ދަގީޖާއަފް ބަޔަޑު އަގުވެޔާދެޓަޔަ ކަމެއް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިދުވާ 

ގ. ކަދޏޫޔޫސައި   ،ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދުއަލާލީދް ކަފަވަޒުކޮފްޔޭ އަލާލީ ޙައްޤުގަކަފް އުދިކަދް އަގުވެޔާދެ ސޮގަފްކަދް ޝަޒީޢަގަފް ލާބިގުވެޓައިދެގަގީ  ،ވޯޓުޑުމުސެ ކަދްކަދް ކުޒިއަފް ސެދްސޮލްޓައިވަދީ

  ވަދީ ޙުކުމްކުޒައްވާޓައެވެ. ުދްވޯޓުޓޮފީސެ ވޯޓުޑުދް އަޑުދް ބޭއްވުމަފް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދަފް އަދްސައި އަމުޒުކުޒާދެ ގަދެއް ދެގްކަމަފް ޓަދޏިޔާޒުދްސެ އިއްގިޓާޤ N6.1ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު 

 07011HC-I-SH/05ޤަޟިއްޔާ ދަދްބަޒު: 

 ޙަލަދް އާޔިޑް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދަފް ޒައްޔުވާސޮގަފް ހުފަހަޅާޓައިވާ އިދްގިޚާބީ ޝަކުވާސެ މައްލަޑަ ، ޑ. މާބައިޔޫ 1 މަހަޑް

 ޔަޢުވާސެ ޚުޑާލާ:

ވޯޓުޓޮފީސައި ހިމެދޭ    O3.1ސައި ޑ. މާބައިޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު    0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު    ،މިއީ 

އެ ވޯޓު ކަޒުޔާލް ބާޠިޑުކަމަފް   ،އެ ކަޒުޔާލްކޮޅު ހަޑާކުވެޓައިވުމުދް   ،ވޯޓު ކަޒުޔާހެއްސައި ޓާހަސަޖެހުމަފް ކަދޏައަޅާޓައިވާ ސޮޅީސައި ޖަހާޓައިވާ ޓާހަސަ ދޭދސޭވަޒަފް   ،ވޯޓުކަޒުޔާލްގަކުސެ ގެޒެއިދް 

 އެ ވޯޓު  ،ޞައްޙަ ވޯޓު ކަޒުޔާހެއް ސޮގުސައި ކަދޏައަޅާޓައިވާގީ ،އެ ޓޮފީސެ ބާޠިޑު ވޯޓު އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދުދް އަޑުދް ސުދިއިޒު އިލްވެ ބަޔާދްކުޒެވުދު ވޯޓު ކަޒުޔާލް ،ކަދޏައަޅާޓައިވަދިކޮފް



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  28  28 

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ   ،އެ ޓޮފްޓަފް ޑާޓައިވަދީ ،ވޯޓުޓޮފީސެ ވަސުގީ ދަގީޖާ އިޢުޑާދުކުޒިއިޒު W3.4ލްޒީޑަދްކާސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު  ،ކަޒުޔާހަކީ ބާޠިޑު ވޯޓު ކަޒުޔާހެއްކަމަފް ކަދޏައަޅައިޔިދުމަފާއި 

އެ ޔެވަދަ ވޯޓު ކަޒުޔާހަކީ ބާޠިޑު ވޯޓު   ،)ޔޭއް( ޓަޒާގަކުދް ވޯޓުޑާޓައިވުމުދް   0އިލްވެ ޔެދްދެވުދު ޓޮފްޓަފް    ،ޒަލްމީ ދަގީޖާ އިޢުޑާދުކުޒިއިޒު   ،)އެކެއް( ވޯޓު ކަޒުޔާލްކަމާއި   1އިދްގިޚާބުސެ  

 ޙަލަދް އާޔިޑް ހުފަހަޅާޓައިވާ މައްލަޑައެކެވެ. ،ވަސުގީ ދަގީޖާއަކީ ޞައްޙަ ދަގީޖާކަމަފް ކަދޏައަޅައި ޙުކުމްކޮފްޔެއްވުމަފް އެޔި ޑ. މާބައިޔޫ 1 މަހަޑް ،ކަޒުޔާހެއްކަމަފް ކަދޏައަޅައި

 ދިމުދު ސޮގް: 

 ،ވޯޓުޓޮފީސެ ޒަލްމީ ދަގީޖާއާއި   O3.1ސައި ޑ. މާބައިޔޫސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު    0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  

ެ އިއްގިޓާޤުދް ދްސ ވޯޓުޓޮފީސެ ޑ. މާބައިޔޫ ކައުދްލިޑްސެ ޒަލްމީ ދަގީޖާ ބާޠީޑުކަމަފް ކަދޏައަޅާދެ ޤާދޫދީ ލަބަބެއް ދެގްކަމަފް މައްލަޑަ ބެޑި ޓަދޏިޔާޒު  W3.4ލްޒީޑަދްކާސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު 

  ކަދޏައަޅައި ވަދީ ޙުކުމްކުޒައްވާޓައެވެ.

 07011HC-I-SH/06ޤަޟިއްޔާ ދަދްބަޒު: 

  މައިޝާ ޙުލައިދް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދަފް ޒައްޔުވާސޮގަފް ހުފަހަޅާޓައިވާ އިދްގިޚާބީ ޝަކުވާސެ މައްލަޑަ ،ފ. ބިޑެގްޓަހި 1 މަޑާޒް

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

ވޯޓުފޮށި ގުނުމުގައި ފާހަގައިގެ   C6.1ށ. ބިލެތްފަހީގައި ބެހެއްޓުނު ނަންބަރު    ،ގައި  0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު    ،މިއީ

އެ ވޯޓުތަކުގެ ސަބަބުން ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމުގެ އިހުތިމާލު   ،)ތިނެއް( ބާޠިލު ވޯޓު ކަރުދާހެއް ހިމެނޭހެން ވޯޓުގުނާ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާތީ  0އިތުރުން އެހެން ނިޝާނެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ހުރި  

މައިޝާ ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ   ،ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ށ. ބިލެތްފަހި 1 މަލާޒް  ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ވޯޓުފޮށީގައިވާ ވޯޓުކަރުދާސްތައް އަލުން ބަލައި ގުނައި  ،އޮތަތީ

  މައްސަލައެކެވެ.

 

 ދިމުދު ސޮގް: 

އަޑުދް އެ   ،ވޯޓުޓޮފި ކަދޏާ ޗެކްކޮފް   C6.1ފ. ބިޑެގްޓަހީސައި ބެހެއްޓުދު ދަދްބަޒު   ،ސައި 0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު 

  އްގިޓާޤުދް ވަދީ ޙުކުމްކުޒައްވާޓައެވެ.އި ވޯޓުޓޮފި ސުދައި ދަގީޖާ އިޢުޑާދުކުޒަދް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ މައްޗަފް އަދްސާދެ ގަދެއް ދެގްކަމަފް މައްލަޑަ ބެޑި ޓަދޏިޔާޒުދްސެ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  29     

 03001HC-I-SH/07ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  

  އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ،ލ. މާވަށް 1  އޯޝަންވޭވް

 ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:

އިދްގިޚާބު    ،މިއީ ކޮމިޓީސެ  ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  އިދްގިޚާބުކޮފްޓައިވަދީ  ،ސައި  0707ޑޯކަޑް  މެދްބަޒަކު  ޒައީލްކަމަފް  ކައުދްލިޑް  މާވަފު   ،ޑ. 

 ،ވަދަ މާއްޔާއާއި  03ވަދަ މާއްޔާއާއި    00)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ ޤާދޫދު( ސެ    1710717ޤާދޫދު ދަދްބަޒު    ،ވަދަ މާއްޔާއާއި  06ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ޤާދޫދުއަލާލީސެ  

ދަދްބަޒު   އާއި  1110778ޤާދޫދު  ޤާދޫދު(  ޢާދްމު  ދަދްބަޒު    ،)އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ  ސެ    07071R-6ސަވާއިޔު  ސަވާއިޔު(  އިދްގިޚާބުސެ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޚިޑާޓަފް  48)ޑޯކަޑް  މާއްޔާއާ  މި   ،ވަދަ 

ޑ. މާވަފު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލްކަމަފް މެދްބަޒަކު އިދްގިޚާބުކުޒުމަފް ޑ.   ،އެ އިދްގިޚާބު ބާޠިޑުކޮފް  ،ދަގީޖާ އިޢުޑާދުކޮފްޓައިވާގީ  ،ވޯޓުސުދައި  ،އިދްގިޚާބުސައި ޑ. މާވަފުސައި ޔެވަދަ ބުޒެއް ބާއްވައި

މާވަފް   ޑ.  އެޔި  ޢަމުކުޒުކޮފްޔެއްވުމަފް  އަދްސައި  މައްޗަފް  ކޮމިޝަދްސެ  އިޑެކްޝަދްލް  ބޭއްވުމަފް  އަޑުދް  އިދްގިޚާބު  ޔާއިޒާސެ  ހުފަހަޅާޓައިވާ   ،އޯޝަދްވޭވ1ް   މާވަފު  ޢަބްޔުއްޒަޙްމާދް  އާޔަމް 

 މައްލަޑައެކެވެ.

 ދިމުދު ސޮގް: 

)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ   1710717ޤާދޫދު ދަދްބަޒު   ،ވަދަ މާއްޔާއާއި 06ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޖުމްހޫޒިއްޔާސެ ޤާދޫދުއަލާލީސެ  ،ޑ. މާވަފު ކައުދްލިޑް ޒައީލްކަމަފް މެދްބަޒަކު އިދްގިޚާބު ކޮފްޓައިވަދީ

)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ   1R-6 0707ސަވާއިޔު ދަދްބަޒު   ،)އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ ޢާދްމު ޤާދޫދު( އާއި 1110778ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  ،ވަދަ މާއްޔާއާއި 03ވަދަ މާއްޔާއާއި  00އިދްގިޚާބުސެ ޤާދޫދު( ސެ 

ޑ. މާވަފު ކައުދްލިޑް ޒައީލްކަމަފް  ،ްވަދަ މާއްޔާއާ ޚިޑާޓަފްކަމަފް ކަދޏައަޅާދެ ގަދެއް ދެގަގީ މައްލަޑަ ހުފަހެޅި ޓަޒާގުދް އެޔިޓައިވާ ޓަޔައިދް އެ އިދްގިޚާބު ބާޠިޑުކޮފ 48އިދްގިޚާބުސެ ސަވާއިޔު( ސެ 

ޓަދޏިޔާޒުދްސެ އިއްގިޓާޤުދް ވަދީ  ޑިއެ ޔާއިޒާސެ އިދްގިޚާބު އަޑުދް ބޭއްވުމަފް އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ މައްޗަފް އަދްސައި އަމުޒުކުޒާދެ ގަދެއް ދެގްކަމަފް މައްލަޑަ ބެ ،މެދްބަޒަކު އިދްގިޚާބުކުޒުމަފާއި

  ޙުކުމްކުޒައްވާޓައެވެ.



ސެ ބަޑިމަޏުކަމާ ސުޅިސެދް އިދްގިޚާބު  19. ކޮވިޏް 4
 ޓަލްކުޒުދް



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  32  32 

ވަދަ އަހަޒުސެ ޏިލެމްބަޒު މަހުދް ޓެފިސެދް ޔުދިޔޭސައި ހަޑުވިކަމާއެކު ޓެގުޒެމުދް ޔިޔަ   0719

ޔުވަހަފް   37ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހުދް ޓެފިސެދް    10މާޒިޗް    0707ސެ ލަބަބުދް    19-ކޮވިޏް 

އޭޕްޒީޑް   0707ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ލިއްޙީ ކުއްޑި ދުޒައްކަޑުސެ ހާޑަގު އިޢުޑާދްކުޒުމާއި ސުޅިސެދް  

ގިޚާބާއި   4 ސެ އިދް ކު ކުޒި ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަ ވީ ހޮދިހިޒު ޔުވަހު ބޭއްވުމަފް އިޢުޑާދް

ވީ ހޮދިހިޒު  18އޭޕްޒިޑް  0707، އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު

ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހު އާއްމުކޮފް   10މާޒިޗް    0707ޔުވަހު ބޭއްވުމަފް ދިދްމައި އެކަދް  

ސައި ބަޔާދްކުޒާ  ކުޒެވުދު ދަމަވެލް ޤާދޫދު ޢުޑާދް ސޮގަފް އި ވުދެވެ. އަޔި މި އިޢުޑާދްކުޒެ

ވީ ހޮދިހިޒު ޔުވަހު އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމަކީ   18އޭޕްޒީޑް    0707އިޖުޒާޢަގުގައް ޓުޒިހަމަކުޒުމަފް  

މުލްގަޙީޑުކަމަކަފްވާގީ އެކަމަފް ޙައްޑެއް ހޯއްޔަވައިޔެއްވުމަފް އެޔި ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހަފް 

 18މާޒިޗް    0707ހުފަހަޅައި އިދްގިޚާބުސެ މަލައްކަގްގައް ވަސުގީސޮގުދް ހުއްޓާޑުމަފް ދިދްމައި  

ވީ ބުޔަ ޔުވަހު އެކަދް އިޢުޑާދްކުޒެވުދެވެ. މިހާޑަގުސައި އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމަފް ޒައްކާގެޒި 

)އެކެއް( އަހަޒުޔުވަހުސެ   1މާހައުޑެއް ޤާއިމްކުޒެވެދްޔެދް ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބު  

)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ   310707ގެޒޭސައި ބޭއްވުމަފް ކަދޏައަޅައި ޤާދޫދު ދަދްބަޒ  

( ސައި ބަޔާދްކޮފް ޒައްޔިގުދްސެ މަޖިޑީހުދް ޓާލްކުޒިއެވެ. 0707އިދްގިޚާބުސެ ޙާއްޞަ ޤާދޫދު  

ޤާދޫދު   ،އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމަފް ޒައްކާގެޒި މާހައުޑެއް ޤާއިމުކުޒެވެދްޔެދް އެހެދް ދަމަވެލް  

ވަދަ   0( ސެ  0707(ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ ޚާއްޞަ ޤާދޫދު  310707ދަދްބަޒު 

 110701ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  ،މާއްޔާސެ )ހ( ސެ ޔަފުދް މި އިދްގިޚާބު ޓަލްކުޒެވިޓައިވީ ދަމަވެލް

( 0707)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ ޚާއްޞަ ޤާދޫދު    310707)ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  

ވަދަ މާއްޔާސެ )ހ( ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ   7ވަދަ އިޞްޑާޙު ސެދައުމުސެ ޤާދޫދު( ސެ    1އަފް  

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ، ސޮގުސެ މަގިދް

ޖަދަވަޒީ   0701އަޑުދް ބޭއްވުމަފްޓަކައި ކުޒަދްޖެހޭ މަލައްކަގްގައް   0707ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު 

ވީ ހޮދިހިޒު ޔުވަހު   17އޭޕްޒިޑް    0701، އިދްގިޚާބުސެ ވޯޓުޑުދް ، ސައި ޓަފާ ސޮގަފާއި   09

  ބާއްވާސޮގަފް ކޮމިޝަދުދް ދިދްމިއެވެ.



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  33     

 . ކެދްޏިޏޭޓުދް ދަދް އަދބުޒާ ސެދްޔިޔުދ4.1ްެ

 . އިދްގިޚާބު ޓަލްކުޒުމުސެ ކުޒިދް ދަދް އަދބުޒާ ސެދްޔިޔުދ4.1.1ް

ވަނަ   00)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު(  ގެ    0010338ޤާނޫނު ނަންބަރު  

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް 

އެމީހެއްގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ  އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް 

އިންތިޚާބާއި  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  އެގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  އެމީހަކަށް  އިޚްތިޔާރު 

ނެގުން  ގުރުއަތު  އިންތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ގެ ގުރުއަތުނެގުން ކުރިޔަށް   0303މާރޗް    32، ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދުވަސް

 ގެންދިޔުމުގެ ވަގުތާއި ހަމަޔަށް ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. 

 . އިދްގިޚާބު ޓަލްކުޒުމުސެ ޓަހުދް ދަދް އަދބުޒާ ސެދްޔިޔުދ4.1.0ް

)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ ޚާއްޞަ ޤާދޫދު   310707ޤާދޫދު ދަދްބަޒު  

( އާއި ސުޅިސެދް އިދްގިޚާބު ޓަލްކުޒުމަފްޓަހު ދަދް އަދބުޒާ ސެދްޔިޔުމުސެ 0707

ސެ   0701ޓެބްޒުއަޒީ    11އިދް    0707ޖޫދް    03ޓުޒުލަގު އަޑުދް ހުޅުވާޑާޓައިވަދީ  

ކެދްޏިޏޭޓަކު ދަދް އަދބުޒާ   376ދިޔަޑަފެވެ. މި އިދްގިޚަބުސައި ޖުމްޑަ މުއްޔަގުސައި  

  ސެދްސޮލްޓައިވެއެވެ.



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  34  34 

 . ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިސެދްވާ މީހުދްސެ ޒަޖިލްޓަޒ4.0ީ

 

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ސައެވެ. ޑޯކަޑް   07ޖަދަވަޒީ    0707ސެ މަލައްކަގް ޓަފާޓައިވަދީ    0707އިދްގިޚާބު  

ޒަޖިލްޓަޒީ  މީހުދްސެ  ޑިބިޓައިވާ  ހައްޤު  ޔިދުމުސެ  ވޯޓު  އިދްގިޚާބުސެ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

ޑިބުދު  ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދުދް  ދޭޝަދަޑް  އޮޓް  ޏިޕާޓްމަދްޓް  އެކުޑަވާޑެވިޓައިވަދީ 

ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް  ޔުވަލްގަކުސައި  ގިޒީސައިވާ  ބިދާކޮފެވެ.  މައްޗަފް  މަޢުޑޫމާގުސެ 

ކުޒެވުދު  ޔުވަލްގަކުސައި  މި  ސުޅިސެދް  ކުޒުމާއި  އިޢުޑާދު  ބޭއްވުމަފް  އިދްގިޚާބު 

 މަލައްކަގްގަކުސެ ގަޓްޞީޑު ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ. 

. އިދްގިޚާބު ޓަލްކުޒުމުސެ ކުޒިދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގްގައް 4.0.1
 (0707ޖަދަވަޒީ  07)

އަހަޒު ޓުޒޭ މީހުދްސެ ޑިލްޓެއް ޏިޕާޓްމަދްޓް އޮޓް   18އަފް    74އެޕްޒީޑް    0707

ސައި   07ޖަދަވަޒީ    0707މި ޒަޖިލްޓަޒީ  ، ދޭޝަދަޑް ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދުދް ހޯޔައި 

ޢާދްމުކޮފް ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓުސައި ޝާއިޢު ކުޒެވުދެވެ. އެސޮގުދް މި ޒަޖިލްޓަޒީ 

އަޔި އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ ވެބްލައިޓުސައްޔާއި ހުޒިހާ ޒަފެއްސެ ކައުދްލިޑް އިޔާޒާ  

ބެޑޭދެ އިދްގިޒާމް ހަމަޖެއްލުދެވެ. މި ޒަޖިލްޓަޒީއަފް   ލިޓީސެ އަވަފު އޮޓީލްގަކުދް 

ޖަދަވަޒީ   0707އިދް    07ޖަދަވަޒީ    0707ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމަފް ޔެވުދު މުއްޔަގަކީ  

ސެ ދިޔަޑަފެވެ. ޒަޖިލްޓަޒީ އަފް ހުފަހެޅުދު ޝަކުވާގައް ބަޑައިސަދެޓައިވަދީ   31

ޒަފެއްސެ ކައުދްލިޑް  ފަކުދް އެ މާޑެޓިޔަވައި މީހުދް ޔިޒިއުޅޭ އެހެދް ހުޒިހާ ޒަ

އޮޓީލްގަކުދްދެވެ. މާޑެއަފް ހުފަހެޅުދު ޝަކުވާގައް އަޔި ލިޓީސެ އަވަފު އިޔާޒާއިދްދާއި 

 ބަޑައިސަދެޓައިވަދީ އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ އިޔާޒާއިދްދެވެ. 

ވޯޓު ޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ ޒަޖިލްޓަޒީއަފް ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމުސެ 

ޓުޒުޞަގު ހުޅުވާޑުމާއި ސުޅިސެދް ހުފަހަޅާޓައިވާ ޝަކުވާސެ ގެޒެއިދް ޒަޖިލްޓަޒީއަފް 

ޒަޖިލްޓަޒީސައި ދަދް ދެގިސެދް ދަދް އިގުޒު ކުޒުމަފް ، ސެދެވުދު ބަޔަޑުގަކުސެ ގެޒޭސައި 

، ބަޔަޑު   4ދަދް ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ  ، ބަޔަޑު 3އުޓަދް ގާޒީޚް ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ ، ބަޔަޑު 63

ދިޔާވެޓައިވާގީ ޒަޖިލްޓަޒީދް ، ބަޔަޑު   076އެޏްޒެލް އަޔި ޔާއިޒާ ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ  

ބަޔަޑު ހިމެދެއެވެ.   471ބަޔަޑާއެކު މުޅި ޖުމްޑަ  ، ބަޔަޑު   195އުދިކުޒެވިޓައި  

ސައި ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ   11ޓެބުޒުވަޒީ    0707މިބަޔަޑުގަކާއެކު  

ޒަޖިލްޓަޒީ ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓުސައި ޝާއިޢުކޮފް ކޮމިޝަދުސެ ވެބްލައިޓުސައާއި 

ވުދު  އަފް ސެދެ ޒެވުދެވެ. އަޔި ޒަޖިލްޓަޒީ ކުސައި ޢާދްމުކު ޔާޒާގަ ކައުދްލިޑް އި

 0707އިދް    16ޓެބުޒުވަޒީ    0707ބަޔަޑުގަކާއި ސުޅިސެދް ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމަފް  

ސެ ދިޔަޑަފް ޓުޒުޞަގު ޔެވުދެވެ. އަޔި މި މުއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި އެއްވެލް  07ޓެބުޒުވަޒީ 

  ޝަކުވާއެއް ޑިބިޓައެއް ދުވެއެވެ.
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4.0.0( މަލައްކަގްގައް  ކުޒެވުދު  ޓަހުދް  ޓަލްކުޒުމުސެ  އިދްގިޚާބު   .9 
 (0107ޓެބްޒުއަޒީ 

އޮޓް   18އަފް    17އެޕްޒީޑް    0701 ޏިޕާޓްމަދްޓް  ޑިލްޓެއް  މީހުދްސެ  ޓުޒޭ  އަހަޒު 
ހޯޔައި ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދުދް  ޒަޖިލްޓަޒީ  ، ދޭޝަދަޑް  ސައި   9ޓެބްޒުވަޒީ    0701މި 

ޢާދްމުކޮފް ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓުސައި ޝާއިޢު ކުޒެވުދެވެ. އެސޮގުދް މި ޒަޖިލްޓަޒީ 
އަޔި އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ ވެބްލައިޓުސައްޔާއި ހުޒިހާ ޒަފެއްސެ ކައުދްލިޑް އިޔާޒާ  

އޮޓީލްގަކުދް އަވަފު  ޒަޖިލްޓަޒީއަފް   ލިޓީސެ  މި  ހަމަޖެއްލުދެވެ.  އިދްގިޒާމް  ބެޑޭދެ 
ޓެބްޒުވަޒީ   0701އިދް    9ޓެބްޒުވަޒީ    0701ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމަފް ޔެވުދު މުއްޔަގަކީ  

ބަޑައިސަދެޓައިވަދީ   07 ޝަކުވާގައް  ހުފަހެޅުދު  އަފް  ޒަޖިލްޓަޒީ  ދިޔަޑަފެވެ.  ސެ 
ކައުދްލިޑް  އެޒަފެއްސެ  ޒަފަކުދް  ހުޒިހާ  އެހެދް  ޔިޒިއުޅޭ  މީހުދް  މާޑެޓިޔަވައި 

އޮޓީލްގަކުދްދެވެ. މާޑެއަފް ހުފަހެޅުދު ޝަކުވާގައް އަޔި ލިޓީސެ އަވަފު  އިޔާޒާއިދްދާއި  
 ބަޑައިސަދެޓައިވަދީ އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސެ އިޔާޒާއިދްދެވެ. 

ވޯޓު ޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ ޒަޖިލްޓަޒީއަފް ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމުސެ ޓުޒުޞަގު 

ސެދެވުދު  ޒަޖިލްޓަޒީއަފް  ގެޒެއިދް  ޝަކުވާސެ  ހުފަހަޅާޓައިވާ  ސުޅިސެދް  ހުޅުވާޑުމާއި 

ގެޒޭސައި ކުޒުމަފް  ، ބަޔަޑުގަކުސެ  އިގުޒު  ދަދް  ދެގިސެދް  ދަދް   869ޒަޖިލްޓަޒީސައި 

ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ  ، ބަޔަޑު ގާޒީޚް  ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ  ، ބަޔަޑު  6އުޓަދް  ، ބަޔަޑު  16ދަދް 

ބަޔަޑުވެޓައިވާގީ   އުދިކުޒެވިޓައި ، ބަޔަޑު  451އެޏްޒެލް  ޒަޖިލްޓަޒީދް  ދިޔާވެޓައިވާގީ 

 1649ބަޔަޑާއެކު މުޅި ޖުމްޑަ    30އިދްގިޚާބީ ޔާއިޒާ ބަޔަޑު ކުޒެވިޓައި  ، ބަޔަޑު  048

މިބަޔަޑުގަކާއެކު   ހިމެދެއެވެ.  ޙައްޤު   08ޓެބުޒުވަޒީ    0701ބަޔަޑު  ވޯޓުޔިދުމުސެ  ސައި 

ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ ޒަޖިލްޓަޒީ ޔިވެހި ލަޒުކާޒުސެ ސެޒެޓުސައި ޝާއިޢުކޮފް ކޮމިޝަދުސެ 

ޒަޖިލްޓަޒީއަފް  އަޔި  ޢާދްމުކުޒެވުދެވެ.  އިޔާޒާގަކުސައި  ކައުދްލިޑް  ވެބްލައިޓުސައާއި 

ހުފަހެޅުމަފް   ޝަކުވާ  ސުޅިސެދް  ބަޔަޑުގަކާއި  އިދް   08ޓެބުޒުވަޒީ    0701ސެދެވުދު 

ގެޒޭސައި   11މާޒޗް    0701 މުއްޔަގުސެ  މި  އަޔި  ޔެވުދެވެ.  ޓުޒުޞަގު  ދިޔަޑަފް  ސެ 

ހައްޤު  ވޯޓުޔިދުމުސެ  މިއިދްގިޚާބުސައި  ދުވެއެވެ.  ޑިބިޓައެއް  ޝަކުވާއެއް  އެއްވެލް 

 މީހުދްދެވެ. 073108ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ ޖުމްޑަ އަޔަޔަކީ 

 

 . ޒަފްވެހިވެޓައިވާ ޒަފްދޫދް އެހެދް ގަދެއްސައި ވޯޓުޑުމަފް ހުޅުވާޑުދ4.3ް
 

 0707. އިދްގިޚާބު ޓަލްކުޒުމުސެ ކުޒިދް ކުޒެވުދު މަލައްކަގްގައް )4.3.1
 (16ޓެބުޒުވަޒީ 

 

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ދުވަގަ ގަދެއްސައި ، ސައި ޒަފްވެހިވެޓައިވާ ޒަފް ދޫދް އެހެދް ޒަފެއް  0707އިދްގިޚާބު  

ޓުޒުޞަގު އެ  ޓަޒާގްގަކަފް  އެޔޭ  ޒަޖިލްޓަޒީވުމަފް  ޓެބުޒުވަޒީ   0707، ވޯޓުޑުމަފްޓަކައި 

ސެ ދިޔަޑަފް ހުޅުވާޑެވުދެވެ. މި   ސެ ދިޔަޑައް  07ޓެބުޒުވަޒީ    0707އިދް ޓެފިސެދް    16

ޒަޖިލްޓަޒ ކުޒުމުސެ އިދްގިޒާމް ހަމަޖެހިޓައިވަދީ ހުޒިހާ ޒަފެއްސެ -މުއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި ޒީ

ލިޓީސެ އަވަފްގަކުސެ އޮޓީލްގަކުދްދާއި މާޑެ ލިޓީސައި ، ޒަފު ކައުދްލިޑް އިޔާޒާއިދްދާއި
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އަޔި ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ޔިޒިއުޅޭ  އިދްގިޚާބީ މަޒުކަޒު )ބައު ޖަމާޑުއްޔީދް( އިދްދެވެ. 

ޒަޖިލްޓަޒީވުމުސެ ޓުޒުޞަގު ވެލް ހުޅުވާޑެވުދެވެ. އެސޮގުދް ޒީ-ޔިވެހި ޒައްޔިގުދްދަފް ޒީ

ޒަޖިލްޓަޒ ވުމަފް ހުފަހަޅާ ޓޯމު ޔޫކުޒުމާއި ބަޑައިސަގުމުސެ އިދްގިޒާމް ޓޮފި ބެހެއްޓުމަފް -

އެމްބަލީސައި  ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ  އޮޓީހުދްދާއި  ކޮދްލިއުޑޭޓް  ސައުމުގަކުސެ  ހަމަޖެހިޓައިވާ 

 ހަމަޖެއްލުދެވެ. 

 

4.3.0( މަލައްކަގްގައް  ކުޒެވުދު  ޓަހުދް  ޓަލްކުޒުމުސެ  އިދްގިޚާބު   .17 
 (0107އެޕްޒީޑް 

 

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ސުޅިސެދް  17އެޕްޒީޑް    0701، 0707އިދްގިޚާބު   ހަމަޖެއްލުމާ  ބޭއްވުމަފް  ، ސައި 

ޒަފެއް އެހެދް  ދޫދް  ޒަފް  ވޯޓުޑުމަފްޓަކައި ، ޒަފްވެހިވެޓައިވާ  ގަދެއްސައި  ދުވަގަ 

ޓުޒުޞަގު އެ  ޓަޒާގްގަކަފް  އެޔޭ   0701އިދް    0މާޒޗް    0701، ޒަޖިލްޓަޒީވުމަފް 

ޒަޖިލްޓަޒ ކުޒުމުސެ -ސެ ދިޔަޑަފް ހުޅުވާޑެވުދެވެ. މި މުއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި ޒީ  11މާޒޗް  

އިޔާޒާއިދްދާއި ކައުދްލިޑް  ޒަފު  ޒަފެއްސެ  ހުޒިހާ  ހަމަޖެހިޓައިވަދީ  ލިޓީސެ ، އިދްގިޒާމް 

ޖަމާޑުއްޔީދް(  )ބައު  އިދްގިޚާބީ މަޒުކަޒު  މާޑެ ލިޓީސައި  އަވަފްގަކުސެ އޮޓީލްގަކުދްދާއި 

ޒައްޔިގުދްދަފް       ޔިވެހި  ޔިޒިއުޅޭ  ކޮޑޮމްބޯސައި  އަޔި  ޓްޒިވެދްޏްޒަމް  އަޔި  އިދްދެވެ. 

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން 

އެހެން ތަނެއްގައި 

ވޯޓުލުމަށް 

ރަޖިސްޓަރީވެފައި ފޯމް 

އިންތިޚާބާ ، ބަލައި ގަތުން

 ބެހޭ މަރުކަޒު



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  37     

ޒީ-ޒީ އެސޮގުދް  ހުޅުވާޑެވުދެވެ.  ވެލް  ޓުޒުޞަގު  ވުމަފް -ޒަޖިލްޓަޒީވުމުސެ  ޒަޖިލްޓަޒ 

ކޮދްލިއުޑޭޓް  ޓްޒިވަދްޏްޒަމްސެ  އިދްގިޒާމް  ބަޑައިސަގުމުސެ  ޔޫކުޒުމާއި  ޓޯމު  ހުފަހަޅާ 

މި  ހަމަޖެއްލުދެވެ.  އެމްބަލީސައި  ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ  ހުދްދަ  ކޮޑޮމްބޯސައި  އޮޓީހުދްދާއި 

ހަމަޖެހިޓައިވަދީ ހުފަހެޅުމަފް  ޓޯމު  އެޔި  ޒަޖިލްޓަޒީވުމަފް  ގެޒޭސައި  ، މުއްޔަގުސެ 

ޒަފްވެހިވެޓައިވާ  އަޔި  ޓަޒާގްގަކާއި  ބޭދުދްވާ  ބަޔަޑުކުޒުމަފް  ގަދް  ޒަޖިލްޓަޒީވެޓައިވާ 

 ޒަފްދޫދް އެހެދް ޒަފަކަފް ދުވަގަ ގަދަކަފް ޒަޖިލްޓަޒީވާދް އެޔޭ ޓަޒާގްގަކެވެ. 

. ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިޓައިވާ މީހުދްސެ ޑިލްޓުސައި ލޮއިކުޒުދް އަޔި 4.4

 ޓައިދަޑް ޑިލްޓު އާދްމުކުޒުދް

މީހުދްސެ  ޑިބިޓައިވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުޔިދުމުސެ  އިދްގިޚާބުސެ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް 

މާޒިޗު   0701ޑިލްޓުގަކުސައި ކެދްޏިޏޭޓުދް ދުވަގަ ކެދްޏިޏޭޓުދް ކަދޏައަޅާ ޓަޒާގްގަކުދް  

ޑޯކަޑް   70އެޕްޒީޑް    0701އިދް    31 އަޔި  ލޮއިކުޒިއެވެ.  ދިޔަޑަފް  ސެ 

ޓައިދަޑް  މީހުދްސެ  ޑިބިޓައިވާ  ޙައްޤު  ޔިދުމުސެ  ވޯޓު  އިދްގިޚާބުސެ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

 ސައި ޢާދްމުކުޒެވުދެވެ. 73އެޕްޒީޑް  0701ޒަޖިލްޓަޒީ 

 . އިދްގިޚާބާއި ސުޅިސެދް އާދްމު ހޭޑުދްގެޒިކަދް އިގުޒުކުޒުދ4.5ް

ދަދްބަޒު:   ސެ    810778ޤާދޫދު  ޤާދޫދު(  ކޮމިޝަދުސެ  ވަދަ   01)އިޑެކްޝަދްލް 

ސޮގާއި ހިދސާދޭ  ކަދްގައްގައް  އިދްގިޚާބުސެ  މަގީދް  ސޮގުސެ  ސައިވާ  )ހ(  ކ މާއްޔާސެ 

ކުޒިއަފް  މަލައްކަގްގަކެއް  ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމުސެ  ޢާދްމުދް  އަމާޒުކޮފް  އިދްގިޚާބަފް 

ޓީވީ ގެޒޭސައި  މަލައްކަގްގަކުސެ  ސެދްޔެވުދު  ކުޒިއަފް  އެސޮގުދް  ޒޭޏިއޯ ކ  ސެދްޔެވުދެވެ. 

ޔިދުމާއި މަޢުޑޫމާގު  ޕޯލްޓަޒާއި ކ  މެޔުވެޒިކޮފް  އެކައުދްޓްގަކުސައި  މީޏިއާ  ލޯޝަޑް 

ކުޒުމާއި ޒޯޑްއައުޓް  އަޕްޑޯޏްކޮފް  ޓަޔަ ކ  މެލެޖްގައް  ބެހުދް  ބުކްޑެޓް  އެވެއަޒދެލް 

ސައުމީ  ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމަފް  އާދްމުދް  އިދްގިހާބަފް  އިގުޒުދް  މީސެ  އަޔި   ކަދްކަމާއި  

 އެވެއަޒދެލް ކެމްޕޭދެއް ކުޒިޔަފް ސެދްޔެވުދެވެ.  

 

އެވެއަޒދަލް 4.5.1 ޤައުމީ  ހިދްސާ  ކުޒުމަފް  ހޭޑުދްގެޒި  ޒައްޔިގުދް   .

 ކެމްޕެއިދްސެ މަލައްކަގް

 މަސަލަސް ރާއްޖެ އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާތުގެ ތެރެއިން  



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  38  38 

މުޖްގަމަޢު   ޔިވެހި  ވެއްޓަކަފް  ޔިމުޤްޒާގީ  އަފަސެދްޓައިވާ  މަލަޑަލްކަދް  ޞުޑްޙަ 

އާޔަ ކ  ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމަފާއި މަލައްކަގްކުޒުމުސެ  ކުޒިއެޒުމަފް  ހަމަޖެހުމަފާއި  އިޖްގިމާޢީ 

ބޭދުމުސައި ހޭޑުދްގެޒިކުޒުވުމުސެ  ޒައްޔިގުދް  ގަޓާގު ކ  ހަޒުޑެއްވުމަފް  ސުޅުދްހުޒި 

ސެދްޔިއުމަފް  ކުޒިޔަފް  ސުޅިސެދް  ކޮމިޝަދް  އިޑެކްޝަދްލް  މުއައްލަލާގަކާއި 

ޒަލްމީކޮފް  ޒާއްޖެ"  "މަލަޑަލް  ކެމްޕެއިދް  އެވެއަޒދެލް  ޤަޢުމީ  ހަމަޖެހިޓައިވާ 

ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހު ލްޓެޑްކޯ   07ޓެބުޒުވަޒީ    0707އިޓްގިގާޙުކުޒުމުސެ ޒަލްމިއްޔާގު  

ޝަޒަޓްވެޒި  ޒަލްމިއްޔާގުސެ  މި  ސެދްޔެވިޓައެވެ.  ކުޒިޔަފް  ވަދީ  ސައި  އޮޏިޓޯޒިއަމް 

މެހެމާދެއްސެ ސޮގުސައި ބައިވެޒިވެ ވަޏައިސެދްދެވި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޒައީލުޑް ޖުމުހޫޒިއްޔާސެ 

  ދާއިބް އަޑްޓާޞިޑް ޓައިލަޑް ދަލީމްއެވެ.

  . އެވެއަޒދެލް އޯޏިއ1ޯވީޏިއޯ ލްޕޮޓް ޔެއްކުދ4.5.0ް

ޝަކުވާސެ  އިދްގިޚާބުސެ  ސޮގުދް  ހޭޑުދްގެޒިކުޒުވުމުސެ  އާދްމުދް  ސުޅިސެދް  އިދްގިޚާބާއި 

ވޯޓާ  ލައްހަވާދެސޮގާއި  ކަޒުޔާލް  ވޯޓު  ސޮގާއި  އެކުޑެވިސެދްވާ  ކަޒުޔާލް  ވޯޓު  ދިޒާމާއި 

ޖުމްޑަ   ސޮގުދް  ސުޅޭ  ވޯޓާ  ބާޠިޑް  އަޔި  ލްޕޮޓްވަދީ   76މޯޓިވޭޝަދް  ވީޏިއޯ 

ގައްޔާޒުކޮފްޓައެވެ. އަޔި މި ވީޏިއޯގައް  ކޮމިޝަދްސެ ޝޯޝަޑް މީޏިއާސެ އެކައުދްޓްގަކުސަ 

ވަދީ   އިދް  ޓީވީ  އެމް.ވީ  އަޔި  އާއި  ޓީވީއެމް  މީޏިއާސެ  ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް  އަޔި  އާއި 

 ޔައްކާޓައެވެ. 

އެދްޏް  ޓްޒާދްލްޕޯޓް  މޯޑްޏިވްލް  ވަދީ  ލްޕޮޓްގައް  ވީޏިއޯ  މި  މީސެއިގުޒުދް 

ހުދްދަ  ޓަޒމިދަޑްސައި  ޓެޒީ  ވިޑިމާޑޭ  އަޔި  ހުޅުމާޑެ  ކޮމްޕެދީސެ  ކޮދްޓްޒެކްޓިދްސ 

ވެލް ، ޓީވީގަކުދްދާއި އިދް  ޓީވީ  މާ  ޑިމިޓެޏްސެ  ކޮމްޕެދީ  އިޑެކްޓްޒިކް  ލްޓޭޓް 

އާދްމުދް  ސުޅިސެދް  އިދްގިޚާބާއި  ޔައްކާޓައެވެ.އަޔި  މުއްޔަގުސައި  އިދްގިޚާބުސެ 

ޔޫޓިއުބް   4ޓެބްޒުއަޒީ    0707ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމަފް   ކޮމިޝަދްސެ  ޔުވަހު   އަދްސާޒަ  ވީ 

މެލެޖުގައް  އެވެއަޒދެލް   މި ޗެދަޑްސައި  އަޔި   . ޗެދަޑްއެއްވަދީ ޤާއިމްކުޒެވިޓައިއެވެ 

  އަޕްޑޯޏް ކުޒަމުދްސެދްޔެވުދެވެ.

 . އެވެއަޒދެލް ބުކްޑެޓް ބެހުދް 4.5.3

އިދްގިޚާބެއްސައި ވޯޓުޑާ ޓަޒާގައް މުހިއްމު މަޢުޑޫމާގުގައް ހިމެދޭސޮގަފް ގައްޔާޒުކޮފްޓައިވާ 

ބުކްޑެޓް " ވޯޓް ޑުމަފް މަސެއް" ވަދީ ވަދީ ލިޔާލީ ޕާޓީ ގަކަފާއި ލަޒުކާޒުސެ އަޔާޒާ 

ޓާޒމިދަޑް އަޔި މީސެ އިގުދް އާދްމުދް އެއްވާ ކ  ހޮލްޕިޓަޑްގައް   ކ  ގަކަފް އަޔި ކޮޑެޖް  

 ބުކްޑެޓް ވާދީ ބަހާޓައެވެ. 53777ގަދްގަދަފް ޖުމްޑަ 

އިންތިޚާބުގެ ޓާސްކްފޯސް 

މުވައްޒަފެއް މާލޭގެ 

ބާޒާރުމަތީ ހިސާބުގައި 

"ވޯޓް ލުމަށް މަގެއް" 

 ފޮތް ބެހުމުގެ ތެރެއިން 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  39     

 . އެވެއަޒދެލް ޒޯޏް އިވެދްޓްގައ4.5.4ް

ހުފަހެޅުމުސެ  ޝަކުވާ  ޒަޖިލްޓަޒީއަފް  މީހުދްސެ  ޑިބިސެދްވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުޔިދުމުސެ 

މުއްޔަގުސައާއި އަޔި ޒަފްވެހިވެޓައިވާ ޒަފްދޫދް އެހެދް ޒަފެއްސައި ޒީޒަޖިލްޓަޒ ކުޒުމަފް 

ހުޅުވާޑެވުދު މުއްޔަގުސައި މާޑޭސެ އެކި ލަޒަޙައްޔުގަކުސައި އެކި ޔުވަލްގަކުސައިވަދީ ޒޯޏް 

ޙަޒަކާގްގައް  ސެދްޔެވުދު  ކުޒިއަފް  މިސޮގުދް  ސެދްޔެވިޓައެވެ.  ކުޒިއަފް  އިވެދްޓްގަކެއް 

 ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ.

  ާޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒ

އިދްގިޚާބު   ޒީ  0707ކޮމިޓީސެ  ސުޅިސެދް  -ސެ  އާއި   0707ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް 

އަފް މާޑޭ ދޯގް   07:77އިދް    16:77ވާ ހޮދިހިޒު ޔުވަހުސެ    00ޓެބްޒުއަޒީ  

ޒީ ބަހައްޓައިސެދް  ޏެލްކް  ޞަޒަހައްޔުސައި  ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދްޓޯމް   -ހާބަޒ 

އިދްގިޚާބަފް ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމުސެ ބަޑައިސަގުމާއި  ކުޒިއަފް  ޢާދްމުދް  ޙަޒަކާގެއް 

 ސެދްޔެވުދެވެ.

  ާޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒ

އިދްގިޚާބު   ޒީ  0707ކޮމިޓީސެ  ސުޅިސެދް  -ސެ  އާއި   0707ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް 

އަފް ވެޑާދާސެ    15:77އިދް    17:77ވާ އަދްސާޒަ ޔުވަހުސެ    05ޓެބްޒުއަޒީ  

ޒީ ބަހައްޓައިސެދް  ޏެލްކް  ޓޯމް   -ޞަޒަހައްޔުސައި  ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް 

އިދްގިޚާބަފް ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމުސެ ބަޑައިސަގުމާއި  ކުޒިއަފް  އާދްމުދް  ޙަޒަކާގެއް 

 ސެދްޔެވުދެވެ.

ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާއި  ޑޯކައުދްލިޑްގަކުސެ 

އަޔި   0707އިދްގިޚާބު ކޮފްޔެއްވުމަފް  ޓޯޒު  އާދްމުދްދަފް  މެލްޖު  އެވެއަޒދަލް  ސެ 

އާޓިޓިޝަޑްބީޗް ބެހުމަފްޓކައި  ލަޒަހައްޔު، ޒަލްޓަދްދު، ބުކްޑެޓް  ، ކާދިވާ 

ކޮފްސެދް  ބޭދުދްބޭދުދް  އަޏުސަޔަކުޒާ  ކައިޒީސައި  ޓެޒީޓާމިދަޑް  އަޔި  އުލްޓަލްސަދޏު 

އިދް 16:77ވަދަޔުވަހުސެ ހަވީޒު    78އޭޕްޒީޑް    0701އެވެއަޒދަލް މެލެޖް އިއްވުމަފް  

 އަފް ޓިކަޕް ބުޒެއް ވަދީ ކުޒިޔަފްސެދްޔެވުދެވެ. 18:77

. އެވެއަޒދެލް ޔަގުޒުގަކާއި ޓްޒެއިދިދްގައް އަޔި މައުޑޫމާގު ޔިދުމުސެ 4.5.5
 ލެޝަދްގައް

ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް 

ޒާއްޖޭސެ   0707އިދްގިޚާބު   ޓަޒާގުދް  ކޮމިޝަދުސެ  ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމަފް  އާދްމުދް  އަފް 

ޓުވައްމުޑަކު   ،ބައެއް އަގޮޅުގަކަފްވަދީ ޔަގުޒުގަކެއް ކުޒެވިޓައެވެ. މިސޮގުދް އައްޏޫ ލިޓީ

ޑޯކަޑް  އަމާޒުކޮފްސެދް  ޒައްޔިގުދްދަފް  ޔިޒިއުޅޭ  ސައި  ލިޓީ  ކުޅުޔުއްޓުފި  އަޔި  ލިޓީ 

ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ  އިދްގިޚާބާ  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

އާ ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ ލެޝަދްގަކެއްވަދީ އެޒަފްގަކުސައި   0707އިދްގިޚާބު  

ކޮމިޝަދުސެ މެދްބަޒުދް ހިމެދޭ ސޮގަފް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވިޓައެވެ. އަޔި އައްޏޫސައި ބެއްވުދު 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  40  40 

ލްޒީޑަދްކާސައި ޔިޒިއުޅޭ ޒައްޔިގުދްދަފް ވަދީ ދް  ޕްޒޮސްޒާމްސެ ގެޒެއިދް މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލްސެ ބޭޓުޅުދްދަފް އެވެއަޒދެލް ލެޝަދެއް ވަދީ ކުޒިޔަފް ސެދްޔެވިޓައެވެ. މީސެ އިގުޒު

 ހޭޑުދްގެޒިކަމުސެ ޕްޒޮސްޒާމެއް ކުޒިޔަފް ސެދްޔެވިޓައެވެ. 

ޒަޖިލްޓަޒޭޝަދް -އިދްގިޚާބާ ސުޅިސެދް ބޭއްވުދު ޒޯޏް އިވެދްޓުގަކުސައި ޒީ، އަޔި އިދްގިޚާބާ ސުޅުދްހުޒި މުހިދްމު މަޢުޑޫމާގު ހިމެދޭ ޑުއިޓޮގެއް "ވޯޓުޑުމަފް މަސެއް" ސެ ދަމުސައި ގައްޔާޒުކޮފް

ޓުވައްމުޑަކު ލިޓީ އަޔި ކުޅުޔުއްޓުފި ލިޓިއަފް ކުޒި   ،އެ ލަޒަޙައްޔުގަކުސައި ޙަޒަކާގްގެޒިވި މީހުދްދަފްވަދީ ބަހާޓައެވެ. އަޔި މީސެ އިގުޒުދް އައްޏޫ ލިޓީ، ޓޯމު ޓުޒުމަފް އައި މީހުދްދަފާއި

 އެވެއަޒދެލް ޔަގުޒުގަކުސައި މި ޓޮގް އެ ލިޓީގަކުސެ ޒައްޔިގުދްދަފް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒެވެވުދެވެ. 

އާއި ސުޅިސެދް އަގޮޅު ގެޒޭސައި  އަޔި ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ކުޒިއަފް ސެދްޔިޔަ   0707ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  

  ޒައްޔިގުދް ހޭޑުދްގެޒި ކުޒުމުސެ ޕްޒޮސްޒާމުގައް:

 

 

 

 

 

 

 

)އިންތިާޚުބގެ މަަސއްކަތްތަާކއި ގުޭޅގޮުތން ކުރިއަށް ެގންެދވުނު ތަފާތު ޓްެރއިިނންގ ތަކާއި 

ގައި( 2މައުލޫާމތު ދިުނމުގެ ެސޝަންތަުކގެ މަުއލޫމާތު ޖަުދވަލު    



 . ވޯޓުދެސުމަފް ގައްޔާޒުވުދ5ް



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  42  42 

 ސެ ހާޑަގުސައި އިދްގިޚާބުސެ މަލައްކަގަފް ގައްޔާޒުވުދް 19 -. ކޮވިޏ5.1ް

އަދްހެދުދްސެ   19  -ކޮވިޏް އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް  ހާޑަގުސައި  ސެ 

، ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބުސެ ކަދްކަދް ކުޒިޔަފް ސެދްޔިޔުމަފްޓަކައި

)އާދްމު ޞިއްޙަގު ޒައްކާގެޒި ކުޒުމުސެ ޤާދޫދު( ސެ ޔަފުދް   710710ޤާދޫދު ދަދްބަޒ  

އުޞޫޑުގަކާއި  ޓިޔަވަޅުގަކާއި  ކަދޏައަޅާ  ހެޑްގް  ޕަބްޑިކް  އޮޓް  ޖެދެޒަޑް  ޏިޒެކްޓަޒ 

ބަޔާދްކޮފް ޑޯކަޑް   19-ކޮވިޏް، އިޒުޝާޔުގައް  ޒައްކާގެޒިކަމާއެކު  ހާޑަގުސައި  ސެ 

އުލޫޑެއް  ސޮގުސެ  އަމަޑުކުޒަދްވި  ސެދްޔިޔުމުސައި  ކުޒިޔަފް  އިދްގިޚާބު  ކައުދްލިޑްގަކުސެ 

ހެޑްގް ޕްޒޮޓެކްޝަދް އެޖެދްލީދް އާދްމުކުޒިއެވެ. މި އުލޫޑުސައި އިދްގިޚާބު ބޭއްވުމުސައި 

ކަދްކަމާއި ޔޭދްވީ  އަޅަދްޖެހޭ ، ލަމާޑުކަދް  ސޮގުދް  ޒައްކާގެޒިކަމުސެ  މަޒުކަޒުސައި  ވޯޓުޑާ 

އަމަޑުކުޒަދްޖެހޭ ، ޓިޔަވަޅުގަކާއި މީހުދް  ހަޒަކާގްގެޒިވާ  މަލައްކަގުސައި  އިދްގިޚާބުސެ 

ކޮވިޏް، ސޮގާއި ސޮގާއި  އަމަޑުކުޒަދްވީ  މިހުދް  މަޒުކަޒަފްޔާ  އަފް   19-ވޯޓުޑުމަފް 

 ޓައްލިވެޓައިވާ ޓާޒާގްގައް ވޯޓުޑުމުސައި އަމަޑުކުޒަދްވީ ބަޔާދް ކުޒެވުދެވެ.  

ސެ ހާޑަގުސައި ޒައްކާގެޒިކަމާއެކު ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ   19ހަމަ މިއާއެކު " ކޮވިޏް  

ސެ   އުލޫޑު"  ސޮގުސެ  އަމަޑުކުޒަދްވި  ސެދްޔިޔުމުސައި  ކުޒިޔަފް  ވަދަ   17އިދްގިޚާބު 

އަފް ޓައްލިވެ އެކަހެޒިކޮފްޓައިވާ   19-ކޮވިޏް، މާއްޔާސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސޮގުސެ މަގީދް

ކޮދްޓެކްޓުދްދާއި، މީހުދްދާއި މީހުދްސެ  މީހުދްދާއި ، ޓައްލިވެޓައިވާ  ގިބޭ  ކަޒަދްޓީދުސައި 

ސެ އަޑާމާގްގައް ހުދްދަ މީހުދް ވޯޓުޑުމުސެ ކަދްކަދް ކުޒިޔަފް   19-ވޯޓުޑާދް އަދްދަ ކޮވިޏް

އުލޫޑެއް  ކޮމިޝަދުދް  އިޑެކްޝަދްލް  ބަޔާދްކޮފް  ސޮގް  ޢަމަޑުކުޒާދޭ  ސެދްޔިޔުމުސައި 

ގިބޭމީހުދްސެ  ކަޒަދްޓީދުސައި  ދުވަގަ  އައިލޮޑޭޝަދްސައި  އުލޫޑުސައި  މި  އެކުޑަވާޑިއެވެ. 

މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް  އޮޓިޝަޑުދްސެ  ސޮގާއި  އަމަޑުކުޒަދްވީ  ވޯޓުޑުމުސައި  ޒިދްމާގަކާއި 

 ބަޔާދްކުޒެވުދެވެ.  

ކުޒިޔަފްޔާއިޒު އިދްގިޒާމުގައް ، ކޮވިޏްސެ ހާޑަގުސައި ވޯޓުޑުދް  ސައިޔުޒުކަދް ބަހައްޓައިސެދް 

ބަޔާދްކޮފްޓައިވާގީ ސައިޏްޑައިދްސައި  އެޗްޕީއޭސެ  ސޮގުދް ، ޒޭވުމަފް  ކަމުސެ  ޒައްކާގެޒިކަމުސެ 

 ސިޔަ ޓިޔަވަޅުގައް އެޅުދެވެ. އެސޮގުދް އެޅުދު ޓިޔަވަޅުގަކުސެ ގެޒޭސައި

 ްވޯޓުޑާ މަޒުކަޒު އިގުޒުކުޒުދ 

  ްއިދްގިޒާމްހަމަޖެއްލުމަފ ވޯޓުޑެވޭދެ  މުވައްޒަޓުދް  މަލައްކަގްކުޒާ  ޒިލޯޓްގަކުސައި 

 ޓޮފި ބަހައްޓަދް އެޔުދު ހުޒިހާ ޒިލޯޓެއްސައި ޓޮފި ބެހެއްޓުދް

 ްސައިޔުޒުކޮފް ވޯޓުޑުމުސެ އިދްގިޒާމް ހަމަޖެއްލޭސޮގަފް މަޒުކަޒުގައް ގައްޔާޒުކުޒުދ 

 ްވޯޓުޑާ ސަޏި އިގުޒުކުޒުދ 

  ެހުދްބެޑޭދ ކުޒިދް ލެދެޓައިޒްކޮފް  ވެއްޔުމުސެ  މަޒުކަޒަފް  މީހުދް  އަދްދަ  ވޯޓުޑާދް 

 އިދްގިޒާމްގައް ހަމަޖެއްލުދް

 ްކޮވިޏ ޕްޒޮސްޒާމްގަކުސައި  ގަމްޒީދް  ހިދްސުދު  ސުޅިސެދް  އަފް   19-އިދްގިޚާބާއި 

ޒައްކާގެޒިވުމާއި ސުޅޭ މައުޑޫމާގު ޔިދުމާއި ވޯޓުޑާ މަޒުކަޒުސައި އަމަޑުކުޒަދްވީ ސޮގުސެ 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  43     

 އިޒުޝާޔު ޔިދުދް

 ްއިދް ޒައްކާގެޒިކުޒުމަފް ހާއްލަ ޓިޔަވަޅުގައް އެޅުދް 19-އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދްސައި މަލައްކަގް ކުޒާ މުވައްޒަޓުދް ކޮވިޏ 

 ްކަޒަދްޓީދުސައި ގިބޭ މީހުދް ވޯޓުޑާދް ވަކި ސަޏިއެއް ކަދޏައެޅުދް، ޓައްލިވެޓައިވާ މީހުދްސެ ކޮދްޓެކްޓުދްދާއި، އަފް ޓައްލިވެ އެކަހެޒިކޮފްޓައިވާ މީހުދްދާއި 19-ކޮވިޏ 

 . މަލައްކަގަފް ބޭދުދްވާ މީހުދ5.0ް

ބެހެއްޓި   އިދްގިޚާބުސައި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ   713ޑޯކަޑް 

ވޯޓުޓޮފީސެ އޮޓިޝަޑުދް ހޯޔުދީ ޢާދްމުކޮފް އިޢުޑާދްކޮފްސެދްދެވެ. 

އެހީގެޒިޔާސެ  ވެޒިޔާސެ  ވޯޓުޓޮފީސެ  އަޔި  ވެޒިޔާ  ވޯޓުޓޮފީސެ 

ޓަޒާގްގަކަކީ ހަމަޖެއްލި  ޓަޒާގްގަކަފް ، ސޮގުސައި  އެޔޭ  މިކަމަފް 

ޓަޒާގްގަކުސެ  ހުފައެޅި  އެޔި  އެކަމަފް  ހުޅުވާޑުމުދް  ޓުޒުޞަގު 

މިކޮމިޝަދަފް ، ގެޒެއިދް ސޮގުސައި  ޤާބިޑުމީހުދްސެ  އެދްމެ 

އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑް  ޑޯކަޑް  ޓަޒާގްގަކެވެ.  ޓާހަސަކުޒެވުދު 

އިދްގިޚާބު  ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  ގަޒައްޤީއަފް  އަދްހެދުދްސެ 

ކޮމިޝަދުސެ   0707 މި  މަލައްކަގްގަކުސައި  އެކިއެކި  ސެ 

ޖުމްޑަ   ޙަޒަކާގްގެޒިވެޓައި   ،މީހުދް  8797މުވައްޒަޓުދްދާއެކު 

ގިޒީސައި  ގަޓްޞީޑު  މުވައްޒަޓުދްސެ  ޙަޒަކާގްގެޒިވެޓައިވާ  ވެއެވެ. 

 މި ޔަދްދަވަދީއެވެ.



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  44  44 

 . މަޢުޑޫމާގާއި އިޒުޝާޔު ޔިދުދ5.3ް

ދަދްބަޒު:   ސެ    1110778ޤާދޫދު  ޤާދޫދު(  ޢާދްމު  ވަދަ   34)އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ 

ވޯޓުދެސުމުސެ ކަދްގައްގައް ބަޑަހައްޓަދް ގިބި މީހުދްދަފް އެ ، މާއްޔާސައިވާ ސޮގުސެ މަގިދް

މީހުދްސެ ޒިދްމާ އަޔާކުޒުމަފްޓަކައި ބޭދުދްވާ ވަޒަފް އެ މީހުދްސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގަކާ ބެހޭ 

 މަޢުޑޫމާގާއި އިޒުޝާޔު ޔީ ގަމްޒީދު ކުޒެވުދެވެ.

 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  45     

 . ވޯޓިދްސ ކޯޏިދޭޓަޒުދްދާ މަލައްކަގް ހަވާޑުކުޒުދ5.4ް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

0އިންތިޚާބު   3 0 ރޑިނޭޓްކުރުމަށް    3 ކޯ ދުވަސް  ވޯޓުނަގާ  0ގެ  3 ޑިނޭޓަރުން   0 ރ ކޯ

ބަލާފައިވަނީ  ބެހުމުގައި  މަރުކަޒުތައް  ވޯޓުލާ  ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް  އަދި  ތަމްރީނުކުރެވުނެވެ. 

ދުވަހުގެ  ވޯޓުނެގި  ނިސްބަތަށެވެ.  ތަކުގެ  ދާއިރާ  ވޯޓުލާ  މަރުކަޒުތަކަށް  ވޯޓުލާ 

ރޑިނޭޝަން ސެންޓަރު ހުރީ އިންތިޚާބީ މަރުކަޒު )ބައުޖަމާލުއްދީން( ގައެވެ.   ކޯ

 . ވޯޓު ޓޮފ5.5ި

ވޯޓުޓޮފި ބަހައްޓައިޓައިވަދީ މާޑެ އާއި އަގޮޅުގަކުސެ މީހުދް ޔިޒިއުޅޭ  ،މި އިދްގިޚާބުސައި

އަޔި ޒާއްޖޭދް ، ޒާއްޖޭސެ ބައެއް ޖަޑުގަކުސައާއި، ބައެއް ޒިލޯޓުގަކާއި، ހުޒިހާ ޒަފެއްސައާއި

ބޭޒުސެ ބައެއް ޤައުމުގަކުސައެވެ. ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ 

އަފް ޓުޒަގަމަ އިޢުޑާދް   0707ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  

އާއި ސުޅިސެދް  19-ވޯޓު ޓޮފި ބަހައްޓަދް ދިދްމި ދަމަވެލް ކޮވިޏް 530ކުޒެވުދު އިޒު 

ޒައްކާގެޒިކަމުސެ ޓިޔަވަޅު އެޅުމުސެ ސޮގުދް ކޮދްމެ ވޯޓުޑާ މަޒުކަޒަކަފް ވޯޓުޑާ މީހުދްސެ 

އާއި ސުޅިސެދް   19-އަޔަޔު މަޔުކުޒުމަފް ކޮމިޝަދުދް ދިދްމިއެވެ. އަޔި ކޮވިޏް 

ޒިލޯޓުގަކުދް މީހުދް ޔިޒިއުޅޭ ޒަފްގަކަފް ޔަގުޒުކުޒުމުސައި ޔަގިގަކެއް ހުޒުމުދް ޒިލޯޓު 

ގަކުސައި މަލައްކަގްކުޒާ ޔިވެހި މުވައްޒަޓުދްދަފް ޓަލޭހައިދް ވޯޓުޑެވޭދެ އިދްގިޒާމް 

ހަމަޖެއްލުމަފްޓަކައި ވީހާވެލް ސިދަ ޒިލޯޓުގަކުސައި ވޯޓު ޓޮފި ބެހެއްޓުމަފް ދިދްމައި 

ޑޯކަޑް ކައުދްލިކަގުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

  އަފް އިގުޒުކުޒެވުދެވެ. 713އިދް  530ސެ ވޯޓު ޓޮފީސެ އަޔަޔު  0707އިދްގިޚާބު 

 

 . ވޯޓު ކަޒުޔާލ5.6ް



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  46  46 

މި ، ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ، ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު

އެންޑް  ސް  ޕްރިންޓަރ ނޮވެލްޓީ   ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  ބިޑް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް 

އެއްވެސް  ވޯޓުކަރުދާހުގައި  ޗާޕްކުރެވުނު  ލިމިޓެޑުންނެވެ.  ޕްރައިވެޓް  ސް  ޕަބްލިޝަރ

މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން 

ވަކިބަޔަކު  އެކަމަށް  މަސައްކަތްކުރީ  ޗެކްކުރުމުގެ  ވޯޓުކަރުދާސް  ޗެކްކުރެވުނެވެ.  ބަލައި 

ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ 

ފޮނުވުމަށް  ވޯޓުފޮށްޓަކަށް  ކޮންމެ  ޗެކްކޮށް  ލިސްޓު  މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު 

މި  ބަންދުކުރިއެވެ.  އުރަތަކުގައި  ސެކިއުރިޓީ  ވޯޓުކަރުދާސް  ޢަދަދަށް  ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ

ތިރީގައި  އަދަދުތައް  ވޯޓުކަރުދާހުގެ  ޗާޕުކޮށްފައިވާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  އިންތިޚާބުގައި 

  އެވަނީއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ވޯޓުދަސާ މަޒުކަޒުގަކަފް ޓޮދުވަދްޖެހޭ ގަކެގި ގައްޔާޒުކޮފް ޓޮދުވުދ5.7ް

ވުދީ  ކ  ވޯޓުދަސާ  ކެގި ޓޮދު ހޭ ގަ ވަދްޖެ ކަފް ޓޮދު ގަ ޒުކަޒު ކަފް   0ވޯޓުސުދާ މަ ބަޔަ

ބަހާޑައިސެދްދެވެ. ޓުޒަގަމަ ބުޒުސައި ވޯޓުޑާ މަޒުކަޒަފް ޓޮދުވާ ލެދިޓައިޒަޒ ޓުޅި 

ވަދަ ޔުވަހު އަގޮޅުގަކަފް ޓޮދުވާޓައިވެއެވެ.   76ވަދަ ޔުވަހާއި    75އޭޕްޒީޑް    0701

ވޯޓުދެސުމަފް ކ  ވޯޓު ކަޒުޔާހާއި ކ  ވޯޓުޓޮފްޓާއި ވޯޓިދް ބޫގާއި ކ  ޔެވަދަ ބުޒުސައި ޓޮދުވުދީ 

 ކޑިޔެކިޔުމަފް ބޭދުދްވާދެ ހުޒިހާގަކެއްޗާއި   ކ ކެދްޏިޏޭޓު ޑިލްޓާއި ކ  ބޭދުދްވާ ގަކެއްޗާއި 

ވޯޓުސުދުމަފް ބޭދުދްވާ ގަކެއްޗެވެ. ވޯޓުދަސާ ސުދުމަފް ބޭދުދްކުޒާ އެދްމެހައި ގަކެގި 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  47     

އަގޮޅުގަކަފް ޓޮދުވުދު ސޮގުސެ ގަޓްޞީޑް ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ. ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި 

ވަދަ ޔުވަހާއި   76އޭޕްޒީޑް    0701ބެހެއްޓި ވޯޓުޓޮފިގަކަފް ބޭދުދްވާ ގަކެގި ސެދްޔިޔައީ  

ވަދަ ޔުވަހުއެވެ. ޒިލޯޓުގަކަފް ވޯޓުޓޮފްޓާއި ވޯޓު ދެސުމަފް ބޭދުދްވާ ގަކެގި ޓޮދުވީ  77

  ވީ ބުޒާލްޓަގި ޔުވަހެވެ. 78އޭޕްޒީޑް  0701

 

 

 

 

 

 . ސަލާމަތީ ކަންތައްތައ5.7.0ް

 ،ވޯޓުސުދުމުސެ މަލައްކަގް ކުޒިއަފްޔިޔަ ވަސުގުސައި ، މި އިދްގިޚާބުސެ ވޯޓުދެސުމާއި 

ވޯޓުދެސުމަފް ، ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ވޯޓުދެސުމަފް ހަމަޖެހިޓައިވާ ޤައުމުގަކުސައާއި 

ހަމަޖެހިޓައިވާ ޒިލޯޓުގަކާއި އަޔި އަގޮޅުގަކުސައި މީހުދް ޔިޒިއުޅޭ ހުޒިހާ ޒަފެއްސައި 

ވޯޓުދެސުމަފް ހަމަޖެހިޓައިވާ ލަޒަޙައްޔުސެ ލަޑާމަގާއި ޒައްކާގެޒިކަދް ބެޑެހެއްޓުމާއި 

މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލް ޓަޒާގުދް   ،އިދްގިޚާބުސެ ޑޮޖިލްޓިކްލް އިދްގިޒާމް 

ސައި   07ޖެދުއަޒީ    0707ހަމަޖައްލަވައިޔެއްވުދް އެޔި ޔެދްދެވުދެވެ. މިކަމާ ސުޅިސެދް  

އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދާއި މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލާޒވިލްއާ ޔެމެޔު  ޓަހުދާމާސައި 

ލޮއިކުޒެވުދެވެ. އިދްގިޚާބުސެ ހުޒިހާ އިދްގިޒާމްގައް ހަމަޖެއްލުމަފް މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް 

 ލަޒވިލްސެ ޓަޒާގުދް ވަޒަފް ޓުޒިހަމައަފް އެއްބާޒުޑުދް ޑިބުދެވެ.  

 . އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓ5.7.0ީ

ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އިންތިޚާބާއި  ކައުންސިކަތުގެ  ލޯކަލް 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ، ބެހޭ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށާއި  0303އިންތިޚާބު  

އެކުލަވާލެވުނެވެ ކޮމިޓީއެއް  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  އިންތިޚާބާބެހޭ   .އިންތިޚާބާބެހޭ  އެގޮތުން 

 ބައްދަލުވުނ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  03މުހިއްމު ކަންތައްތައް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖުމްލަ 

ތިރީގައިވާ  ހިމެނޭނީ  ކޮމިޓީގައި  ޤައުމީ  ލަފާދޭ  އިންތިޚާބާބެހޭ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

 .ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުންނެވެ

  ެޕާޓީގަކުސ ލިޔާލީ  ދެޒޭ  ކެދްޏިޏޭޓުދް  އިދްގިޚާބަފް  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް 
 .ގެޒެއިދް ކޮމިޓީސައި ބައިވެޒިވާދް އެޔޭ ލިޔާލީ ޕާޓީގައް

 ްހިއުމަދް ޒައިޓްލް ކޮމިޝަދް އޮޓް ޔަ މޯޑްޏިވްލ. 

 ްލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދ. 

 ްމޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލ. 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  48  48 

 ްޏިޕާޓްމަދްޓް އޮޓް ދޭޝަދަޑް ޒެޖިލްޓްޒޭޝަދ. 

 ީޑޯކަޑް ސަވަޒމަދްޓް އޮގޯޒިޓ. 

 ްމޯޑްޏިވްލް މީޏިއާ ކައުދްލިޑ. 

 ްމޯޑްޏިވްލް ބްޒޯޏްކާލްޓިދްސ ކޮމިޝަދ. 

 ްއެދްޓި ކޮޒަޕްޝަދް ކޮމިޝަދ. 

 ްޕްޒޮލިކިއުޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީލ. 

 ްޓްޒާދްލްޕޭޒެދްލީ މޯޑްޏިވްލ 

 ްމިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓުއަޒިޒަމ 

 ްމިދިލްޓްޒީ އޮޓް ޓޮޒިދް އެޓެއާޒޒ 

 ީހެޑްގް ޕްޒޮޓެކްޝަދް އެޖެދްލ 

 ްމިދިލްޓްޒީ އޮޓް ހެޑްގ 

 ްހޯޕް ޓޯ ވިމެދ 

 ްމޯޑްޏިވްލް އެލޯލިއޭޝަދް ޓޯ ޕާލަދްލް ވިގް ޏިލޭބިޑިޓީލ 

 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  49     

 . އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުނ5.7.0ް

އަދްހެދުދްސެ   0701އޭޕްޒީޑް    17 އިދްގިޚާބާއި  ކައުދްލިޑްގަކުސެ  ޑޯކަޑް  ބޭއްވި  ސައި 

އިދްގިޚާބު   ކޮމިޓީސެ  މަލައްކަގްކުޒާ  އޮބްޒާވަޒުދްދާއި  0707ގަޒައްޤީއަފް  ، ސެ 

ހުފަހެޅުމަފް   އެޕްޑިކޭޝަދް  ޓުޒުޞަގު   4ޓެބްޒުއަޒީ    0707މޮދިޓަޒުދްދަފްވުމަފް  ސައި 

ހުޅުވާޑައި އިޢުޑާދް ކުޒެވުދެވެ. އަޔި ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ މަދްޔޫބުދްދަފް ވުމަފް އެޕްޑިކޭޝަދް 

 ސައި ޓުޒުޞަގު ހުޅުވާޑައި އިޢުޑާދް ކުޒެވުދެވެ. 4މާޒިޗު  0707ހުފަހެޅުމަފް 

  ؛އޮބްޒާވަޒުދްދާއި މޮދިޓަޒުދް އަޔި ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ މަދްޔޫބުދްސެ ޚުޑާލާ

 

 

 

 

 

 

 ވޯޓުސުދުމާއި ދަގީޖާ އިޢުޑާދް ކުޒުދް، . ވޯޓުދެސުމާއ5.8ި

 . ވޯޓުދެސުމާއި ވޯޓުސުދުދ5.8.1ް

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލވޯޓުޑާ މަޒުކަޒުސައި 

އިދްގިޚާބު   ކޮމިޓީސެ  ބޭއްވުދީ  0707ޒައްކާގެޒިމައްކަގްކުޒާ  ވޯޓުދެސުދް   0701، ސެ 

އަފް މާޑެއާއި   5:77ދް ހަވީޒު    7:77ވީ ހޮދިހިޒު ޔުވަހުސެ ހެދޔުދު    17އޭޕްޒީޑް  

ޒަފަކާއި   ހުޒިހާ  ޔިޒިއުޅޭ  މީހުދް  ޖަޑެއްސައެވެ.   4ޒިލޯޓަކާއި    137ޒާއްޖޭސައި 

އިދް   77:37އެޤައުމެއްސެ ސަޏިދް ހެދޔުދު  ، ޒާއްޖެއިދް ބޭޒުސައި ވޯޓުދެސުދް ބޭއްވުދީ

ކޮވިޏް  5:37ހަވީޒު   އަޔި  މީހުދްދާއި  19-އަފެވެ.  އެކަހެޒިކޮފްޓައިވާ  ޓައްލިވެ  ، އަފް 

ކޮދްޓެކްޓުދްދާއި މީހުދްސެ  ވޯޓުޑުމަފް ، ޓައްލިވެޓައިވާ  މީހުދް  ގިބޭ  ކަޒަދްޓީދުސައި 

  އަފް ޚާއްލަކުޒެވުދެވެ. 18:77އިދް  17:77

ވޯޓުޓޮފްޓަފް ވޯޓުޑާޓައިވާސޮގުސެ ގަޓްޞީޑް ގިޒީސައި   713މި އިދްގިޚާބުސައި ބެހެއްޓި  

  އެވަދީއެވެ.

 

 

 

ކެދްޏިޏޭޓުދް ދުވަގަ ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ ، މިދިޓް ހަމަވުމުދް 37ވޯޓު ޓޮފި ބަދްޔުކުޒުމަފްޓަހު 

މީހުދްސެ   3އެ މަޒުކަޒަފް ވޯޓުޑީ މީހުދްސެ ގެޒެއިދް މަޔުވެސެދް  ، މަދްޔޫބުދްދާއި 

 ޙާޒިޒުސައި ވޯޓުސުދަދް ޓެފުދެވެ.

 އަދަދު  ވޯޓުލީ މީހުން  #

 94093 އަންހެން  1

 95782 ފިރިހެން  2

 089877 ޖުމްލަ   



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  50  50 

ސެޓަޕްގައި އަދި   0އަށް ވުރެ މަދު މީހުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގައި    533ގޮތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން    0ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް  

މަރުކަޒުތަކުގައި    533 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ވޯޓުލުމަށް  މީހުން  ގިނަ  ވުރެ  އިތުރުން    0އަށް  މީގެ  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ވޯޓުގުނުން  53ސެޓަޕްގައި  މީހުން   3 މަދުން  އަށްވުރެ 

ސެޓަޕްގައި ވޯޓު ގުނުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި ވޯޓު   0އަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ    03ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ދާއިރާ ގެ އަދަދު  

ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. އަދި އެ ،އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ. ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި  35ގުނުމުގެ ކޮންމެ ސެޓަޕެއްގައި  

ނަތީޖާ އަޕްލޯޑުކު،މަރުކަޒެއްގެ  ޕޯޓަލްއަކަށް  ޙާއްސަ  ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުން  މެދުވެރިކޮށް  އޮފިސަރު  އެންޓްރީ  ޑޭޓާ  ޑައެޅިފައިވާ  ނ ކަ މަރުކަޒަކަށް  މިއީ ރެވުއެ  ނެވެ.  

މުއްދަތެއްގައި ނިންމާލެވުނު ރު  އަތޮޅުތެރޭގެ ޑޭޓަ އެންޓްރީ އޮފިސަރުން މެދުވެރިކޮށް ނަތިޖާ ގެނެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބުމަކާއި އެކީ ކު،ޑިސެންޓްރަލައިޒްކޮށް

 މަސައްކަތެކެވެ. 

 . ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުނ5.8.0ް

ވީ ބުދަ  02އެޕްރީލް  0300އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ، ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި 03އެޕްރީލް  0300

 ވަނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ، އެޕްރީލް ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެ ނިޔަލަށް 07، ދުވަހުން ފެށިގެން

ނޑުނ5.8.0ް  . ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ކެ

ގެ ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ޑަބަލް   0303ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓިގެ އިންތިޚާބު    03އޭޕްރީލް    0300

ނޑައި ސެކިއުރިޓީ އުރަ   ނެޝަނަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ، ވަނީ ގުނާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން  0ޗެކްކޮށް ޢަދަދުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން  ވޯޓުފޮށިވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކަ

ނޑައި އަލުން ޓު ގުނާ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯ  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންވެސް ވަނީ ބައެއް ފޮށިތައް ކަ

ނޑާފައިވަނީ އިންތިޚާބީ މަރުކަޒު )ބާޖަމާލުއްދީން( ގައެވެ. އަދި މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތުދީގެން އަލުން ގުނުމުގެ ، ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ

  މުވައްޒަފުންނެވެ. މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ

 



 ވޯޓުފޮށީގެ ނަން  ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކެނޑި ސަބަބު  ތާރީޚް 
ވޯޓުފޮށީގެ 
 ނަންބަރު 

# 

 KT.3 1 0-މާލެ ، މ. އަތޮޅު  ވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީގައި ވޯޓުލީ ކަމަށް ހައިލައިޓްކޮށްފައިވާ އަދަދާއި ނަތީޖާ ޝީޓުގައި އަދަދު ދިމާނުވުން 0300އޭޕްރީލް  05

 LT.2 2 0-މާލެ ، ފ. އަތޮޅު ންވޯޓަރސް ރަޖިސްޓަރީގައި ވޯޓުލީ ކަމަށް ހައިލައިޓްކޮށްފައިވާ އަދަދާއި ނަތީޖާ ޝީޓުގައި އަދަދު އަދި ގުނާ ޝީޓުގައިވާ އަދަދު ދިމާނުވު 0300އޭޕްރީލް  05

 0300އޭޕްރީލް  05
ރައީސްގެ ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު   . މ އަދި  އަދަދު  ޝީޓުގައި  ނަތީޖާ  އަދަދާއި  ހައިލައިޓްކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ވޯޓުލީ  ރަޖިސްޓަރީގައި  ސް   ވޯޓަރ

 މަޤާމަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ އަދަދު ދިމާނުވުން

-އެެހނިހެން ، ހުޅުމާލެ 

00 
YT.21 3 
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ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ، ގެ ވޯޓު ގުނިއިރު ސައްޙަ ވޯޓު ބާތިލު ވޯޓުގެ ގޮތުގައި ގުނިކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި  0  –ތ. މަޑިފުށި  
ވަނަ   0( އާއި  00ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ވޯޓުލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް )ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު    0މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން  

ނަންބަރު   0-ވޯޓުގެ ތަފާތެއް އޮތުމުން ތ. މަޑިފުށީ  6( އާ ދެމެދު  00އަށް އެންމެ ގިނައިން ވޯޓުލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް )ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  
 ( ބާތިލު ވޯޓު ޗެކްކުރުން.50ވޯޓުފޮށީގެ ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ދީފައިވާ )
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، މިގޮތުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންގެ ގުނުމާ، ގެ ވޯޓު ގުނަމުން ދިޔައިރު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި  0-ދ. މީދޫ
 5އާ ދެމެދު ޖުމްލަ    02އަދި    00ެކްނިޑޑްޭޓ ަންނަބުރ    ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގުނުމާއި ދިމާނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވުމުންނާއި

 އަށް ދީފައިވާ ސައްޙަ ވޯޓު ގުނުން. 02އަދި  00ނަންބަރު ފޮށީގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު  0-ދ. މީދޫ، ވޯޓުގެ ތަފާތު އޮތުމުން

 M1.2 5 0-ދ. މީދޫ 
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ސްޕާ އެންޑް  ރިސޯޓު  އައިލެންޑް  ލާފައިވާ    0-ވިލަމެންދޫ  މީހުން  ފިއްލަދޫ   . އ ހ ތެރެއިން  ވޯޓުތަކުގެ  ލާފައިވާ  ވޯޓުފޮށްޓަށް  ވޯޓެއް   2ގެ 
 0ހއ. ފިއްލައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ، ގުނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި

ދެމެދުގައި   އެންޑް ސްޕާ  0ކެންޑިޑޭޓުންގެ  އައިލެންޑް ރިސޯޓު  ވިލަމެންދޫ  އޮތުމުން   ފަރަގެއް  ފިއްލަދޫ   0-ވޯޓުގެ   . ހއ ވޯޓުފޮށީގައި  ގެ 
 ވޯޓު އަލުން ޗެކްކުރުން. 2ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ދީފައިވާ 

ވިލަމެްނދޫ ައއިލެންޑް 
-ރިސޯޓު އެްނޑް ސްޕާ 

0 
Z109.1 6 
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ފައިވާ ނާނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓު ގުނިއިރު ޞައްޙަ ވޯޓު ބާތިލު ވޯޓުގެ ގޮތުގައި ގުނާފައިވާކަމަށާއި ބާތިލު ވޯޓު ޞައްޙަ ވޯޓުގެ ގޮތުގައި ގު  0
ވޯޓުގެ ފަރަގެއް   0ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި    0ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރާ  ، ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި

، ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ  ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު އަލުން ގުނުން )ޞައްޙަ  0  –ޅ. އޮޅުވެލިފުށި  ،  އޮތުމުން
 ބާތިލު(

 G4.1 7 0 -ޅ. އޮުޅވެލިފުށި 

ނޑި ފޮށިތައް   0ސެކިއުރިޓީ އުރަ  –ފުރަތަމަ ބުރު   ކެ
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ވޯ  0 ހުރިހާ  ޖަހާފައިވާ  ފާހަގަ  ފާހަގަމަތީގައި  ސަބަބުން  ޑުވުމުގެ  ނ ފަ ދެލި  ގަލަމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ބައެއް  ވޯޓުލި  ވޯޓުފޮށްޓަށް   ޓުނަންބަރު 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އޮންނަ ގޮޅީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު ، ކަރުދާސްތަކެއް ބާތިލު ވޯޓު ކަރުދާސް ގޮތުގައި ގުނާފައިވާކަމަށާއި

އަވަ ސާފުނުވާނޭހެން  މީހުންނަށް  ހާޒިރުވެތިބި  މަރުކަޒަށް  ވޯޓުލާ  ގުނާފައިވާކަމަށާއި  ގޮތުގައި  ކަރުދާހުގެ  ވޯޓު  ބާތިލު  ވަހަށް ސްއަކަރުދާސްތައް 
 7ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި    0ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ، ވޯޓުތައް ގުނާފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި

 ވޯޓު އަލުން ގުނުން. 23ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ބާތިލުގޮތުގައި އޮތް  0-ވޯޓުގެ ތަފާތު އޮތުމުން ލ. ކަލައިދޫ 
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ނޑޭގެ ވޯޓުތައް ގުނަމުންދިޔައިރު  6-މާލެ  ،ގއ. އަތޮޅު ސައްޙަ ވޯޓު ބާތިލް ވޯޓުގޮތުގައި އަދި ބާޠިލް ވޯޓު ސައްޙަ ވޯޓު ގޮތުގައި ، ގެ ގއ.ކޮ
ފޮށީގެ   6-މާލެ  ،ގއ.  އަތޮޅު، ވޯޓުގެ ތަފާތު އޮތުމުން  0ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި    0ގުނާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ވާދަކުރާ  

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބާތިލު ވޯޓުތައް ޗެކްކުރުން.  ގއ. ކޮ

 PT.6 9 6-މާލެ، ގއ. އަޮތޅު
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ނޑޭ ނޑޭގެ ވޯޓުތައް ގުނަމުންދިޔައިރު  0-ގއ. ކޮ ސައްޙަ ވޯޓު ބާތިލް ވޯޓުގޮތުގައި އަދި ބާޠިލް ވޯޓު ސައްޙަ ވޯޓު ، ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ގއ.ކޮ
ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރާ    0ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދެމެދުގައި    0ގޮތުގައި ގުނާފައިވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި  ގއ. ކޮ

ނޑޭ،  ވޯޓުގެ ތަފާތު އޮތުމުން ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބާތިލު ވޯޓުތައް ޗެކްކުރުން. 0-ގއ. ކޮ  ނަންބަރު ފޮށީގެ ގއ. ކޮ

ނޑޭ   P7.1 10 0-ގއ. ކޮ
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އެ ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ ތ. އޮމަދޫގެ އެކަކުކަމަށް  ، ފަރާތަކުން ވޯޓުލީނަމަވެސް  0ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ތ. އޮމަދޫ    0-ދ. ރިނބުދޫ
ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ، ނަތީޖާއިން ދައްކާތީ އެކަން  ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި

ނޑިއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   އަލުން ގުނައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި ބާޠިލު ވޯޓު ، ވޯޓުގެ ތަފާތު އޮތުމުން  0ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަތީޖާގައި    0ގޮ
ނޑީގެ ވޯޓުތައް   0-ދ. ރިނބުދޫ،  ގިނަކަމަށްޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީ ނަންބަރު ފޮށިން ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮ

 ޗެކްކުރުން.
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މ. ،  ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ލާފައިވާ ޞައްޙަ ވޯޓު ބާޠިލް ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާފައިވުމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި  0-މާލެ  ،މ. އަތޮޅު
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަތީޖާގައި   ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރި ދެ  ތަފާތު ހުރުމުން  މ. އަތޮޅު  0ރަތްމަންދޫ   ގެ   0-މާލެ  ،ވޯޓުގެ 

 ( ވޯޓު ޗެކްކުރުން.0މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބާތިލު )

 KT.3 12 0-މާލެ ، މ. އަތޮޅު 

 0300އޭޕްރީލް  03

މ. ، ވޯޓެއްބާޠިލް ވޯޓުގެ ގޮތުގައި ގުނާފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި  0ނަންބަރު ވޯޓުފޮށްޓަށް ލާފައިވާ ޞައްޙަ    0-މ. ރަތްމަންދޫ
ނަންބަރު   0-ވޯޓުގެ ތަފާތު އޮތުމުން މ. ރަތްމަންދޫ  0ރަތްމަންދޫ  ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަތީޖާގައި  

 ( ވޯޓު ޗެކްކުރުން.5ވޯޓުފޮށީގެ މ.ރަތްމްނަދޫ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބާތިލު )

 K1.1 13 0-މ. ރަތްމަްނދޫ 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  53     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0300އޭޕްރީލް  03

ތ. ،  ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ގުނަމުން ދިޔައިރު  ބާތިލު ކަމަށް ބެލެވޭ ވޯޓު ޞައްޙަކަމަށް ގުނާފައިވުމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި  0-ތ. ދިޔަމިގިލި
ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ   0-ތ. ދިޔަމިގިލި، ވޯޓުގެ ތަފާތު ހުރުމުން  0ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަތީޖާގައި  

 ގެ ވޯޓު ގުނުން. 00އަދި  00ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 

 N4.1 14 0-ތ. ދިޔަމިގިލި 

 0300އޭޕްރީލް  03

 ،ރަގަޅު ފާހަގަ ބޮޑުކޮށް ޖަހާފައި ހުރުމުންވެސް ބާޠިލްވޯޓެއް ކަމަށް ގުނާފައިވާތީއާއި، ނަންބަރު ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނަމުން ދިޔައިރު  0-ގއ. ދެއްވަދޫ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ   0ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމަށް ވާދަކުރާ  ، ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާތީއާއި  ިގނަ 

 ނަންބަރު ފޮށީގެ  ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު ބައިގެ ބާތިލު ވޯޓު ގުނުން. 0-ގއ. ދެއްވަދޫ،  ވޯޓުގެ ތަފާތެއްވާތީ 0ދެމެދުގައި 

 P6.1 15 0-ގއ. ދެްއަވދޫ 

 O3.1 16 0 -ލ. މާބަިއދޫ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ބާތިލް ކަރުދާސް ޗެކްކުރުމަށް ) ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބައި( 0300އޭޕްރީލް  00

 OT.3 17 0 -މާލެ ، ލ. އަތޮޅު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ބާތިލް ކަރުދާސް ޗެކްކުރުމަށް ) ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބައި( 0300އޭޕްރީލް  00

 0300އޭޕްރީލް  00
ފަރާތެއްގެ ވޯޓުލާފައިވީ ނަމަވެސް ފޮށީގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައިވާ އަދަދު   0، ފަރާތެއްގެ ތެރެއިން  5ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ލ. މާބައިދޫ ގެ  

 ދިމާނުވުން

ސްރީލަންކާ 1 ކޮލަމްބޯ 
-2 

W3.4 18 

 0300މެއި  02

 ގަޒިއްޔާގެ ހުކުމާ ގުޅިގެން 03001HC-I-SH/03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު:  

 -ހުޅުމާލެ ެއހެނިހެން 
03 

YT.10 19 

 PT.6 20 6 -ގއ. އަޮތޅު މާލެ  0300މެއި  02

ނޑޭ  0300މެއި  02  P7.1 21 0-ގއ. ކޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  54  54 

 . ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުނ5.8.2ް

ވީ   00އެޕްރީލް    0300އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ  ، ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި  03އެޕްރީލް    0300

 ވަނީ ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ، ވީ ހޮނިހިރު ގެ ނިޔަލަށް 02، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ، ގައިވާ ލިސްޓުގައި އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި  0)ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ޖަދުވަލު   

  ގައި( 0އަދި  0މެންބަރުންގެ ތަޕްސީލް ޖަދުވަލު 

 



އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ  . ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސ6ެ
ސެ އިގުޒު  2020ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު 

2021 މެއި 01 – ބުޒު   



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  56  56 

 0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 އިތުރު ބުރު ބާއްވަން ޖެހުނު ސަބަބު އިތުރު ބުރު ބޭއްވި ދާއިރާ  #

0 
 ހއ. ތަކަންދޫ 

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށް 
ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު 

 އެއްވަރުވުން 

0 
 ބ. ކިހާދޫ 

0 
 މ. ރަތްމަންދޫ 

2 
 ފ. ދަރަނބޫދޫ 

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން  ލ. މާވަށް  5

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން  ތ. ގާދިއްފުށި  6

 0303އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

 އިތުރު ބުރު ބާއްވަން ޖެހުނު ސަބަބު އިތުރު ބުރު ބޭއްވި ދާއިރާ  #

 ހއ. އުލިގަން  0

އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށް ވުރެ 
ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު 

 އެއްވަރުވުން 

 ނ. މަގޫދޫ  0

 ރ. މާކުރަތު  0

 ބ. ކެންދޫ  2

 ވ. ފުލިދޫ  5

 ލ. ކަލައިދޫ  6

 . އިދްގިޚާބަފް އިޢުޑާދު ކުޒުދް  6.1

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  

ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ  06، ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށާއި 06ގައި  2020އިންތިޚާބު 

ވީ   01މެއި  2021ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުގެ އިތުރު ބުރެއް 

.ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު އިޢުލާންކުރެވުނެވެ  25އޭޕްރީލް  2021ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް    

  ސެ ދިޒާމް ޝަކުވާ އިދްގިޚާބާބެހޭ. 6.0

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

އާ ސުޅިސެދް ހުފަހަޅާ ޝަކުވާ ބެޑުމަފްޓަކައި ޤާދޫދު ދަދްބަޒު:   0707އިދްގިޚާބު  

ވަދަ މާއްޔާސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ   60)އިދްގިޚާބުގަކާބެހޭ ޢާދްމު ޤާދޫދު( ސެ   1110778

ސަވާއިޔު ، ސޮގުސެމަގިދް އިދްގިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެޑުމުސެ ދިޒާމު އެކަފައެޅުމުސެ ސޮގުދް 

ވަދަ   54)ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބުސެ ސަވާއިޔު( ސެ    07071R-6ދަދްބަޒު:  

)އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް   07071R-7މާއްޔާސެ )ހ( އާއި ސަވާއިޔު ދަދްބަޒު:  

ވަދަ މާއްޔާސެ ޔަފުދް ހުފަހެޅޭ   57މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބުސެ ސަވާއިޔު( ސެ  

މެދްބަޒުދް ހިމެދޭސޮގަފް   5، ބަޑައި ޓިޔަވަޅު އެޅުމަފްޓަކައި ، އިދްގިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާގައް 

ވީ އަދްސާޒަ ޔުވަހު   4ޓެބްޒުވަޒީ   0707، ޤައުމީ އިޑެކްޝަދްލް ކޮމްޕްޑެއިދްޓްލް ބިއުޒޯ

 އެކުޑަވާޑެވުދެވެ.



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  57     

ގް   ކަ އް ސެ މަލަ ބު ޚާ ގި ދް ދް އި ގު ސޮ ޗު    0707މި ޒި ގުދް   18މާ ގީ ސޮ ސު އި ވަ ސަ

ވީ ހުކުޒު ޔުވަހު އިދްގިޚާބުސެ މަލައްކަގް އަޑުދް  09ޖަދަވަޒީ  0701، ހުއްޓާޑުމަފްޓަހު

 5، ބަޑައި ޓިޔަވަޅު އެޅުމަފްޓަކައި ، އިދްގިޚާބާ ސުޅިސެދް ހުފަހެޅޭ ޝަކުވާގައް ، ޓެފުމާއެކު

ޒޯ  އު ޓްލް ބި ދް އި ޑެ ޕް މް ދްލް ކޮ ކްޝަ ޑެ މީ އި އު ފް ޤަ ގަ ސޮ ދޭ މެ ދް ހި ޒު ބަ ދް މެ

 .އެކުޑަވާޑެވިޓައިވެއެވެ

އަގޮޅ1ުލިޓީ ، ލިޓ1ީއަގޮޅު އިޑެކްޝަދްލް ކޮމްޕްޑެއިދްޓްލް ބިއުޒޯ ޤާއިމުކޮފްޓައިވާކަމާއި 

މް  ޒާ ގި ދް ސެ އި މު ގު ސަ އި ޑަ ވާ ބަ ކު ފް ޝަ ކޮ ޒި ވެ ޔު ޒޯ މެ އު ޓްލް ބި ދް އި ޑެ ޕް މް ކޮ

 ހަމަޖެހިޓައިވާކަދް ޢާދްމުކޮފް އަދްސައި އިޢުޑާދުކުޒެވުދެވެ.

  

 . ވޯޓުޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިސެދްވާ މީހުދްސެ ޒަޖިލްޓަޒ6.3ީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކުރެވުނެވެ.  30މެއި  0300ގެ ދެވަނަ ބުރު  0303އިންތިޚާބު 

ރ. ، ނ. މަގޫދޫ، ހއ. އުލިގަން، އެގޮތުން ދެވަނަ ބުރު ބާއްވަން ހއ. ތަކަންދޫ

ލ. ، ފ. ދަރަނބޫދޫ، މ. ރަތްމަންދޫ، ވ. ފުލިދޫ، ބ. ކިހާދޫ، ބ. ކެންދޫ، މާކުރަތު

ގައެވެ.   0ކަލައިދޫ  3 0 3މެއި    0 0އަށް    0 ލިސްޓެއް   8 މީހުންގެ  ފުރޭ  އަހަރު 

 0300މި ރަޖިސްޓަރީ  ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ހޯދައި

0އެޕްރީލް   ކުރެވުނެވެ.   6 ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ޢާންމުކޮށް  ގައި 

ބުރު  ދެވަނަ  ވެބްސައިޓުގައްޔާއި  ކޮމިޝަންގެ  އިލެކްޝަންސް  ރަޖިސްޓަރީ  މި  އެގޮތުން 

އިންތިޒާމް  ބެލޭނެ  ތަކުން  އިދާރާ  ކައުންސިލް  ރަށްރަށުގެ  ހަމަޖެހުނު  ބާއްވަން 

މުއްދަތަކީ   ދެވުނު  ހުށަހެޅުމަށް  ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ  މި  0ހަމަޖެއްސުނެވެ.  3 0 0 

އަށެވެ.    30:33އިން މެންދުރުފަހު    39:33ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    06އެޕްރީލް  

ބުރު  ދެވަނަ  މާލެފިޔަވައި  ބަލައިގަނެފައިވަނީ  ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅުނު  އަށް  ރަޖިސްޓަރީ 

ހުށަހެޅުނު  މާލެއަށް  ތަކުންނެވެ.  އިދާރާ  ކައުންސިލް  ރަށްރަށުގެ  ހަމަޖެހުނު  ބާއްވަން 

  ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެފައިވަނީ އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީން( އިންނެވެ.

 

 . ޒަފްވެހިވެޓައިވާ ޒަފްދޫދް އެހެދް ގަދެއްސައި ވޯޓުޑުމަފް ހުޅުވާޑުދ6.4ް

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ސެ ޔެވަދަ ބުޒުސައި ވޯޓުޑާދް ޒަޖިލްޓަޒީވެޓައިވާ ގަދް ދޫދް އެހެދް   0707އިދްގިޚާބު  

ވާ   07އެޕްޒީޑް    0701ގަދެއްސައި ވޯޓުޑުމަފްޓަކައި ޒަޖިލްޓަޒީވުމުސެ ޓުޒުޞަގު  

 ސެ ދިޔަޑަފް ޔެވުދެވެ.  71:77އިދް މެދްޔުޒުޓަހު  79:77އަދްސާޒަ ޔުވަހުސެ ހެދޔުދު 

ވޯޓު ޔިދުމުސެ ޙައްޤު ޑިބިޓައިވާ މީހުދް ވޯޓުޑުމަފް ޒަޖިލްޓަޒީ ކޮފްޓައިވާ ޓޮފީސެ 

މި ޒަޖިލްޓަޒީއަފް ޝަކުވާ ހުފަހެޅުމުސެ ، މައުޑޫމާގު ހިމެދޭ ޒަޖިލްޓަޒީ އާދްމުކޮފް 

އިދް މެދްޔުޒު   79:77ވާ ބުޔަ ޔުވަހު ހެދޔުދު    0701އެޕްޒީޑު    08ޓުޒުޞަގު  

ހުދްސެ   1:77 ވާ މީ އި ޓަ ބި އްޤު ޑި ސެ ޙަ ވެ. އަޔި ވޯޓުޔިދުމު ވުދެ ޑަފް ޔެ ޔަ ސެ ދި



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  58  58 

ދާއިމީ 
މުވައްޒަފުން 
 ގެ ޢަދަދު 

ފޯކަލް 
ޕޮއިންޓުން
 ގެ ޢަދަދު 

ޓްރެއިނަ 
 ރުން 

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
ބިއުރޯގެ މެންބަރުންގެ 

 ޢަދަދު 

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި 
ޚަރަކާތްތެރިވި މީހުންގެ 

 ޢަދަދު 

56 00 
- 

0 076 

އެޕްޒީޑު   08ޑިލްޓުގަކުސައި ކެދްޏިޏޭޓުދް ދުވަގަ ކެދްޏިޏޭޓުދް ކަދޏައަޅާ ޓަޒާގްގަކުދް  

ސެ ދިޔަޑަފް ލޮއި ކުޒުމުސެ   77:77އިދް    9:77ވާ ބުޔަ ޔުވަހު ޒޭސަދޏު    0701

  ޓުޒުލަގު ހުޅުވާޑެވުދެވެ.

 . އާދްމު ހޭޑުދްގެޒިކަދް އިގުޒުކުޒުދ6.5ް

ވަދަ މާއްޔާސެ   01)އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދުސެ ޤާދޫދު( ސެ   810778ޤާދޫދު ދަދްބަޒު 

އިދްގިޚާބަފް ، )ހ( ސައިވާ ސޮގުސެ މަގީދް އިދްގިޚާބަފް ކަދްގައްގައް ހިދސާދޭ ސޮގާއި 

އަމާޒުކޮފް ޢާދްމުދް ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމުސެ މަލައްކަގްގަކެއް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވުދެވެ. އެސޮގުދް 

، ޕޯލްޓަޒ ، ޢާދްމުދް ހޭޑުދްގެޒިކުޒުމުސެ މަލައްކަގްގައްކުޒިއަފް ސެދްޔިޔައީ މީޏިޔާ  

 އަޔި އަޏުސަޔަކުޒާ ބޭދުދްކޮފްސެދްދެވެ.، ވީޏިއޯ ލްޕްޓްލް ބެދާ، ޑީޓްޑެޓް، ޓްޑަޔަޒލް

އާދްމުދް ހޭޑުދްގެޒި ކުޒުމުސެ ސޮގުދްދާއި ކޮމިޝަދުދް ކުޒަމުދްޔާ ކަދްކަމާ ސުޅޭ 

ޕޯލްޓަޒ އަޔި މެލެޖްގައް ޓްވިޓަޒ އަޔި ޓޭލްބުކް ސައި އަޕްޑޯޏްކޮފް ، ޓޮޓޯ ، ލްޓެޓަލް

 އަޕްޏޭޓް ކުޒެވުދެވެ.

 . ވޯޓުދެސުމަފް ގައްޔާޒުވުދ6.6ް

 . މަލައްކަގަފް ބޭދުދްވާ މީހުދ6.6.1ް

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ސެ އިގުޒު ބުޒުސައި އަގޮޅު ގެޒޭސެ ޒަފްޒަފުސައާއި މާޑޭސައި ބެހެއްޓި   0701އިދްގިޚާބު  

 ކޮމިޝަދުސެ މުވައްޒަޓުދްދެވެ.، ވޯޓުޓޮފިގަކުސައި މަލައްކަގްކޮފްޓައިވަދީ

 

 

 

 

 

 . މަޢުޑޫމާގާއި އިޒުޝާޔު ޔިދުދ6.6.0ް

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 
ހަޒަކާގްގެޒިވެޓައިވަދީ   0707އިދްގިޚާބު   ސޮގުސައި  އޮޓިޝަޑުދްސެ  ބުޒުސައި  އިގުޒު  ސެ 

ގަމްޒީދް  ސުޅޭ  އިދްގިޚާބާ  މުވައްޒަޓުދްދަފް  މި  އަޔި  މުވައްޒަޓުދްދެވެ.  ކޮމިޝަދުސެ 
 ޔެވިޓައިވެއެވެ.

 . ވޯޓިދްސ ކޯޏިދޭޓަޒުދްދާ މަލައްކަގް ހަވާޑުކުޒުދ6.6.3ް

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ހަޒަކާގްގެޒިވެޓައިވަދީ   0707އިދްގިޚާބު   ސޮގުސައި  ކޯޏިދޭޓަޒުދްސެ  ބުޒުސައި  އިގުޒު  ސެ 

 ކޮމިޝަދުސެ މުވައްޒަޓުދްދެވެ.



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  59     

 0303ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 ޗާޕުކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު  ދާއިރާ  #

 669 ހއ. ތަކަންދޫ  0

 336 ބ. ކިހާދޫ  0

 169 މ. ރަތްމަންދޫ  0

 368 ފ. ދަރަނބޫދޫ  2

 504 ލ. މާވަށް  5

 198 ތ. ގާދިއްފުށި  6

 . ވޯޓު ޓޮފ6.6.4ި

ޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ 

ސެ އިގުޒުބުޒުސައި ވޯޓު ޓޮފި ބަހައްޓާޓައިވަދީ އިގުޒު ބުޒު ބާއްވަދް   0707އިދްގިޚާބު  

ޒަފެއްސައި   ކޮދްމެ  މާޑެ ލިޓީ  1ޖެހުދު  ލްކޫޑުސައި  ، ވޯޓުޓޮފްޓާއި   17އިލްކަދްޔަޒު 

 ވޯޓު ޓޮފްޓެވެ.

 . ވޯޓު ކަރުދާސ6.6.5ް

މި ، ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރީ، ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު

އެންޑް  ސް  ޕްރިންޓަރ ނޮވެލްޓީ   ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ  ބިޑް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް 

އެއްވެސް  ވޯޓުކަރުދާހުގައި  ޗާޕްކުރެވުނު  ލިމިޓެޑަށެވެ.  ޕްރައިވެޓް  ސް  ޕަބްލިޝަރ

މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅެއް ވަކިވަކިން 

ވަކިބަޔަކު  އެކަމަށް  މަސައްކަތްކުރީ  ޗެކްކުރުމުގެ  ވޯޓުކަރުދާސް  ޗެކްކުރެވުނެވެ.  ބަލައި 

ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޓުދިނުމުގެ 

ފޮނުވުމަށް  ވޯޓުފޮށްޓަކަށް  ކޮންމެ  ޗެކްކޮށް  ލިސްޓު  މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ  ޙައްޤު 

މި  ބަންދުކުރިއެވެ.  އުރަތަކުގައި  ސެކިއުރިޓީ  ވޯޓުކަރުދާސް  ޢަދަދަށް  ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ

ތިރީގައި  ޙުލާސާ  ވޯޓުކަރުދާހުގެ  ޗާޕުކޮށްފައިވާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  އިންތިޚާބުގައި 

   އެވަނީއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 0303އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 

 ޗާޕުކުރި ވޯޓު ކަރުދާހުގެ އަދަދު  އިތުރު ބުރު ބޭއްވި ދާއިރާ  #

 386 ހއ. އުލިގަން 0

 074 ނ. މަގޫދޫ 0

 931 ރ. މާކުރަތު 0

 974 ބ. ކެންދޫ 2

 367 ވ. ފުލިދޫ 5

 775 ލ. ކަލައިދޫ  6



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  60  60 

 . ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުނ6.6.6ް

ވޯޓުނެގުމާއި ގުނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއެކު އޮފިޝަލުން މާލެއިން ރަށްރަށް 

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 03އަދި  09އޭޕްރީލް  0300ދަތުރުކުރީ 

 . ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް 6.6.7

ހުރިހާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް  ބުރު  ދެވަނަ  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 

ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ސަރަޙައްދުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވޯޓުނެގުމަށް  ރަށެއްގައި 

ބަލަހައްޓާދީފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރވިސަސްގެ އެއްބާރުލުން އިންތިޚާބުގެ އެކި އެކި ކަންކަމުގައި މި ކޮމިޝަނަށް ވަރަށް 

 ފުރިހަމައަށް  ލިބުނުކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  

 . އޮބްޒަރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުނ6.6.8ް

ވީ ހޮދިހިޒު ޔުވަހު ބޭއްވުމަފް ކޮމިޝަދުދް   71މެއި    0701އިދްގިޚާބުސެ އިގުޒު ބުޒު  

ކުޒުމަފާއި އޮބްޒާވް  އިދްގިޚާބު  އިދްގިޚާބަފް ، ދިދްމުމުދް  އަޔި  ކުޒުމަފް  މޮދިޓަޒ 

މަދްޔޫބުދްދަފް   ކެދްޏިޏޭޓުދްސެ  ޔުވަހު   17އޭޕްޒީޑް    0701ކުޒިމަގިޑައްވާޓައިވާ  ވަދަ 

ބުޒުސައި  އިގުޒު  ޓާލް  ޔޫކުޒެވިޓައިވާ  ބުޒަފް  ޓުޒަގަމަ  އިދްގިޚާބުސެ  ބޭއްވި 

 ބޭދުދްކުޒެވޭދެކަމަފް ކޮމިޝަދުދްވަދީ ދިދްމާޓައެވެ.

 

 ވޯޓުސުދުމާއި ދަގީޖާ އިޢުޑާދް ކުޒުދް، . ވޯޓުދެސުމާއ6.7ި

 

 . ވޯޓުދެސުމާއި ވޯޓުސުދުދ6.7.1ް

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ   30މެއި  0300

ރަށްރަށުގައި  ބޭއްވި  ބުރު  އިތުރު  އިންތިޚާބުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް 

 ށެވެ.  06:33ން ހަވީރު  39:33ވޯޓުނަގާފައިވަނީ ހެނދުނު 

 

 . ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުނ6.7.0ް

އަންހެނުންގެ ، ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި  30މޭ    0300

 0300، ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ އަދި ރަސްމީ ނަތީޖާ  

3މޭ   ދިވެހި   0 އިޢުލާންތައް  މި  އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ.  އަންގާ  ޢާންމުކޮށް  ވަނީ  ގައި 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވުނެވެ. 

 

 

 



 

 . ކައުދްލިޑްގަކަފް އިދްގިޚާބުވެޓައިވާ މެދްބަޒުދ7ް



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  62  62 
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 ގައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2އަދި  0ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު 
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. ޚަޒަޔު ގަޓްޞީޑ8.1ް   
 އައިޓަމް ކޯޑު  ތަފްޞީލް  ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން 0300
 ކުރި ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން 0303 
 ކުރި ޚަރަދު 

  16,800,392  65,379,887   ޒިކަޒަދްޓް ޚަޒަޔު  82,180,279

  767,774  2,528,319   ކެޕިޓަޑް ޚަޒަޔު  3,296,093

  17,568,166  67,908,206   މުޅިޖުމްޑަ  85,476,373

   ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   16,800,392  65,379,887  82,180,279

 210 މުވައްޒަޓުދްދަފް ހިދސާ ޚަޒަޔު  4,933,454  9,230,408  14,163,861

 213 މުލްކުޅިކުޒައްވާ މުވައްޒަޓުދްދަފާއި އަޔިވަކިޚިޔުމަގަކަފް ދޫދްސޮގުދް ޔޭ ޓައިލާ ،ޕެދްޝަދާއި  104,897  181,363  286,260

 221 ޔަގުޒުޓަގުޒު ކުޒުމުސެ ޚަޒަޔު  266,527  4,781,803  5,048,330

 222 އޮޓީލް ހިދްސުމުސެ ބޭދުމަފް ހޯޔާ ގަކެގީސެ އަސު  5,879,407  6,660,956  12,540,363

 223 އޮޓީލް ހިދްސުމަފް ބޭދުދްވާ ޚިޔުމަގުސެ ޚަޒަޔު  5,163,221  41,291,025  46,454,246

 226 މަޒާމާގު ކުޒުމާއި ބެޑެހެއްޓުމުސެ ޚަޒަޔު  444,169  3,169,127  3,613,296

   ކެޕިޓަޑް ޚަޒަޔު  767,774  2,528,319  3,296,093

 423 އޮޓީލް ހިދްސުމަފް ބޭދުދްވާ ހަޒުމުޔާ ހޯޔުމަފް ކުޒާ ޚަޒަޔު  767,774  2,528,319  3,296,093

 210 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް   4,933,454  9,230,408  14,163,861

 211 އުޫޖރަ  މުާސރަާއއި  3,263,395  5,763,906  9,027,301

 212 ދޭ އެަލވަްނސް  މުަވއްޒަފުްނނަށް  1,670,058  3,466,502  5,136,560
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 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ   3,263,395  5,763,906  9,027,301 

 211001 ުމސާރަ  މުަވއްޒަފުްނގެ  1,886,214  2,594,847  4,481,060

 211002 ަމސައްކަތަްށދޭ ފަިއސާ  އިތުުރގަީޑގެ  1,377,181  3,169,060  4,546,241

 212 ދޭ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންނަށް  1,670,058  3,466,502  5,136,560

 212005 މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް ރަމަޟާން  3,000  547,700  550,700

 212027 އެލަވަންސް ސަރވިސް  1,667,058  2,918,802  4,585,860

 213 ދޭފައިސާ  މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން  ،ޕެންޝަނާއި  104,897  181,363  286,260

 213001 ފައިސާ  ޕެންޝަްނގެ  104,897  181,363  286,260

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު  266,527  4,781,803  5,048,330

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ  14,340  1,252,769  1,267,109  221001 އެތެރޭގައި ކަ

 221002 އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ  5,900  251,449  257,349

 221003 އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު ރާއްޖޭގެ  106,258  2,486,072  2,592,330

 221004 ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭން  140,029  791,513  931,542

 222 ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ  5,879,407  6,660,956  12,540,363

 222001 ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި  2,195,074  1,230,074  3,425,148

 222002 ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި އިންފޮމޭޝަން  24,273  39,573  63,845

 222003 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ފިއުލްގެ  8,109    -  8,109

 222004 ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި އޮފީހުގެ  652,510  2,948,026  3,600,536

 222005 ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި އިލެކްޓްރިކާ  149,554  196,743  346,297
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 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ކުނިކަހާ  916  18,807  19,722 

 222010 ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި އޮފީސް  199  1,100  1,299

 222999 ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި އެހެނިހެން  2,848,773  2,226,633  5,075,407

 223 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް  5,163,221  41,291,025  46,454,246

 223001 ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ،ޓެލެފޯން  128,579  653,150  781,729

 223002 ފީގެ ޚަރަދު އިލެކްޓްރިކް  434,127    -  434,127

 223003 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު ބޯފެނާއި  119,868  294,800  414,667

 223004 އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު ލީޒްލައިނާއި  130,939  515,767  646,705

 223005 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި ޢިމާރާތުގެ  28,220  10,078  38,298

 223006 ކުލި ތަކެތީގެ  1,696  22,465  24,161

 223007 ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ޢިމާރާތާއި  25,501    -  25,501

 223008 ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ އޮފީސް  22,896  47,134  70,030

 223010 އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު، އިޝްތިހާރު ،އިޢްލާން  8,550  134,834  143,384

 223011 ޚަރަދު އުފުލުމުގެ  8,550  134,834  143,384

 223016 ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ، ޚިދުމަތާއި ކޮންސަލްޓެންސީ  24,900    -  24,900

 223020 ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު ޢާންމުފައިދާއަށް  158,386  10,677,473  10,835,859

 223999 ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު އޮފީސް  4,079,560  28,935,325  33,014,885

 226 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު ކުރުމާއި   8,717  65,206  73,923

 226002 ިދރިުއޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ިބނާކުރާ ޢިމާރާތް މަާރމާތުކުރުން  މީހުން  684    -  684

 226007 ވިުއގަ ަމރާމާތުުކރުން  ކަރަންޓް  2,290  56,339  58,629

 226010 އިްކވިޕްމަންްޓސް މަާރމާުތކުރުން  މެޝިަނރީާއއި  5,744  8,867  14,610

  444,169  3,169,127  ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  3,613,296
  444,169  3,169,127  ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު  3,613,296
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  . ޚަޒަޔު ޚުޑާލ8.0ާ

 423 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް   767,774  2,528,319  3,296,093

 423001 ފިޓިންްގސް  ފަރުނީޗަާރއި  48,792  35,140  83,932

 423002 މެޝިަނރީާއއި އިްކވިޕްަމންޓްސް  ،ޕްލާންޓް  270,730  55,290  326,020

 423006 ތަކެތި  މުވާޞަލާުތގެ  44,475  24,902  69,377

 423007 ސޮފްޓްވެަޔރ ކޮމްޕިއުޓަރ    -  1,656,165  1,656,165

 423008 ާއއި ގުޭޅގޮތުން ޯހދާ ހާްޑވެޔަރ އައި.ޓީ.  403,777  756,822  1,160,599

 ވޯޓުލުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު  ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު  މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު 

   46,220,447 180.56 255987 

މިހާގަދަފް ، ޚަޒަޔުކުޒުމަފް އަސުބެޑިޓައިވާ ޚަޒަޔުގަފް ހިމަދައިސެދް ގައްޔާޒުކޮފްޓައިވާ ޒިޕޯޓެކެވެ. މި ޒިޕޯޓް ގައްޔާޒުކުޒެވިޓައި ވާދީ، ދޯޓު : މިޒިޕޯޓަކީ ހިދސާޓައިވާ ޚަޒަޔުގަކާއި
ޑިބިޓައި ދުވާގީ މި ޚަޒަޔު ޒިޕޯޓްސައި ހިމެދިޓައެއް  ަފްމިކޮމިޝަދަފް ޑިބިސައިވާ ބިޑްގަފް ހިމަދައިސެދްދެވެ. އިދްގިޚާބާއި ސުޅިސެދް ހޯޔާޓައިވާ ޙިޔުމަގ1ްމުޔަޑުސެ ބައެއް ބިޑްގަފް މިހާގަދ

 ދުވާދެއެވެ.
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 ވޯޓު ކަރުދާސް އަލުން ގުނުން



 އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން 



 އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން 



 އިދާރީ މަސައްކަތް ތައް 



 އިދާރީ މަސައްކަތް ތައް 



 އިދާރީ މަސައްކަތް ތައް 



 ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 



 ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 



 ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން 



 އިންތިޚާބަށް އިޢުލާން ކުރުން 



 އިންތިޚާބަށް އިޢުލާން ކުރުން 



 ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަަލއިގަތުން 



ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ރީ  



ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ރީ  



ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ރީ  



 ހޭލުންތެރި ކުރެއްވުމުގެ ހަރަކާތްަތކުގެ ތެރެއިން



 ހޭލުންތެރި ކުރެއްވުމުގެ ހަރަކާތްަތކުގެ ތެރެއިން



 ޓްރެއިނިންގ



 ޓްރެއިނިންގ



 އޮފިޝަލުންގެ ޓްރެއިނިންގ



 ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ޕެކްކުރުމުގެ ތެރެއިން 



 ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ޕެކްކުރުމުގެ ތެރެއިން 



 ސެކިޔުރިޓީ ފޮށިތަކުގެ ޑިސްޓްރިބިޔުޝަން



 މަރުކަޒު ތައްޔާރު ކުރުން 



 ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 
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ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  98  98 

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކުގެ ޚުލާސާ  – 0ޖަދުވަލު 

 ޢަދަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތް  #

 9 އޮފިޝަލުންނާ ގުޅޭ  0

ނޑާ ޚިލާފުވުމާ ގުޅޭ  0  0 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 00 ކެންޕޭނުކުރުމާ ގުޅޭ  0

 6 ކެންޑިޑެސީއާ ގުޅޭ  2

 20 ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ ީމހުންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ 5

 0 ރަށްވެހިކަމާ ގުޅޭ 6

 093 އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ 7

 6 އެހެނިހެން  8

 083 ޖުމްލަ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  99     

 އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  – 0ޖަދުވަލު 

ބައިވެރިންގެ 
 ޢަދަދު 

 އަމާޒު ކުރެވުނު ފަރާތްތައް  މުއްދަތު 

 ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް 0303ޖަނަވަރީ  09 – 05 58

 0303ފެބުރުވަރީ  0 52
ޓާްސކް ފޯސް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ، އިްނތިޚާބާ ުގޅިގެން ކޮމިޝަންގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްަތކަށް،  އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްަތކަށާ

 ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމް

 ޓްރޭނަރުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 0303މާރިޗު  00 – 7 82

 ސަން މީޑިއާގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 0303ފެބުރުވަރީ  8 8

07 

 0303ފެބުރުވަރީ 00

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 23

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން  06

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 06

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން  0303ފެބުރުވަރީ  00 – 00 07

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން  0303ފެބުރުވަރީ  00 03

 ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން  0303ފެބުރުވަރީ  00 02

 ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 0303ފެބުރުވަރީ  02 00

 0303ފެބުރުވަރީ  08 - 06 00

 މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

 އަވަސް ނޫން  -

 އެމްވީ ޕްލަސް -

 ވީޓީވީ-



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  100  100 

 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 0303ފެބުރުވަރީ  07 03

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 0303ފެބުރުވަރީ  08 05

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 0303ފެބުރުވަރީ  02 00

 ޓްރެއިނަރސް )ޓީ.އޯ.ޓީ( 0300މާރޗް  7-00 003

 އޮފިޝަލް )މާލެ( 0300އޭޕްރީލް  8އިން  0300މާރޗް  06 0970

 އޮފިޝަލް )އަތޮޅުތައް( 0300މާރޗް  08އިން  0300މާރޗް  02 2580

 އަތޮޅުތެރޭގެ ގުނާ އޮފިޝަލުންގެ އޮންލައިން ޓްރެއިނިންގ 0300އެޕްރީލް  7-8 055

 މޮނިޓަރުން )މީޑިއާ( 1 އޮބްޒާވަރުނ1ް ކެންޑިޑޭޓްގެ މަންދޫބުން  0300އޭޕްރީލް  -8 0

 ގްރައުންޓް މެނޭޖަރުން އަދި އެހީތެރިން  0300އޭޕްރީލް  8 038

ރޑިނޭޓަރުން 0300އޭޕްރީލް  7 035  ކޯ

 އެޗްއާރު ސީއެމްގެ ސްޓާފުނަށް ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގ 0300އޭޕްރީލް  2 03

 ލަންކާ އަދި އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 0300އޭޕްރީލް  66

63 
އޭޕްރީލް  36އަދި  0300އޭޕްރީލް  0

0300 
 ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  101     

ކައުދްލިޑަގަކަފް އިދްގިޚާބުވެޓައިވާ ޓަޒާގްގަކުސެ މަޢޫޑޫމާގު – 3ޖަޔުވަޑު   

 # ޔާއިޒާ ޓުޒިހަމަ ދަދް ޔާއިމީ އެޏްޒެލް ހައިލިއްޔަގު

 1 މާޑެ ލިޓީ ކައުދްލިޑްސެ މޭޔަޒު މުޙައްމަޔު މުޢިއްޒު މ. ޔިމްޔާގ1ު މާޑެ ޕީ.ޕީ.އެމް

 2 އައްޏޫ ލިޓީ ކައުދްލިޑްސެ މޭޔަޒު ޢަޑީ ދިޒާޒު އެމްޓޭޝަދްސެ 1 ލ. ހިގަޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 3 ޓުވައްމުޑައް ލިޓީ ކައުދްލިޑްސެ މޭޔަޒު އިލްމާޢީޑް ޒަޓީޤު )އިއްލޭ( ޔަޏިމަސު. އާބާޔުސެ 1 ތ. ޓުވައްމުޑައް އެމް.ޏީ.ޕީ

 4 ކުޅުޔުއްޓުފި ލިޓީ ކައުދްލިޑްސެ މޭޔަޒު މުޙައްމަޔު ޢާޠިޓް ހިޑްމަދް 1 ހޔ. ކުޅުޔުއްޓުފި އެމް.ޏީ.ޕީ

 5 ހއ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް މޫލާ ޝަޓީޤު ދިޝާދް 1 ހއ. ޔިއްޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 6 ހޔ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް މުޙައްމަޔު ލިޒާޖް ޓެލްކޯ 1 ހޔ. ވައިކަޒަޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 7 ފ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް މުޙައްމަޔު ޝިޔާމް )ޝިޔާދްޓޭ( ކެގީހައުލް 1 ފ. މިޑަދްޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 8 ދ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް މުޙައްމަޔު ބަޝީޒު ޒީޓް 1 ދ. ޅޮހި އެމް.ޏީ.ޕީ

 9 ޒ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޙުލައިދް ދާޞިޓު ލުވާލާސެ 1 ޒ. މާކުޒަގު ޕީ.ޕީ.އެމް

 10 ބ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް އަޙްމަޔު އަޓްޒާޙް އާޒު 1 ބ. ގުޅާޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 11 ޅ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް هللاޔާލީދް ޢަބްޔު ދާޒެލް 1 ޅ. ދައިޓަޒު ޕީ.ޕީ.އެމް

 12 ކ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް މުޙައްމަޔު ދިމާޑް މ. ކޮކާހަދޔުވަޒު 1 މާޑެ ޕީ.ޕީ.އެމް

 13 އއ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޙުލައިދް  އަޒުލަޑާދް ގުއްޒަވާލް 1 އއ. ގޮއްޏޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 14 އޔ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޢަޑީ ދަޞީޒު )ޕެޑޭ( ލަދްޓްޑާވަޒ 1 އޔ. މާމިސިޑި އެމް.ޏީ.ޕީ

 15 ވ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޝުޖާޢު ޢަޑީ ޔިޑްބަހާޒުސެ 1 ވ. ގިދަޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 16 މ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް މުޙައްމަޔު ދިމާޑް ޖަދްބުސެ 1 މ. މުޑައް އެމް.ޏީ.ޕީ

 17 ޓ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޢަޑީ މުޙައްމަޔު ބުޑްބުޑާސެ 1 ޓ. ދިޑަދްޔޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 18 ޔ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް އަޙްމަޔު ޝާޓިޢު ދީޑްވިޑާ 1 ޔ. ކުޏަހުވަޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 19 ގ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޝަޒީޓް ޢަބްޔުޑްޓައްގާޙުهللا ޢަބްޔު ވެޔޮޔޮފުސެ 1 ގ. ވޭމަދްޏޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 20 ޑ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް އިލްމާޢީޑް ޢަޑީ ގުދޏި. ބިދާ 1 ޑ. ސަދް އެމް.ޏީ.ޕީ

 21 ސއ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް އިބްޒާހީމް ޝަހީދް )ޝިހާދް( އާލާމް 1 ސއ. ވިޑިދސިޑި ޕީ.ޕީ.އެމް

 22 ސޔ. އަގޮޅު ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް هللاޙަލަދް ޓައިޙަގު ޤުޔުޒަގު މާދެޑް 1 ސޔ. ގިދަޔޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 23 ހއ. މާޒަދްޔޫ ކައުދްލިޑްސެ ޒައީލް ޖައިޑަމް ހާޒޫދް މިލުޒުސަޔަކޯޅިސެ 1 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް
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ނޑި  ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢަފީފާ ޚާލިދު  ތިބުރޯޒްގެ 1 ހއ. މާރަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   25 ގޮ

 26 ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ރަމީޒު  ހެޕިނަސްވިލާ 1 ހއ. މާރަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 27 ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން އާދަމް  ޖަބުރޯލްގަސްދޮށުގެ 1 ހއ. މާރަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 28 ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ސަބުދެލިގެ 1 ހއ. ތުރާކުނު އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޙުސްނާ އިބްރާހީމް  މާޖެހިގެ 1 ހއ. ތުރާކުނު އަމިއްލަގޮތުން  29 ގޮ

ނޑި  ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ފަރުޝާ  ވައިޖެހޭގެ 1 ހއ. ތުރާކުނު އަމިއްލަގޮތުން  30 ގޮ

 31 ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޝާފިޢު  ނިޔަދުރުމާގެ 1 ހއ. ތުރާކުނު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 32 ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޠާހާ ޢަލީ ބަހާރުގެ 1 ހއ. ތުރާކުނު އަމިއްލަގޮތުން

 33 ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙުސައިން ނަޢީމް  ސޯސަންމާގެ 1 ހއ. ތަކަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ޒީނާ  ބިއުޓީފުލާވަރ 1 ހއ. ތަކަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން  34 ގޮ

ނޑި  ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޒާހިޔާ ޢަލީ އެރޯމާ 1 ހއ. ތަކަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   35 ގޮ

 36 ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޢާރިފް ޝާދީވިލާ 1 ހއ. ތަކަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 37 ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޢަލީ ނައިޓްރޯސް 1 ހއ. ތަކަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 38 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ލަކީކޯނަރ 1 ހއ. އުތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ފާޠިމަތު ރަޙްސާ  ފޭރުމާގެ 1 ހއ. އުތީމު  ޕީ.ޕީ.އެމް   39 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފާޠިމަތު ނުޒުހާ  ބަނަފްސާގެ 1 ހއ. އުތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް   40 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 41 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އާދަމް  ކަރަންކާގެ 1 ހއ. އުތީމު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 42 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ނަޞީރު ޔާގޫތުގެ 1 ހއ. އުތީމު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 43 ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީ ސިނާން ހީނާމާގެ 1 ހއ. މުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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ނޑި  ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ރައުނާ  ވެނީލާގެ 1 ހއ. މުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   44 ގޮ

ނޑި  ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފަރުޙަތު ސަމީރު  ފަޒާ 1 ހއ. މުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   45 ގޮ

 46 ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަބްދުލް ކަރީމް ޢަލީ  ފިނިހިޔާގެ 1 ހއ. މުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 47 ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޖައިލަމް  ސާނީމަންޒިލް 1 ހއ. މުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 48 ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޞަފްަޢތު މުޙައްމަދު ލީފް 1 ހއ. ބާރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ސަމީޙާ މޫސާ  ބިންހިމަގެ 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް   49 ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ނަޡުމާ  ނަޒުމާމަންޒިލް 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް   50 ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 51 ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ އަމީޒު  ބިއްލޫރިޖެހިއާގެ 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް 

 52 ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝަމީމް ދާސްތާނު 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް 

 53 ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު  ބަހާރުގެ 1 ހއ. އުލިގަން  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ސުދާ ޢަދުނާނު  އޮލިމްޕިޔާ 1 ހއ. އުލިގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ   54 ގޮ

ނޑި  ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ރިޒުނީ ޢަދުނާން  އާސްމާނުގެ 1 ހއ. އުލިގަން  އަމިއްލަގޮތުން  55 ގޮ

 56 ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު   هللاއަސަދު ނޫރާނީވިލާ 1 ހއ. އުލިގަން  އަމިއްލަގޮތުން

 57 ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ނޫކޮކާގެ 1 ހއ. އުލިގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 58 ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ސިނާދު  ކިނާރާހައުސް 1 ހއ. މޮޅަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ޢަބްދުއްރަޝީދު  ސަފީނާ ބަށިމާގެ 1 ހއ. މޮޅަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  59 ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ޢަރޫޝާ  ނާރެސް 1 ހއ. މޮޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   60 ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 61 ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ސިޔާމް  ބަގީޗާގެ 1 ހއ. މޮޅަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 62 ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ސާމިރު  ހިތަށްފިނިވާގެ 1 ހއ. މޮޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 63 ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ޢާލަމް 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން އާމިނަތު ނާޞިޙާ ވާރޭވިލާ 1 ހއ. ހޯރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   64 ގޮ

ނޑި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން މަރްޔަމް ވަކީލާ ހޯޓެންސިޔާ 1 ހއ. ހޯރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   65 ގޮ

ނޑި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން އާމިނަތު ވިސާމާ  ވިސާ 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   66 ގޮ

 67 ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޝާކިރު  ހަޒާރުމާގެ 1 ހއ. ހޯރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 68 ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ރައޫފު ކަނދުމާގެ 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 69 ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު އިމްދާޙު  ޖަޒީމާ 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 70 ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ޞަބާޙް ހަނދުވަރީނާޒު 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ތިން ފާޠިމަތު ޝަނީޒާ މަންޒަރުގެ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   71 ގޮ

ނޑި  ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ތިން ޙަލީމަތު ސުމާ އިވްނިންގްއުފާ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   72 ގޮ

ނޑި  ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ތިން މަރްޔަމް ޝިފާޒާ ޢަންބަރީގެ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   73 ގޮ

 74 ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަރީބު ޖަވާހިރުވާދީ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 75 ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން  ބަގީޗާގެ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 76 ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރިޟްވާން ހޯރަ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 77 ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންފާޒްهللا ޢަބްދު ކުދިރުވާލިގެ 1 ހއ. ކެލާ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  هللاޙައްވާ ޢަބްދު ކަގި 1 ހއ. ކެލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް   78 ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  މަރްޔަމް ރިސްވާ މަޒާ 1 ހއ. ކެލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް   79 ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 80 ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  هللاމުޢައްވަޛް ޢަބްދު ހެޕީ 1 ހއ. ކެލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 81 ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ސާޖިދުهللا ޢަބްދު ފިޔާޮތށިގެ 1 ހއ. ކެލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 82 ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޢީން  ފެންފިޔާޒުގެ 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ފަޟުލާ ގްރީންހައުސް 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   83 ގޮ

ނޑި  ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އުޒުމާ އަޙްމަދު  ބޮޑުފަޅޯގެ 1 ހއ. ވަށަފަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް   84 ގޮ

 85 ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން މުޙައްމަދު  އެވޭލާ 1 ހއ. ދިއްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 86 ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝާޠިރު ކާމިނީގެ 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

 87 ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު އަލިދުއްފަރު 1 ހއ. ދިއްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ޝަދީލާ  މޯނިންގސަން 1 ހއ. ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   88 ގޮ

ނޑި  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޒަހީރާ މުޙައްމަދު  ހައިވޭ 1 ހއ. ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   89 ގޮ

ނޑި  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ނަޡުމާ  މުންނާރުދޮށުގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   90 ގޮ

 91 ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ރޯޝަނީގެއާގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 92 ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ވަޙީދުهللا ޢަބްދު އޯޓަމްވާދީ 1 ހއ. ދިއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 93 ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މޫސާ ލަޠީފް ކުދިމާގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 94 ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙަސަން هللا ފަތުޙު އާރު 1 ހއ. ފިއްލަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ރައުފާ  ލުބޯމާގެ 1 ހއ. ފިއްލަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   95 ގޮ

ނޑި  ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފަތުޙިއްޔާ މުޙައްމަދު ފެންފިޔާޒުގެ 1 ހއ. ފިއްލަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   96 ގޮ

 97 ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޒީފް  އެރޯ 1 ހއ. ފިއްލަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 98 ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މޫސާ  ސިތުރާ 1 ހއ. ފިއްލަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 99 ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަމީން މުޙައްމަދު  ސެލްވިޔޯ 1 ހދ. ކުމުންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝާއިދާ މޫސާ  އެލްޕާސޯ 1 ހދ. ކުމުންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   100 ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  106  106 

ނޑި  ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނަޝާ އާދަމް  މާޝާ 1 ހދ. ކުމުންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   101 ގޮ

 102 ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޤާސިމް ނަޞްރުއްޞަބާ 1 ހދ. ކުމުންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 103 ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ އަންވަރު އިރުފާ 1 ހދ. ކުމުންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 104 ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން ދިޔަރެސް 1 ހދ. ހަނިމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނާޒިޔާ ޙަސަން  ޕާރޕަލްފެއަރީ 1 ހދ. ހަނިމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   105 ގޮ

ނޑި  ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޙާރިޘާ މުޙައްމަދު ކެނެރީވިލާ 1 ހދ. ހަނިމާދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   106 ގޮ

 107 ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ އިބްރާހީމް ނޫރާނީއާގެ 1 ހދ. ހަނިމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 108 ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ފިރާޤް މުޙައްމަދު ވައިލެޓްހައުސް 1 ހދ. ހަނިމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 109 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ސިރާޖް ރޯޒީ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޟަމީރާ ފިނިހިޔާގެ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   110 ގޮ

ނޑި  ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ަޝފާ  މަންޒަރުވިލާ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   111 ގޮ

 112 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޒާހިރު ލަމްހާ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 113 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ އާދަމް )އަލިދޮން( އެރޯވިލާ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 114 ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޒާމިރު )ޒާރޭ(هللا އަބްދު 1 މާލެ  0380ދަފްތަރު. ނަންބަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ޒީނިޔާ )ޒީނިޔާ( ރޯޒް 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   115 ގޮ

ނޑި  ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ޙަނީފާ  ފިނިހިޔާގެ 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   116 ގޮ

 117 ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނުޙާމް  ތޮނަ 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 118 ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޝަރީފް هللا ޢަބްދު ރުޙާބު 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 119 ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޢުޡަމް އާދަމް  ސަންޝައިން 1 ހދ. މަކުނުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ  ޑައިމަންޑްވިލާ 1 ހދ. މަކުނުދޫ  ޢަދާލަތު ޕާޓީ  120 ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  107     

ނޑި  ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޠާހިރާ އަބޫބަކުރު  ފޭރުގަސްދޮށުގެ 1 ހދ. މަކުނުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   121 ގޮ

 122 ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އާދަމް ޝަރީފް ރޯޒްމީޑް 1 ހދ. މަކުނުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 123 ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޝައްމާޚް  ބީޗްހެވަން 1 ހދ. މަކުނުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 124 ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް هللاޢަދުނާން ޢަބްދު އެރޯމާ 1 ހދ. ފިނޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޖަވާޒާ ޙުސައިން  ރޯޒްވިލާ 1 ހދ. ފިނޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ   125 ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސާފިޔަތު މުޙައްމަދު ދޫރެސް 1 ހދ. ފިނޭ  ޕީ.ޕީ.އެމް   126 ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 127 ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަސަން އިސްމާޢީލް ފިލިގަސްދޮށުގެ 1 ހދ. ފިނޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 128 ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އާދަމް ޢަަަބްދުއްސައްތާރު ފެންފިޔާޒުގެ 1 ހދ. ފިނޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 129 ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ވަފާ 1 ހދ. ނައިވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޒީނިޔާ އިބްރާހީމް  ވީލް 1 ހދ. ނައިވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   130 ގޮ

ނޑި  ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފަޒްރާ ޢަލީ  ރަންކޮކާގެ 1 ހދ. ނައިވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   131 ގޮ

 132 ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާފާޤު  ޔާދު 1 ހދ. ނައިވާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 133 ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފާއިޒް  ޖަވާހިރުމާގެ 1 ހދ. ނައިވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 134 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ގުރަހަލި 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ޖުވައިަިރިޔާ  ބަހާރީވިލާ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  135 ގޮ

ނޑި  ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ނުހާ  ރެޑްފްލާވަރ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   136 ގޮ

 137 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޝަރީފް އައްސޭރި 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 138 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު އަރުޒަން  އިރަމާގެ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 139 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނަދީމްهللا ޢަބްދު ނިޝާން 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހދ. ނޮލިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ هللاޒަހީނާ ޢަބްދު  އިރުމަތީގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   140 ދެ ގޮ
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ނޑި  ހދ. ނޮލިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އަމީނާ މުޙައްމަދު  އަލިމަސްގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   141 ދެ ގޮ

 142 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ވައިޖެހޭގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

 143 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ވަޙީދު  ރޯޝަނީވިލާ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަމިއްލަގޮތުން

 144 ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު އަލީފް  އަލްފާ 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ދިމްނާ ސޯސަންރީޑް 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   145 ގޮ

ނޑި  ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު މަމްދޫދާ ދޯސްތީހައުސް 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   146 ގޮ

 147 ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިލްހާމް   މުޙައްމަދު ވާދީ 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 148 ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު މަލަކާ 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 149 ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޔޫސުފް މޫސާ ދޮންދުބުރިގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން  ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ނޑި  ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ނިޔާޝާ ޢަލީ  ރާސްތާ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން އެމް.އާރު.އެމް   150 ގޮ

ނޑި  ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާޞިމާ މުޙައްމަދު ކާނިމާގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން  ޕީ.ޕީ.އެމް   151 ގޮ

 152 ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ މުމުހު 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން  އަމިއްލަގޮތުން

 153 ހދ. ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޙުސައިން  ގުލްހަޒާރުގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން އެމް.ޑީ.ޕީ 

 154 ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަސްލަމް   هللاޢަބްދު ކަނީރުމާގެ 1 ހދ. ކުރިނބި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން  ފަޒާ 1 ހދ. ކުރިނބި ޕީ.ޕީ.އެމް   155 ގޮ

ނޑި  ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީ އޯކިޑުމާގެ 1 ހދ. ކުރިނބި  އެމް.ޑީ.ޕީ   156 ގޮ

 157 ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްޟަލް ގުމްރީގެ 1 ހދ. ކުރިނބި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 158 ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ބަގީޗާގެ 1 ހދ. ކުރިނބި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 159 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ  މުޙައްމަދު ދާއޫދު  ރޯމާ 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 160 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ރޯޒޭ(هللا )އަޙްމަދު ޢަބްދު އިރުވައި 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  109     

ނޑި( ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ އާމިނަތު މަޖީދާ  ނޫރު 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   161 ގޮ

ނޑި( ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ޢާޠިފާ ޢަލީ  ދިވެހިގެ 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   162 ގޮ

 163 ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ  ރިޟްވާން މުޙައްމަދު )ރިލޭ( ކަށިެކޔޮގަސްދޮށުގެ 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 164 ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާ ޢަލީ އަޙްމަދު ފަލަކު 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 165 ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އާދަމް އަޒްމީރު އަސްކަރީ 1 ށ. ޅައިމަގު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ސިޔާދާ ބަހާރުގެ 1 ށ. ފުނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   166 ގޮ

ނޑި  ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޝަބާނާ ލަޠީފް  ކެތި 1 ށ. ޅައިމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ   167 ގޮ

 168 ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ އަލްހަމް ސިތުރާ 1 ށ. ޅައިމަގު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 169 ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ފަޔާޒް  ކަނަކުރިގެ 1 ށ. ޅައިމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑިތީމު  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްސަން   އަޙްމަދު ގަދަނޫ 1 ށ. ކަ  170 ށ. ކަ

ނޑިތީމު  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ރަމްލާ އިބްރާހީމް ކޮލިގެ 1 ށ. ކަ ނޑި  ށ. ކަ  171 ގޮ

ނޑިތީމު  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު އިނާސާ ދިލާސާ 1 ށ. ކަ ނޑި  ށ. ކަ  172 ގޮ

ނޑިތީމު  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ވާޞިފް ކަނީރުމާގެ 1 ށ. ކަ  173 ށ. ކަ

ނޑިތީމު  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝިފާއު  ދާންދޫވިލާ 1 ށ. ކަ  174 ށ. ކަ

 175 ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ސިނާން  ދަލާސްޓް 1 ށ. ކޮމަންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ދިޔާނާ އިސްމާޢީލް ޝައިން 1 ށ. ކޮމަންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   176 ގޮ

ނޑި  ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު އާދަމް ޔެނިސީ 1 ށ. ކޮމަންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   177 ގޮ

 178 ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން ވަޙީދު  މުރިނގު 1 ށ. ކޮމަންޑޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 179 ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު هللاޢަބްދު  އާދަމް ލައިޓްބީޗް 1 ށ. ކޮމަންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 180 ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އާދަމް ސަލީމް  މަލާޒު 1 ށ. މާއުނގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާދަމް   ޢާޞިމާ ފިތުރޯނުގެ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   181 ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  110  110 

ނޑި  ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ނަސްފާ ގަހާ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   182 ގޮ

 183 ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މޫސާ ޙަސަން  މޫނިމާގެ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 184 ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޞްޠަފާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ބުލްބުލާގެ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 185 ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު )ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ( ގުޑްލަކް 1 ށ. ފުނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ސުވައިދާ ޙުސައިން  ޖަންބުމާގެ 1 ށ. ފުނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   186 ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޒުލްފާ ޙާމިދު )ޒުލްފާ( ށ. ފުނަދޫ   ފިޒާ 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   187 ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 188 ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޚާލިދު މާއޮޅު 1 ށ. ފުނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 189 ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ޢަރީފް  ޗަމަން 1 ށ. ފުނަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 190 ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އާޠިފް )އާޠިފް ބޮޑޭ(هللا ޢަބްދު ޕާލްސް 1 ށ. މިލަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ސަރުމީލާ )ޝިއުނީ( ވެލްކަމް 1 ށ. މިލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   191 ގޮ

ނޑި  ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޒަހިއްޔާ ސޯމާވިލާ 1 ށ. މިލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   192 ގޮ

 193 ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކެތީހައުސް 1 ށ. މިލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 194 ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢުޘްމާންهللا ސައިފު ރެޑްރޯސް 1 ށ. މިލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 195 ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީ ރަބީޢު  ސަވޭރާ 1 ށ. ނޫމަރާ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ޢަލީ   ސިތާރާ ފަލަކް 1 ށ. ނޫމަރާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   196 ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  މަރްޔަމް ޢާދިލާ ފަޒާ 1 ށ. ނޫމަރާ އެމް.ޑީ.ޕީ   197 ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 198 ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތޯތާގެ 1 ށ. ނޫމަރާ އަމިއްލަގޮތުން

 199 ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަސްލަމް ޙުސައިން  ނޭޝަން 1 ށ. ނޫމަރާ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 200 ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ޝާހިދު  ސައިމާގެ 1 ށ. ގޮއިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން
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ނޑި  ޢާއިޝަތު ސަބާނާ  ނޫހިރި 1 ށ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   201 ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސީޒާ  ޢާއިޝަތު ނޫވިލާގެ 1 ށ. ގޮއިދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   202 ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 203 ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ރިފާޒު ވައިމަތީގެ 1 ށ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 204 ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ޒިޔާދު  ސޯމާ 1 ށ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 205 ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރައިސަމް   އަޙްމަދު ހެޕީހައުސް 1 ށ. ފޭދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  މަޙްމޫދު  ޢާއިޝަތު ވީނަސްގެ 1 ށ. ފޭދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   206 ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޝިމްލާ   ޢާއިޝަތު ރަތްފުސްގެ 1 ށ. ފޭދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   207 ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 208 ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަމްދޫނު އާދަމް  ރޯޔަލް 1 ށ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 209 ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ސުނީލު )ސުންޓޭ( ދުއްލިސާގެ 1 ށ. ފޭދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 210 ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން ކެނެރީގެ 1 ށ. ފީވައް އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އާމިނަތު ރީނާ ފޭރުމާގެ 1 ށ. ފީވައް އަމިއްލަގޮތުން  211 ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ވަޙީދާ  ދާދަރާގެ 1 ށ. ފީވައް  އެމް.ޑީ.ޕީ   212 ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 213 ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދުމަނިކު ބްލޫހެވަން 1 ށ. ފީވައް  އަމިއްލަގޮތުން

 214 ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު )މުޙައްމަދު ނިޝާން( ގުލްފާމުގެ 1 ށ. ފީވައް ޕީ.ޕީ.އެމް 

 215 ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޒިޔާދުهللا ޢަބްދު ފޭރުމާގެ 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޙަމީދު   އިސްރާ ނިއުސްޓަރ 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް   216 ގޮ

ނޑި  ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ އިބްރާހީމް ދޫރެސް 1 ށ. ބިލެތްފަހި އެމް.ޑީ.ޕީ   217 ގޮ

 218 ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ އަސްލަމް ވިޔުޕާކް 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 219 ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އާދަމް ސަފްރާޒް  ފަލަކް 1 ށ. ބިލެތްފަހި  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 220 ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢާޞިފް ހަސްތީ 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ސައިލާ  ޖީޒާ 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   221 ގޮ

ނޑި  ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ސަދާ ޝަހީމް  ހީރާގެ 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   222 ގޮ

 223 ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފަރީދު ކުދެލި 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 224 ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަލީމް  ނައިޓްމޫން 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 225 ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުސްތޮ() މުސްތަރުސިދު  މުޙައްމަދު ށ. ނަރުދޫ   ކެނެރީގެ 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

ނޑި  ޢާއިޝަތު މަޒާ ކާރނޭޝަންމާގެ 1 ށ. ނަރުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   226 ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސާމާ މުޙައްމަދު  ގޯލްޑަންހައުސް 1 ށ. ނަރުދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   227 ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 228 ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު މަދީޙު  ގޯލްޑަންލީޒ1ު ށ. ނަރުދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 229 ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝަރީފު  ބުލާސަނ1ް ށ ނަރުދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 230 ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދު ސެރީން 1 ށ. މަރޮށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ނުހާ ޢަލީ ޒާހިރު އޯޒޯން 1 ށ. މަރޮށި އަމިއްލަގޮތުން  231 ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢުޘްމާން   ސަމިއްޔާ ނިޝާން 1 ށ. މަރޮށި  ޕީ.ޕީ.އެމް   232 ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 233 ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަމްޖަދު ޔޫސުފް  އަރީޖު 1 ށ. މަރޮށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 234 ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިޙްމާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް )ކުޑަބެ( ފުސްވިލާގެ 1 ށ. މަރޮށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 235 ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަބީޙު ޖައުޒާ 1 ނ. މަނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  މުއުމިނާ ޞާލިޙް  ނޫރީގެ 1 ނ. މަނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   236 ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފާޠިމަތު ސުވައިދާ ރަނައުރާމާގެ 1 ނ. މަނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   237 ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 238 ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަލީ ނިޝްމާ 1 ނ. މަނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 239 ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރިމްޒާދު  ނާޜެސް 1 ނ. މަނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 240 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙުސައިން އަބޫބަކުރު ބުލްބުލާގެ 1 ނ. ހެނބަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  މަރްޔަމް ނަޞްފާ އިރަމާގެ 1 ނ. ހެނބަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   241 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ނޫރައްނަހާރު ޢަލީ މާފަރިވާގެ 1 ނ. ހެނބަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   242 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 243 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  އަބޫބަކުރު ޒަމާނީގުލްޝަން 1 ނ. ހެނބަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 244 ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް   އިލްޔާސް ސެލްވިޔޯ 1 ނ. ހެނބަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 245 ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  އަލިމަސްގެ 1 ނ. ހޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  މަރްޔަމް ވަޙީދާ ތަޑިރަތްމާގެ 1 ނ. ހޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   246 ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ޙަސްމާ  އަލިވާގެ 1 ނ. ހޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   247 ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 248 ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢަލީ ބަހާރުގެ 1 ނ. ހޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 249 ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު އިރުފާން ލުބޯމާގެ 1 ނ. ހޮޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 250 ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު މޫސާ  ސާރާޒް 1 ނ. ފޮއްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ޝިފާނާ ޢީސާ އޭޝިޔާ 1 ނ. ފޮއްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  251 ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ިޢފާސާ  އައްސޭރި 1 ނ. ފޮއްދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   252 ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 253 ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އިމްރާޙް  ގަހާ 1 ނ. ފޮއްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 254 ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން އިލްހާމް  ރަންކޮކާގެ 1 ނ. ފޮއްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 255 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢާޠިފް ޙުސައިން އާހަމަ 1 ނ. ވެލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޖީހާން މުޙައްމަދު  އަލިހާ 1 ނ. ވެލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   256 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޙާފިޡާ އިބްރާހީމް ޢަޒުމް 1 ނ. ވެލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   257 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 258 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ބޯށިމާގެ 1 ނ. ވެލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 259 ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާއިޤުهللا ޢަބްދު މާހާ 1 ނ. ވެލިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 260 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ރައޫފް ކުޅުދޫ. ޗާންދަނީވިލާ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޒުލައިޚާ ޙަމްނާ  ކުޅުދޫ. ސޯމާ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   261 ގޮ

ނޑި  ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ރިފާޝާ  ކެނދިކޮޅު. ނޫރާނީގެ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   262 ގޮ

 263 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޝާހިދު   މުޙައްމަދު ކެނދިކޮޅު. ރޯޒްވިލާ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 264 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   ޙަސަން ކެނދިކޮޅު. ލައިފް 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 265 ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޙަސަން  ކުއްޅަވައްގެ 1 ނ. މާޅެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޝިޛުނާ  އެރޯމާ 1 ނ. މާޅެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   266 ގޮ

ނޑި  ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޚަދީޖާ މޫސާ  ސަބާނާ 1 ނ. މާޅެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   267 ގޮ

 268 ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު هللاނާއިފް ޢަބްދު ޕިންކްހައުސް 1 ނ. މާޅެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 269 ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް އަޙްމަދު އަލިވާގެ 1 ނ. މާޅެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 270 ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް މުޙައްމަދު  ވާދީ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ދިމްޝާ އަބްދުލްމަޖީދު  ލަންދޫގެ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ   271 ގޮ

ނޑި  ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ހުމާމު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މިލަދޫގެ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ   272 ގޮ

 273 ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޙަސަން )ޢަލީ( އަތަމާގެ 1 ނ. ކުޑަފަރި އަމިއްލަގޮތުން

 274 ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ފަހީމް   މުޞްލިޙު ހިޔާވަހި 1 ނ. ކުޑަފަރި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 275 ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު  އަމަން 1 ނ. ލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޝީރީނާ އާދަމް ނިވާދަށުގެ 1 ނ. ލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   276 ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ޞަބާޙާ  ދިލާސާގެ 1 ނ. ލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   277 ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 278 ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ރައްޒާނު  ރިޔާލު 1 ނ. ލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 279 ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މަންސޫރު މުޙައްމަދު  ޢަޒުމް 1 ނ. ލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 280 ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޢަދުނާން  ރެޑިޔަމްގެ 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް  ފިނިފެންމާގެ 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ   281 ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  هللاޞިބާ ޢަބްދު ބޮންތި 1 ނ. މާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   282 ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 283 ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢާމިރު  ނޫރީގެ 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 284 ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  هللاޢަޠޫފް ޢަބްދު ޝާދީވިލާ 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 285 ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ގުލްހަޒާރުގެ 1 ނ. ޅޮހި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޢާއިޝަތު އަރީން  މަލަ 1 ނ. ޅޮހި  އެމް.ޑީ.ޕީ   286 ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މޫންލައިޓް 1 ނ. ޅޮހި  އެމް.ޑީ.ޕީ   287 ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 288 ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަނިކު ރޯޝަނީގެ 1 ނ. ޅޮހި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 289 ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ މުޙައްމަދު ދޯދި 1 ނ. ޅޮހި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 290 ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު  ޢަޞުރުމާގެ 1 ނ. މިލަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ގްރީންލައިޓް 1 ނ. މިލަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   291 ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ނީމް މޫސާ މީޒާން 1 ނ. މިލަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   292 ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 293 ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް ގުރަހަ 1 ނ. މިލަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 294 ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު މަޚުމާވިލާ 1 ނ. މިލަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 295 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނަޞީރު هللا ފަތުޙު ފިނިހިޔާގެ 1 ނ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޞާފިޔާ ޚާލިދު  އަރާއިރު 1 ނ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   296 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ފަޒްލީ 1 މާލެ  02720ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  އެމް.ޑީ.ޕީ   297 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 298 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުދުރިކަތު އަޙްމަދު ފިނިވައިރޯޅި 1 ނ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 299 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަޤީލް ޙުސައިން ފިނިހިޔާގެ 1 ނ. މަގޫދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 300 ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު އަޒުމީނު  ފިނިހިޔާ 1 ރ. އިންނަމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ނުހާ  ޑްރީމީލައިފް 1 ރ. އިންނަމާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  301 ގޮ

ނޑި  ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ސަމާޙާ  ތިންނިރު 1 ރ. އިންނަމާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  302 ގޮ

 303 ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ނުހާން  ލަވްސައިޑް 1 ރ. އިންނަމާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 304 ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ރުޒާނު  ތިންނިރު 1 ރ. އިންނަމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 305 ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ޢިމްރާން  ތިލޭރުގެ 1 ރ. އަލިފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ  ގަސްކަރަ 1 ރ. އަލިފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   306 ގޮ

ނޑި  ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢަރީފާ  އާމިނަތު ޑިސްކޯ 1 ރ. އަލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް   307 ގޮ

 308 ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޛަހީން  ސާދާގެ 1 ރ. އަލިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 309 ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޔާޒް  ފެއިތު 1 ރ. އަލިފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 310 ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޞާދިޤު  ކޯޒީ 1 ރ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޢާިޞފާ  ރޯޝަނީގެ 1 ރ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް   311 ގޮ

ނޑި  ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނާއިދާ   އާމިނަތު ފެހިގެ 1 ރ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް   312 ގޮ

 313 ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފް ހަލަވެލިއާގެ 1 ރ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 314 ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނަޢީމްهللا އާޔަތު ރުވާގުގެ 1 ރ. މަޑުއްވަރި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 315 ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޖަލީލު  ފިނިހިޔާގެ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޙިޝްމާ  ފާޠިމަތު ހުސާމިން 1 ރ. އިނގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   316 ގޮ

ނޑި  ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢަބްދުލްޙަކީމް  ސީޒާ ނައިޓްސްޓާރ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   317 ގޮ

 318 ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދުهللا ޢިބާދު އަނބުމާގެ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 319 ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު هللاޒުހައިރު ޢަބްދު މާކަރީ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 320 ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙަސަން ޝަރީފް  އޯޝަންވިލާ 1 ރ. މީދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  هللاޢަބްދު  ރަޝީދާ ސިތާރާވާދީ 1 ރ. މީދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   321 ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  މަރްޔަމް ސަޢީދާ މަހިދޫ 1 ރ. މީދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   322 ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 323 ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ރަޝީދު  ގުލްބަކާގެ 1 ރ. މީދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 324 ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިހާމް  ފެންފިޔާޒުގެ 1 ރ. މީދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 325 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރުމަނިކު ޗަބޭލީގެ 1 ރ. ފައިނު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އާމިނަތު ސިޒްނާ  ތާޖުމަހަލް 1 ރ. ފައިނު  ޕީ.ޕީ.އެމް   326 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާޞިމާ އިބްރާހީމްމަނިކު ހަދުވަރީގެ 1 ރ. ފައިނު  ޕީ.ޕީ.އެމް   327 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 328 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މެހުރާ 1 ރ. ފައިނު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 329 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަސަން ވަޙީދު  ސަތަރުގެ 1 ރ. ފައިނު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 330 ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ޙުސައިން  ފެހިވިލާ 1 ރ. ކިނޮޅަސް  ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ނޑި  ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޒިޔާދާ ޒަމާނީގެ 1 ރ. ކިނޮޅަސް  ޢަދާލަތު ޕާޓީ  331 ގޮ

ނޑި  ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މަޢުރޫފާ މޫސާ ފިނިފެންމާގެ 1 ރ. ކިނޮޅަސް  ޢަދާލަތު ޕާޓީ  332 ގޮ

 333 ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަސަން ޝުޢައިބު ވިނަވި 1 ރ. ކިނޮޅަސް  ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 334 ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ވާފިރު އަޙްމަދު ތެވެލި 1 ރ. ކިނޮޅަސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 335 ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙުސައިން ޢަލީ އިރަމާގެ 1 ރ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ނުހާ  ޢާއިޝަތު މީނާޒު 1 ރ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   336 ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އިބްރާހީމް   ޒާހިޔާ ފިނިހިޔާ 1 ރ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   337 ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 338 ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު އަރުޝަދު އަރިޝް 1 ރ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 339 ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަންވަރުهللا ޢަބްދު އިކްލީލް 1 ރ. ވާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 340 ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފަޡީން  ނަމޫނާ 1 ރ. ރަސްގެތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ  ހުވަނދުމާގެ 1 ރ. ރަސްގެތީމު  އެމް.ޑީ.ޕީ   341 ގޮ

ނޑި  ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފިރާޝާ  އާމިނަތު މުއްލާފުށި 1 ރ. ރަސްގެތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް   342 ގޮ

 343 ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަލީ މިރުސްމާގެ 1 ރ. ރަސްގެތީމު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 344 ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ނަޖީބު 1 މާލެ  02000ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 345 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފައިޞަލް ނަސީމް ކަނީރުވިލާ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޒިޔާދާ އަޙްމަދު  ޗާންދަނީވިލާ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު  އަމިއްލަގޮތުން  346 ގޮ

ނޑި  ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ސަންފާ ޢަލީ ޖީޒާގެ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު  އަމިއްލަގޮތުން  347 ގޮ

 348 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޝާހީން  އަލިތަރި 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 349 ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ސާމަތު މުޙައްމަދު  ގްރީންރިވަރ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަގޮތުން

 350 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް ލިވަރޕޫލް 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ނުހާ ޙުސައިން  ގްރީންވިލާ 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު  ޕީ.ޕީ.އެމް   351 ގޮ

ނޑި  ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ތަހްމީނާ   އާމިނަތު އަތަމާގެ 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް   352 ގޮ

 353 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ރުޝްދާން މެޓްރޯވިލާ 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 354 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ވިކްޓަރީހައުސް 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 355 ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަޝީދު هللا ޢަބްދު މުރަކަ 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ރަޝީދު  ނަޛީރާ އަސުރުމާގެ 1 ރ. އުނގޫފާރު  ޕީ.ޕީ.އެމް   356 ގޮ

ނޑި  ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނިހާ ޙުސައިން  ސޯސަންގެ 1 ރ. އުނގޫފާރު އެމް.ޑީ.ޕީ   357 ގޮ

 358 ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޔޫޝަޢު ނަސީމް ޒެފިރު 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

 359 ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުނީޒް މޫސާ  މީނާޒް 1 ރ. އުނގޫފާރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 360 ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ޙަކީމް ޑޯރެންސީވިލާ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން މަރްޔަމް ޔަސްފާ ދޮންވެލި 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   361 ގޮ

ނޑި  ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޒުހުދާ އާދަމް  ނިޔާމަ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   362 ގޮ

ނޑި  ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން އާމިނަތު ޞަލާޙު ދިލްސާދުގެ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   363 ގޮ

 364 ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިޒްމީލް އަޙްމަދު  ރ. ކަނދޮޅުދޫ  ޒަމާނީގެ 1 ޕީ.ޕީ.އެމް 

 365 ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމޫޙް  އަންނާރުމާގެ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 366 ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާމް  ހަނދުވަރީގެ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 367 ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ރަމީޒު  އޯޝަންވިލާ 1 ރ. މާކުރަތު އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ސަޢީދާ   މަރްޔަމް ކަރަންކާގެ 1 ރ. މާކުރަތު  ޕީ.ޕީ.އެމް   368 ގޮ

ނޑި  ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މުޙައްމަދު   މުއުމިނާ ގްރީންވިލާ 1 ރ. މާކުރަތު ޕީ.ޕީ.އެމް   369 ގޮ

 370 ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢަޡްލީމް  އުޖާލާ 1 ރ. މާކުރަތު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 371 ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ޔޫސުފް ރަތްކަނދޮޅުގެ 1 ރ. މާކުރަތު  އަމިއްލަގޮތުން

 372 ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު އާޞިފު )ޖާނު( ކޮަަރަލް 1 ރ. ރަސްމާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ އާމިނަތު ފިރާޝާ  ބަނަފްސާގެ 1 ރ. ރަސްމާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   373 ގޮ

ރޑްލައިން 1 ނ. މާޅެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑި  ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ސަމްލާ ޢީސާ ބާ  374 ގޮ

 375 ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން ވިލާ 1 ރ. ރަސްމާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 376 ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުރުތަޟާ ރަޝީދު  ނޫތަރި 1 ރ. ރަސްމާދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 377 ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު  ހަވީރީނާޒް 1 ބ. ހިތާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޢާއިޝަތު ީރޝާ  މިލާނޯ 1 ބ. ހިތާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  378 ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޝާމިޢާ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ފެހިވިދުވަރު 1 ބ. ހިތާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   379 ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  120  120 

 380 ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙަސަން  ވޭސަން 1 ބ. ހިތާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 381 ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފާޟިލް ޒެނިތު 1 ބ. ހިތާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 382 ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޙަންނާން ޢައްބާސް މަލަ 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝާމިލާ މުޙައްމަދު  ކަށިދޫގެ 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އަމިއްލަގޮތުން  383 ގޮ

ނޑި  ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޖީޒާ ހެޕީރެސިޑެންސް 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ   384 ގޮ

 385 ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޝީދު  ނީލް 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 386 ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސިފާން  މާނެލް 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 387 ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީ އަޒުހަރު ހަނިފަރު 1 ބ. ފުޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ފާޠިމަތު ޝަޛްނާ  ލިލީމީޑް 1 ބ. ފުޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   388 ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސަހުލާ ޢަބްދުއްރަޒާޤް  ލިލީމާގެ 1 ބ. ފުޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   389 ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 390 ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ހައްސާނު މޫސާ  ނިޔުސްޓަރ 1 ބ. ފުޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 391 ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޢާޞިފް އައްސޭރި 1 ބ. ފުޅަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 392 ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީهللا ޖާދު ފަތިސް 1 ބ. ފެހެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ އާމިނަތު ޢާޞިފާ  ޢަޞުރުމާގެ 1 ބ. ފެހެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  393 ގޮ

ނޑި  ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ވަސީމާ  އަމާން 1 ބ. ފެހެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   394 ގޮ

 395 ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝައުފާން  ވަގުތީމަންޒިލް 1 ބ. ފެހެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 396 ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ނާއިޝް ލަޠީފް އައްސޭރި 1 ބ. ފެހެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 397 ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ސިޔާން  ޝާރާޒް 1 ބ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޢާޠިރާ އިބްރާހީމް ގޯލްޑްހައުސް 1 ބ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   398 ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ރިޟްވާނާ އަބޫބަކުރު  ރަސްހުވަނދު 1 ބ. ގޮއިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  399 ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ
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 400 ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާފިޡު  ހެދޭކުރި 1 ބ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 401 ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް އަތިރީގެ 1 ބ. ގޮއިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 402 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙަސަން ޒަރީރު ފިފްޓީފްލާަވރ 1 ބ. ކަމަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ފާޠިމަތު ޝަޒްނާ ދޫރެސް 1 ބ. ކަމަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   403 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  މަރްޔަމް ނަފްޙަތު ނަފާ 1 ބ. ކަމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  404 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 405 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ސީނާވިލާ 1 ބ. ކަމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 406 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު  އާފަސް 1 ބ. ކަމަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 407 ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުސްނީވިލާ 1 ބ. ކެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ފާޠިމަތު ޝިފާ  ރަންވެލި 1 ބ. ކެންދޫ  އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ   408 ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފަރާޝާ އިލްޔާސް  ބިލެތްމާގެ 1 ބ. ކެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   409 ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 410 ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢައްޒާމް  އެއްގަމުގެ 1 ބ. ކެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 411 ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން ސިނާން  އައްސޭރި 1 ބ. ކެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 412 ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙުސައިން ޝާފިޢު  ގުލްފާމްގެ 1 ބ. ކިހާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ފާޠިމަތު ރިޒުލާ  ބ. ކިހާދޫ   ޖަންބުމާގެ 1 އަމިއްލަގޮތުން  413 ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ަފރީޝާ  އޯކިޑުމާގެ 1 ބ. ކިހާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  414 ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 415 ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޤާސިމް   މުޙައްމަދު ފިނިވާގެ 1 ބ. ކިހާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 416 ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ޒުވާރިމާގެ 1 ބ. ކިހާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 417 ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު އިރުޝާދު ރުމޫޒު 1 ބ. ދޮންފަން  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ާރޝިދާ މަޒާ 1 ބ. ދޮންފަން އަމިއްލަގޮތުން  418 ގޮ

ނޑި  ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު މުނާ މީނާޒު 1 ބ. ދޮންފަން  އެމް.ޑީ.ޕީ   419 ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  122  122 

 420 ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހަމީޒު  އަސަރީގެ 1 ބ. ދޮންފަން އެމް.ޑީ.ޕީ 

 421 ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްސަންهللا ޢަބްދު އާވާޒް 1 ބ. ދޮންފަން  އަމިއްލަގޮތުން

 422 ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީ ސަމީޙު ރަނައުރާމާގެ 1 ބ. ދަރަވަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢަހުދާ ޚާލިދު ރައިފަލް 1 ބ. ދަރަވަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  423 ގޮ

ނޑި  ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފަރަޙަ އާދަމް އަސިފާހު 1 ބ. ދަރަވަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   424 ގޮ

 އަމިއްލަގޮތުން
1  5-ޖީ -03ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 

 މާލެ
 425 ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ނާޡިމް 

 426 ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒަނީމް  މަލާޒު 1 ބ. ދަރަވަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 427 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝުޖާޢު هللا ޢަބްދު އުދަރެސް 1 ބ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑުވަރު 1 ބ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  ޒުލްފާ ޢަލީ ގަ  428 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢަޒުމާ ޢަލީ އަތަގަސްދޮށުގެ 1 ބ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ   429 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 430 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝަރީފު )ރިޒާ( ބަހާރުގެ 1 ބ. މާޅޮސް  އަމިއްލަގޮތުން

 431 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ފިރާޤު ފިނިފެންމާގެ 1 ބ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 432 ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފާތިޙް ވިލާޑިރޯޒް 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޒަހިއްޔާ އިބްރާހީމް  ރަންގަލި 1 ބ. އޭދަފުށި  ޕީ.ޕީ.އެމް   433 ގޮ

ނޑި  ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް ސީޓްމާގެ 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް   434 ގޮ

ނޑި  ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ސަމްޙާ  މެލޭޝިޔާ 1 ބ. އޭދަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   435 ގޮ

 436 ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޒައިދު ޢަލީ ހަލީމާހައުސް 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 437 ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޤު  އާޝާމް 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 438 ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ނޫވިލު 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 439 ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޢާދިލް ހަޒާރުމާގެ 1 ބ. ތުޅާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން
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ނޑި  ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޝުނާނާ އިދުރީސް ކަންމަތީއިރުމަތީގެ 1 ބ. ތުޅާދޫ އަމިއްލަގޮތުން  440 ގޮ

ނޑި  ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޝާމަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު  ފެންފިޔާޒުގެ 1 ބ. ތުޅާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   441 ގޮ

ނޑި  ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ރިޝާދާ މުޙައްމަދު އަތިރީއާގެ 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   442 ގޮ

 443 ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު  ވިޔަވަތި 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 444 ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޢާދިލް ގަހާ 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 445 ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިސްމާޢީލް ދާއޫދު  ގުލްޒާރުގެ 1 ބ. ތުޅާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 446 ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ޝާފިޢު  ގުލާބީގެ 1 ޅ. ހިންނަވަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ޔޫސުފް  މޫންލައިޓް 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ   447 ގޮ

ނޑި ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން މަރްޔަމް މޫސާ  ރައުޔު 1 ޅ. ހިންނަވަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ   448 ގޮ

ނޑި ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން މަރްޔަމް މިއުނާ  ރީކޯ 1 ޅ. ހިންނަވަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   449 ގޮ

 450 ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޝާފިޢު هللا ޢަބްދު ޕޯޓިލޯގެ 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 451 ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  هللاޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދު ދާރުއްސަލާމް 1 ޅ. ހިންނަވަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 452 ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ހީރަން 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 453 ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރަޝީދު މޫދުމާގެ 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ޙިނާ މުޙައްމަދު ވާރޭވިލާ 1 ޅ. ނައިފަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް   454 ގޮ

ނޑި  ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން މަރްޔަމް ޟުޙާ ވަނަވަރު 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   455 ގޮ

ނޑި  ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު  މައިދާން 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   456 ގޮ

 457 ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ސާޖިދު  ބާޣްބޭދާ 1 ޅ. ނައިފަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 458 ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަސަންهللا ޢަބްދު އެސްމާގެ 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

 459 ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޝިފާއު )ކުޑަބެ( ކަނީރުގެ 1 ޅ. ނައިފަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 460 ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިމާއު  ކޯރަމް 1 ޅ. ކުރެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު އިރުޝާދު 1 ޅ. ކުރެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   461 ގޮ

ނޑި  ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޛިފްލާ އިބްރާހީމް ޑައިމަންޑް 1 ޅ. ކުރެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   462 ގޮ

 463 ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް މުފީދު  ޗާނދަނީގެ 1 ޅ. ކުރެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 464 ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ޒާހިދު  ޕޯލްސްޓާރ 1 ޅ. ކުރެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 465 ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާޡިމް  ޓްރިޕޮލީ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ވަޙީދާ ޢުޘްމާން ހިކަރި 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަމިއްލަގޮތުން  466 ގޮ

ނޑި  ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ބަޝީރާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން  ފިނިހިޔާގެ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަމިއްލަގޮތުން  467 ގޮ

 468 ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު  މީނާޒް 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި  އަމިއްލަގޮތުން

 469 ޅ. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢާމިރު އިބްރާހީމް ފިނިހިޔާގެ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 470 ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާމިރު  މާވިނަ 1 ކ. ކާށިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ފާޠިމަތު ނަޝާ  ބުލޫސްޓާރ 1 ކ. ކާށިދޫ އަމިއްލަގޮތުން  471 ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފަޒްނާ ޙުސައިން  ފިނިހިޔާގެ 1 ކ. ކާށިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   472 ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 473 ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ސަހުލާ ޒާހިރު  އަސްދޫ 1 ކ. ކާށިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 474 ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުދުވެލި 1 ކ. ކާށިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 475 ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުބައްޝިރު ޖަލީލް ޗާންދަނީގެ 1 ކ. ގާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ޢާއިޝަތު ލަމްޙާ ރިޔާޟް  ނޯތުވިލާ 1 ކ. ގާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް   476 ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޒަހީރާ މުޙައްމަދު  މުނިޔާގެ 1 ކ. ގާފަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް   477 ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 478 ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަނީފް ޒާހިރު  މިޔުޒިކީގެ 1 ކ. ގާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް 

 479 ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަމްޢާން  އުފާ 1 ކ. ގާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  125     

 480 ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސުނިލް  ސްޓޭޑިއަމްހައުސް 1 ކ. ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ރަޙްމާ ރުޝްދީ ސެވީނާ 1 ކ. ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން  481 ގޮ

ނޑި  ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޙުސްނާ ރީތިވެލި 1 ކ. ދިއްފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   482 ގޮ

 483 ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ސާޖިދު  ލަވުލީގާޑު 1 ކ. ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 484 ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަޔާޒް  ނިވައިދަށުގެ 1 ކ. ދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 485 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްލަމް މޫސާ  އަލިގާ 1 ކ. ތުލުސްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ސޫޒަން ލަކުސަމީ 1 ކ. ތުލުސްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   486 ގޮ

ނޑި  ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޝިއުނާ ދޮންގާ 1 ކ. ތުލުސްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   487 ގޮ

 488 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝަހީމް  ޝާހި 1 ކ. ތުލުސްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 489 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޔޫޝަޢު ޖަމީލް ރިއަންކު 1 ކ. ތުލުސްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 490 ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢީސާ އަޙްމަދު ސާނީވިލާ 1 ކ. ހުރާ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  އާމިނަތު ނިޔާޒާ  ސަނީކްރާފްޓް 1 ކ. ހުރާ ޕީ.ޕީ.އެމް   491 ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޔުސްރިއްޔާ ރަޝީދު  ޕްރިމްރޯޒް 1 ކ. ހުރާ ޕީ.ޕީ.އެމް   492 ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 493 ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމްهللا ޢަބްދު ވައިޖެހޭގެ 1 ކ. ހުރާ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 494 ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަސަން ފިރާޝް  ނައިޓްސްޓާރ 1 ކ. ހުރާ  އަމިއްލަގޮތުން

 495 ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފާއިޒް  ބީޗްކޮރަލް 1 ކ. ހިންމަފުށި އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ވަފިއްޔާ އިބްރާހީމް )ކޫއްތަ( ޖަވާހިރުމާގެ 1 ކ. ހިންމަފުށި  އަމިއްލަގޮތުން  496 ގޮ

ނޑި  ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މުނިޔަތުއްނިސާ )މުނިޔާ( ހެދޭކުރި 1 ކ. ހިންމަފުށި އަމިއްލަގޮތުން  497 ގޮ

 498 ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޛިމާމް )ޒިމާ( ދުންފިނި 1 ކ. ހިންމަފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 499 ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ސުޒޭނު ޚަލީލް  ނައިޓްމޫން 1 ކ. ހިންމަފުށި އަމިއްލަގޮތުން
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ނޑި  ނޫމާ މުޙައްމަދު  ސިމްލާ 1 ކ. ގުޅި  އެމް.ޑީ.ޕީ   501 ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ނިޢުމާ ސަޢީދު ދޫރެސް 1 ކ. ގުޅި  އަމިއްލަގޮތުން  502 ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 503 ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ރަޝީދު  މެރިންކޯނަރ 1 ކ. ގުޅި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 504 ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ފާއިޒު  އާގެ 1 ކ. ގުޅި  އަމިއްލަގޮތުން

 505 ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ޞަލާޙް ސަވޭރޭ 1 ކ. މާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް މަރްޔަމް ޝިފާނާ ފަލަކް 1 ކ. މާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   506 ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފާޠިމަތު ނަޝާހާ ފުލްމޫން 1 ކ. މާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   507 ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 508 ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝަމްޢޫން ބީޗްސައިޑް 1 ކ. މާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 509 ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނަޞީޙު މުޙައްމަދު  ސްޓާރލައިން 1 ކ. މާފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 510 ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު  މިނިވަންއައްސޭރި 1 ކ. ގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޒިރުފާ  މިރުސްމާގެ 1 ކ. ގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   511 ގޮ

ނޑި  ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ އާމިނަތު ނަދާ ޢާޡިމް  ފްލާންޝައިން 1 ކ. ގުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   512 ގޮ

 513 ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ނިހާލް  މުތީގެ 1 ކ. ގުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 514 ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޝަލީޒް އޯޝަންރީޑް 1 ކ. ގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 515 އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކަރަމް   އަޙްމަދު ނިޝާން 1 އއ. ތޮއްޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އާމިނަތު ފަޟްލާ ޖަންބުމާގެ 1 އއ. ތޮއްޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   516 އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި 1 އއ. ތޮއްޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  ޢާއިޝަތު ޖުނައިދާ ތު  517 އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 518 އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝައިބާން ކިބިގަސްދޮށުގެ 1 އއ. ތޮއްޑޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 519 އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އާދަމް   ޢަލީ ޖަވާހިރުމާގެ 1 އއ. ތޮއްޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
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 520 އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ނާހިދު )ހިތޫ( އެންލޮޖު 1 އއ. ރަސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޒުހައިރާ މުޙައްމަދު )ޒުހޭ( ލައިލަކްއިން 1 އއ. ރަސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   521 އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޚަދީޖާ މުނާ  ގަލަދުންގެ 1 އއ. ރަސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   522 އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 523 އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަނީލް )އަންނި(هللا ޢަބްދު ހީނަރުގެ 1 އއ. ރަސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 524 އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޖަލީލް މޫސާ ހެޕީނައިޓް 1 އއ. ރަސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 525 އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މަނިކު() އިބްރާހީމް  ޝައުކަތު އުދަރެސް 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޒަހުރާ ޢާމިރު ރޯޒްހައުސް 1 އއ. އުކުޅަސް  އެމް.ޑީ.ޕީ   526 ގޮ

ނޑި  އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ސިޔާޛާ ނަޢީމް ކެޑްބަރީޒް 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ   527 ގޮ

 528 އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސްނީ  ގުލޭނޫރަންމާގެ 1 އއ. އުކުޅަސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 529 އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ރިޔާޟް މޫންލައިޓްވިޔު 1 އއ. އުކުޅަސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 530 އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްލަމް   އަޙްމަދު ދޫރެސް 1 އއ. މަތިވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޞިފްޒާ އިބްރާހީމް )ޝިފޫ( ގުލްޒާރުގެ 1 އއ. މަތިވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ   531 ގޮ

ނޑި  އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޝާނިޔާ އާދަމް )ޝާނީ( ބްލޫހެވަން 1 އއ. މަތިވެރި ޕީ.ޕީ.އެމް   532 ގޮ

 533 އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ނިހާނު  ވިލާޑީލައިޓް 1 އއ. މަތިވެރި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 534 އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ނާފިޛު  ނިއުސްޓަރ 1 އއ. މަތިވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 535 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޝުޖާޢު އާދަމް ނޫވިލާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޒީލިޔާ ނޫމާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން  536 ގޮ

ނޑި  އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ޢަލީ  މޫނިމާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   537 ގޮ

 538 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ރިފާޒު هللا ޢަބްދު ނޫމާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 539 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިދު  ހުދުވިލާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 540 އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ޝާހު އެވަރެސްޓް 1 އއ. ފެރިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އާމިނަތު ދޫމާ  ވިކްޓަރީގެ 1 އއ. ފެރިދޫ އަމިއްލަގޮތުން  541 އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  މަރްޔަމް ޢާހިދާ އިޙްރާމްގެ 1 އއ. ފެރިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  542 އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 543 އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ނާޡިރު )ނާބެ( ހަދުވަރީގެ 1 އއ. ފެރިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 544 އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޒާހިރު ނަޞީރު ޝާޒް 1 އއ. ފެރިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 545 އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ނަޞީރު  އިސްމާޢީލް ރިވެލި 1 އއ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އާމިނަތު ޝިއުނާ ފިނިފެންމާގެ 1 އއ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ   546 އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޙައްވާ ޒަހުރާ  ހުޅަގުގެ 1 އއ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ   547 އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 548 އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ނާފިޡް  ސައިމާގެ 1 އއ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 549 އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ފަޟީލް އަޙްމަދު ފަޒާ 1 އއ. މާޅޮސް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 550 އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހުޝާމް އިސްމާޢީލް މަގުމަތީގެ 1 އއ. ހިމަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ هللاޢަރޫޝާ ޢަބްދު ސްވީޓްޑްރީމް 1 އއ. ހިމަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   551 ގޮ

ނޑި  އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު އަނޫޝާ އަޙްމަދު ނޫރީފެހި 1 އއ. ހިމަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   552 ގޮ

 553 އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ސިމާޙް ދާއޫދު  ޑޭޒީވިލާ 1 އއ. ހިމަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 554 އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޒައިނަލްޢިބާދު ފައިންޝޭޑް 1 އއ. ހިމަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 555 އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢިމާދު ފާރޫޤް )އިމައްޓޭ( ރެވިމޫ 1 އދ. މާމިގިލި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

ނޑި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ސަޢުދަތު ޤާސިމް )ސައުދާ( ޒަމާނީކުލަ 1 އދ. މާމިގިލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   556 ގޮ

ނޑި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ސުވޭ(هللا )ސުވައިދާ ޢަބްދު ގަލްފް 1 އދ. މާމިގިލި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   557 ގޮ

ނޑި އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން އަޒްލީނާ އިބްރާހީމް )އަޒްލީނާ( ޖަވާހިރުއައްސޭރި 1 އދ. މާމިގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ   558 ގޮ

 559 އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަމްލަޙު ޢަލީ )އަމޫ( ދިލްކުސާގެ 1 އދ. މާމިގިލި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 
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 560 އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ރީހާން )ކުޑަ މޯޑު( ސަންފްލާވަރ 1 އދ. މާމިގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 561 އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް )ކައްޓި( ސައުތުސައިޑް 1 އދ. މާމިގިލި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 562 އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ނާޡިމް  ރަންވެލި 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢަބްދުއްރަޙީމް   ޝިފާ ހިޔާވަހި 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  563 ގޮ

ނޑި  އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޝީރީން ޖަންނަތް އާދަމް )މޯނި( 1 މާލެ  00-03 0ގ. ސިނަމާލެ  އަމިއްލަގޮތުން  564 ގޮ

 565 އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ވެނީލާގެ 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 566 އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން އަޝްރަފް  އުދަރެސް 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 567 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ޢާދިލް ރޯޝަނީގެ 1 އދ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ޝަޒިއްޔާ އިސްމާޢީލް ޖަންބުމާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  568 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ރާޝިދާ ގުލްބަކާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  569 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 570 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ރިޟާ   މުޙައްމަދު މޫނިމާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 571 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ނަލަހިޔާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 572 އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ  ރޯޝަނީގެ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ޝާޔާ  ޖަވާހިރުވާދީގެ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  573 ގޮ

ނޑި  އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޒުލައިޚާ ޝިމާނާ  އަސްރަފީމަންޒިލް 1 އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން  574 ގޮ

 575 އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ނަހްޝަލް  ގުލްހަޒާރުމާގެ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 576 އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝަރީފް  ހަނދުވަރީވިލާ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑިރަތްމާގެ 1 އދ. މަހިބަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   577 އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ރަޝާދު ޢަލީ  ތަ

ނޑި  އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝައުފާ އާދަމް ޕެރިސް 1 އދ. މަހިބަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   578 ގޮ

ނޑި  އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މުނީފާ އާދަމް  ހިތަށްފިނިވާގެ 1 އދ. މަހިބަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   579 ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  130  130 

 580 އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާޠިރު ރޯޒްމީޑް 1 އދ. މަހިބަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 581 އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މައުމޫން  ދެތަޑިމާގެ 1 އދ. މަހިބަދޫ  ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 582 އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ރަތްވިލާގެ 1 އދ. މަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ޢާއިޝަތު އިނާޝާ  ބަހާރުގެ 1 އދ. މަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  583 އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޝަހީމާ ޝިހާބު އޯޝަންވިލާ 1 އދ. މަންދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   584 އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 585 އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢައްބާސް ސަޢުދު ކަނީރުމާގެ 1 އދ. މަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 586 އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން )ބޮޑޭ( ސްނޯރޯސް 1 އދ. މަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 587 އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޢާވިޔަތު ރަޝީދު  ރޭވިލާގެ 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފަޟްލާ ސަޢީދު  ހަނދުވަރީގެ 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން  588 ގޮ

ނޑި  އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނަޢީމާ އަޙްމަދު  މަލާޒް 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން  589 ގޮ

 590 އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢިމްރާން އަޙްމަދު )ޢިންމަ( ހަވާ 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން

 591 އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު  ކާމިނީގެ 1 އދ. ދަނގެތި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 592 އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުޘްމާނު މާފޮޅޭގެ 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ސާރަތު އާދަމް )ސާރާ( މޫނިމާގެ 1 އދ. ދިގުރަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   593 ގޮ

ނޑި  އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު އަބޫބަުކރު )ޢާއިޝާ( އާސިމާމަންޒިލް 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ   594 ގޮ

 595 އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވައިޖެހޭގެ 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

 596 އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ )އަމީލް(هللا ޢަބްދު ވައިޖެހޭގެ 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

 597 އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު )ހީރޯ( ފެންފުށި އދ.  މޯރނިންގްވިލާ 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

ނޑި  އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝީޒާ ވަޙީދު ޗަނބޭލީގެ 1 އދ. ފެންފުށި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   598 ގޮ

ނޑި  އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޚަދީޖާޞަދުފާ އަބޫބަކުރު )ޝައްފާ( އުޖާލާގެ 1 އދ. ފެންފުށި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   599 ގޮ
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 600 އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބޫބަކުރު ޝިފާން  ބާބުލްއަޒްމު 1 އދ. ފެންފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 601 އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މޫސާ )ޅޮއްޅޮ( ކޮތަރުވިލާ 1 އދ. ފެންފުށި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 602 އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  ނޫރާނީވިލާ 1 އދ. ދިއްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ރުޤިއްޔާ ޙުސައިން މޫނިމާގެ 1 އދ. ދިއްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  603 އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އުއްމުހާނީ ޙުސައިން  ސައްދާމުވިލާ 1 އދ. ދިއްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  604 އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 605 އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު އާދަމް  ހަދުވަރީމަންޒިލް 1 އދ. ދިއްދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 606 އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ޔޫސުފް އިވްނިންގްޕެރިސް 1 އދ. ދިއްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 607 ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް  ހިޔާވަހި 1 ވ. ފުލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޢާއިޝަތު ަޝރޫނާ އެވަރެސްޓް 1 ވ. ފުލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   608 ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސަނާ ޢަލީ ވާފިރު ހުދުފިނިފެންމާގެ 1 ވ. ފުލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   609 ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 610 ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢަރުބާން ޢަބްދުލްޤާދިރު އާނިރު 1 ވ. ފުލިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 611 ވ. ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ޝަބީން ގުލްޗަންޕާމާގެ 1 ވ. ފުލިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 612 ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޝިފާޤް ޙުސައިން ބަރޯސާގެ 1 ވ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އާމިނަތު އަޙްމަދު  އާޒާދީ 1 ވ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   613 ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ހައިފާ އިބްރާހީމް  މޫނިމާގެ 1 ވ. ފެލިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   614 ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 615 ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަމަން މުޙައްމަދު  ނަޔާ 1 ވ. ތިނަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 616 ވ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޒަރީރު   هللاޢަބްދު ގުލްފާމުގެ 1 ވ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 617 ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  هللاނަޞްރު  އަޙްމަދު މީނާޒު 1 ވ. ފެލިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ފާޠިމަތު ސާޒުލީ ގޯލްޑަންލައިޓް 1 ވ. ފެލިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   618 ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ ޕިންކްފުލާވަރ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   619 ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ
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 620 ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ވިސާމް   ޙުސައިން ލަކީސްޓަރ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 621 ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ލަޠީފް ބެރެބެދިމާގެ 1 ވ. ފެލިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 622 ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ސިރާޖް  ރަންބުސްތާނުގެ 1 ވ. ކެޔޮދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ޒުނައިރާ އިބްރާހީމް  1 މާލެ  8780ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ  ޕީ.ޕީ.އެމް   623 ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ޢަލީ )ޝަކީބާ( ގުލޭނޫރަންމާގެ 1 ވ. ކެޔޮދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް   624 ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 625 ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަސްލަމް   އަޙްމަދު ދިލްޝާދުގެ 1 ވ. ކެޔޮދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 626 ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ސަނީ އިބްރާހީމް  އަތިރީގެ 1 ވ. ކެޔޮދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 627 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަޝީދު )ބޮޑުބެ(هللا ޢަބްދު ގޯލްޑަންމޫން 1 ވ. ރަކީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އާމިނަތު ޝީޒާ ހޭޒްލީން 1 ވ. ރަކީދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  628 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސާދިޔާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން އީގަލްނެސްޓް 1 ވ. ރަކީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   629 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 630 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަބްދުލްޙާރިޘް އިދުރީސް  މަންޒިލް 1 ވ. ރަކީދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 631 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ރަޝީދު މަގޫގަސްދޮށުގެ 1 ވ. ރަކީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 632 މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިސްމާޢީލް ނާހިދު )އިއްސެ( ރެޑިޔަމްގެ 1 މ. ރަތްމަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޒަހީރާ ހިތަށްފިނިވާގެ 1 މ. ރަތްމަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  633 ގޮ

ނޑި  މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ލިއުޝާ  ފެހިވިނަ 1 މ. ރަތްމަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  634 ގޮ

 635 މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޚަލީލު ހަނދުވަރީގެ 1 މ. ރަތްމަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 636 މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މިހާދު  ޝާހިލް 1 މ. ރަތްމަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 637 މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މަމްދޫޙް ވަޙީދު  ފިނިހިޔާގެ 1 މ. ވޭވަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޝަރޫނާ މުޙައްމަދު  ކޯނަރ 1 މ. ވޭވަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ   638 މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފާޠިމަތު ސާދިޔާ ފެހިވިނަ 1 މ. ވޭވަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ   639 މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 640 މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ނަޢީމް   އަޙުޝަން ޕެންޒީމާގެ 1 މ. ވޭވަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

 641 މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ފިރާޤް  އިބްރާހީމް ނޫރަންވިލާ 1 މ. ވޭވަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

 642 މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ޖަމާލް  ހަދުވަރީގެ 1 މ. މުލައް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އާމިނަތު ޢަލީ ތިބުރޯޒުގެ 1 މ. މުލައް  ޕީ.ޕީ.އެމް   643 މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސާމިޔާ މުޙައްމަދު  ޝާޔާ 1 މ. މުލައް  ޕީ.ޕީ.އެމް   644 މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 645 މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު އަތަމާވިލާ 1 މ. މުލައް  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 646 މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަދީމް )ފިޑޯ( މިރުސްމާގެ 1 މ. މުލައް  އަމިއްލަގޮތުން

 647 މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަމްޢޫން ރަމީޒު ހުސްނުހީނާގެ 1 މ. މުލި  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ނިޝާ އަޙްމަދު  އަލްފާ 1 މ. މުލި ޕީ.ޕީ.އެމް   648 މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އިބްރާހީމް   ޒަކިއްޔާ ހުދުފިނިފެންމާގެ 1 މ. މުލި އަމިއްލަގޮތުން  649 މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 650 މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ސާކިފް މިސްރާބު 1 މ. މުލި  އަމިއްލަގޮތުން

 651 މ. މުލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަސަން ޞަބާޙް )ސޮބާހު( ސްޓަރލޮޖް 1 މ. މުލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 652 މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޒުބައިރު  ނޫރާނީގެ 1 މ. ނާލާފުށި އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މުރުޝިދާ ޙަސަން ކަނީރުވިލާ 1 މ. ނާލާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް   653 ގޮ

ނޑި  މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޙައްވާ ރާމިޒު  ބަނަފްސާގެ 1 މ. ނާލާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް   654 ގޮ

 655 މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ސަޢީދު  ފެހިވިނަ 1 މ. ނާލާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 656 މ. ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޒުހައިދު )ޖާނު( ޚޫރްޝީދުއާބާދު 1 މ. ނާލާފުށި  އަމިއްލަގޮތުން

 657 މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޢަލީމް  ހަދުވަރީގެ 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ސިނާޒާ  ފުނަމާގެ 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   658 ގޮ

ނޑި  މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ސަބާނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މާޅަންދޫގެ 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   659 ގޮ

 660 މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އާދަމް ފަޔާޟް ޚަލީލާމަންޒިލް 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 661 މ. ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ސަޢީދު   އާދަމް ބިޖިލީގެ 1 މ. ކޮޅުފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 662 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ނިޝާން  ފެސްކޯ 1 މ. ދިއްގަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ރީމާ  ދަނބުގެ 1 މ. ދިއްގަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ   663 ގޮ

ނޑި  މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ހަނާ ތޯތާގެ 1 މ. ދިއްގަރު  ޕީ.ޕީ.އެމް   664 ގޮ

 665 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލް ދިލްބަހާރުގެ 1 މ. ދިއްގަރު  އަމިއްލަގޮތުން

 666 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މާހިދު   އިސްމާޢީލް ވައިމަތީގެ 1 މ. ދިއްގަރު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 667 މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިސްމާޢީލް ނާފިޢު ހިމާލިޔާ 1 މ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޙައްވާ އިލްހާމާ  ވޭސައިޑް 1 މ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް   668 ގޮ

ނޑި  މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޝަރާ މުޙައްމަދު ރޯޝަނީގެ 1 މ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް   669 ގޮ

 670 މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ނިޝާމް )ކައުންޓޭ( ހިލްކްރެސްޓް 1 މ. މަޑުއްވަރި  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 އިރޯސް 1 މ. މަޑުއްވަރި  އެމް.ޑީ.ޕީ 
އިބްރާހީމް އަސްލަމް ޢަލީ )ސަމްސިއްޔާގެ 

 އަސްލަމް(
 671 މ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު 

 672 ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އަޙްމަދު )މޫސަ( ބީޗްހައުސް 1 ފ. ފީއަލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޙަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު އާސިޔާނާ 1 ފ. ފީއަލި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   673 ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ރާނިޔާ )ރާނިޔާ( ލަކީސްޓާރ 1 ފ. ފީއަލި އެމް.ޑީ.ޕީ   674 ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 675 ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޖަލީލު )ކުޑަބެ( ހިތަށްފިނިވާގެ 1 ފ. ފީއަލި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 676 ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އައްބެ(هللا )އަޙްޒަމް ޢަބްދު ދިލްބަހާރުގެ 1 ފ. ފީއަލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 677 ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އަސްލަމް  މޯނިންގްވިލާ 1 ފ. ބިލެތްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާޞިފާ ސުލައިމާން ވަފާ 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   678 ގޮ

ނޑި  ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ރަޝީދު   ފަރުސާ ރަންދޯދި 1 ފ. ބިލެތްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  679 ގޮ

 680 ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިޙްފާލް ޙަމީދު ޒޫނާމަންޒިލް 1 ފ. ބިލެތްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 681 ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަރީޙް އިސްމާޢީލް ސާމަރާމަންޒިލް 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 682 ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވަޙީދުهللا ޢަބްދު ގުލްބަކާގެ 1 ފ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  މަރްޔަމް ޝިޒްނާ )ޝިޒޫ( މީނާޒު 1 ފ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   683 ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  މުސްލިމާ ނަސީމް )މުސްލީ( ބީޗްސައިޑް 1 ފ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   684 ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 685 ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ  ވައިޖެހޭގެ 1 ފ. މަގޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 686 ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަބީޙު  ލިލީމާގެ 1 ފ. މަގޫދޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 

 687 ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް  ހީނާމާގެ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ  ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ނޑި  ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޖުވައިަިރިޔާ މުޙައްމަދު  ނޫރާނީހައުސް 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   688 ގޮ

ނޑި  ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝާޢިރާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު  ނޫރާނީވިލާ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ  ޢަދާލަތު ޕާޓީ  689 ގޮ

 690 ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަރުޔަޝް މުޙައްމަދު ގުލްހަޒާރުމާގެ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 691 ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އާދަމް ޙަލީމް  ގުޑްލަކް 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ  ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 692 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލީ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ 1 ފ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ނަޝީދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް )ނަޝީ( ތަރިވިދާގެ 1 ފ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   693 ގޮ

ނޑި  ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ އިބްރާހީމް   ސަމީރާ ދޫގަސް 1 ފ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   694 ގޮ

 695 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ރިހިވެލި 1 ފ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 696 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް  ސާދީވިލާ 1 ފ. ނިލަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 697 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނަސީމް  ހުވަނދުމާގެ 1 ދ. މީދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ 

ނޑި  ފާޠިމަތު ޢިުރފާނާ މަޚްމާ 1 ދ. މީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   698 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢަރޫސާ ޢަބްދުލްވާޙިދު  ދިގަލި 1 ދ. މީދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ   699 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 700 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝަރީފު  އޮއިވަރު 1 ދ. މީދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ 

 701 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ފަހުމީ ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ 1 ދ. މީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑިދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ  ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މޫސާ  ރަންކޮކާގެ 1 ދ. ބަ  702 ދ. ބަ

ނޑިދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ  ނޑި  ޙިލްމާ އާދަމް  ނޫރާނީގެ 1 ދ. ބަ ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ  703 ދ. ބަ

ނޑިދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ  ނޑި  ޙަލީމަތު ޝަޒުމާ ބުރުނީގެ 1 ދ. ބަ ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ  704 ދ. ބަ

ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ލަޠީފް ވަށްބެރުގެ 1 ގދ. ގައްދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ   705 ދ. ބަ

ނޑިދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ  ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް  މަތިވަރު 1 ދ. ބަ  706 ދ. ބަ

 707 ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު އިޤްބާލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  އޮއިދުނި 1 ދ. ރިނބުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  މަރްޔަމް ޝިފާޒާ ޖަވާހިރުމާގެ 1 ދ. ރިނބުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  708 ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޝަފަޤު ޝަމީމް އޯކިޑް 1 ދ. ރިނބުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  709 ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 710 ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ނަވާޛު ޝަރީފު  އަސްރަފީގެ 1 ދ. ރިނބުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 711 ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޝްރަފް ޙަސަން  މާކޯނި 1 ދ. ރިނބުދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 712 ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނާޡިމް  ގުލްޒާރުގެ 1 ދ. ހުޅުދެލި  އެމް.ޑީ.އޭ 

ނޑި  ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ސައުސަން މުރަކަ 1 ދ. ހުޅުދެލި  އެމް.ޑީ.އޭ   713 ގޮ

ނޑި  ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ހިފްޒާ ނަޞީރު ގަހާކޯޅި 1 ދ. ހުޅުދެލި  އެމް.ޑީ.އޭ   714 ގޮ

 715 ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޝިނާޒް  ރެޑްރޯސް 1 ދ. ހުޅުދެލި  އެމް.ޑީ.އޭ 

 716 ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ރަޝާދު އިރުވާގެ 1 ދ. ހުޅުދެލި  އެމް.ޑީ.އޭ 

 717 ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޔޫސުފް ސަޢީދު ޝަބްނަމްގެ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މުފީދާ ޢަބްދުލްވާޙިދު ސްޓާލައިޓް 1 ދ. މާއެނބޫދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ   718 ގޮ

ނޑި  ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޚަލީލްهللا ޙިލްމާ ޢަބްދު މާވެހި 1 ދ. މާއެނބޫދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  719 ގޮ

 720 ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ބަނަފްސާގެ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ  އަމިއްލަގޮތުން
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 721 ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޣައްސާން  ހުވަނދުމާގެ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ރޑަން 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   722 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ފިކުރީ  އޮލިވްގާ

ނޑި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ސަރީރާ އަބްދުލްމުއީދު ދަނބުވިލާގެ 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   723 ގޮ

ނޑި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ  ކްއިކްސިލްވަރ 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   724 ގޮ

ނޑި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ޠާޤާ އަޙްމަދު  ގަސްދޮށުގެ 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  އެމް.ޑީ.އޭ   725 ގޮ

 726 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިސްމާޢިލް ފާރިޝް  ބާބުއްސަލާމް 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 727 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޖަމީލުهللا ޢަބްދު ޑޭޒީވިލާ 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 728 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ނޫރާނީގެ 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 729 ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް )ހޮޑާ( ސިލިންކޯ 1 ތ. ތިމަރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޢިނާޝާ ވާރޭވިލާ 1 ތ. ތިމަރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   730 ގޮ

ނޑި  ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ސަބާ )ސަބާ( އަމާޒް 1 ތ. ތިމަރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   731 ގޮ

 732 ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝާހް ބިނާ 1 ތ. ތިމަރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 733 ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު އަފުލަޙު ދިލްބަހާރުގެ 1 ތ. ތިމަރަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 734 ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް މުޙައްމަދު )ހިއްލަތު( ގުލްފާމުގެ 1 ތ. ބުރުނި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޙައްވާ ފަރީޝާން )ފަރީ( ނާޒްއައްސޭރި 1 ތ. ބުރުނި އެމް.ޑީ.ޕީ   735 ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޙަލީމަތު ސަމާ ހީނާމާގެ 1 ތ. ބުރުނި  އެމް.ޑީ.ޕީ   736 ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 737 ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޞައްދާމު  އަލިތަރި 1 ތ. ބުރުނި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 738 ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢުޘްމާން ޢަރީފް  ސިރާނީމަންޒިލް 1 ތ. ބުރުނި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި 1 ތ. ވޭމަންޑޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   739 ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަޝްވާން އާދަމް ތު

ނޑި  ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ސަމާ  ޕާމްލޮޖް 1 ތ. ވޭމަންޑޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   740 ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  137     

ނޑި  ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ތަހްމީނާ މުޙައްމަދު  ހީނާވިލާ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   741 ގޮ

 742 ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ނަދީމް އަޙްމަދު  ކެނެރީވިލާ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 743 ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ފައިޞަލް ޔޫނުސް ލިލީގެ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 744 ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ޙުސައިން ނަޞްރުއްޞަބާ 1 ތ. ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  އާމިނަތު ސަމާ  ދޫނިގެ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   745 ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ  އޮލިމްޕިޔާ 1 ތ. ކިނބިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   746 ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 747 ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޞަލާޙް ގުލޭނޫރަންމާގެ 1 ތ. ކިނބިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 748 ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ސިޔާމް )ސިޔާމްބެ( ސީނުގެ 1 ތ. ކިނބިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 749 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ޒަކީ )ޒަކީ( އޮމަދޫވިލާ 1 ތ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ޢާޤިޞާ ޢަބްދުއްލަޠީފް  ގުލްދަސްތާވިލާ 1 ތ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  750 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ޝިފާޒާ މާފޮޅޭވިލާ 1 ތ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  751 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 752 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޠާރިޤު މުޙައްމަދު  އުފާ 1 ތ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 753 ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސިނާން  ފިޔާޮތށިވިލާ 1 ތ. އޮމަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 754 ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙުސައިން ޖަބީން  އޯޝަންރީޑް 1 ތ. ވިލުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޒުހުރަތު ފިނިހިޔާގެ 1 ތ. ވިލުފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް   755 ގޮ

ނޑި  ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ އާމިނަތު މަޒާޔާ މުޚުތާރު )މިލޫ( ދޫރެސް 1 ތ. ވިލުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   756 ގޮ

 757 ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް  ބަސަރާ 1 ތ. ވިލުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 758 ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާފިޢު  އިރުމަތީގެ 1 ތ. ވިލުފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 759 ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަސީތު  ޒަމީން 1 ތ. މަޑިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޙައްވާ ނަޒްލާ  ހިކިހުވަދުމާގެ 1 ތ. މަޑިފުށި  ޕީ.ޕީ.އެމް   760 ގޮ

ނޑި  ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ނަޞީރާ )ނަޞީރާ( މޫންލައިޓް 1 ތ. މަޑިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   761 ގޮ

 762 ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ރަޝީދު )ދެހޭ( ވިނޯލިއާ 1 ތ. މަޑިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 763 ތ. މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢާޠިފް އަޙްމަދު ބީޗްހެވަން 1 ތ. މަޑިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 764 ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މޫސާ  ހަވޭލި 1 ތ. ދިޔަމިގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނަޝްފާ މާހިރު ބީޗްހައުސް 1 ތ. ދިޔަމިގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ   765 ގޮ
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ނޑި  ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޢަލީ ހަވީރީގެ 1 ތ. ދިޔަމިގިލި  ޕީ.ޕީ.އެމް   766 ގޮ

 767 ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޢުތަޞިމް ޢަބްދުއްރަޙީމް  ކަންމަތީގެ 1 ތ. ދިޔަމިގިލި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 768 ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު މުނީރު ދެކުނުގެ 1 ތ. ދިޔަމިގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 769 ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ރަޝީދު  ފިނިރޯޅި 1 ތ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ފަޠާނާ  މިންނަތް 1 ތ. ގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   770 ގޮ

ނޑި  ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ސާހިނާ ވިނަރެސް 1 ތ. ގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   771 ގޮ

 772 ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙަމްދާން ޢަލީ އޮއިވާލި 1 ތ. ގުރައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑުގެ 1 ތ. ގުރައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   773 ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޝަމީމް އިބްރާހީމް  ބޯޅަދަ

ނޑޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ރީޙާން  ރީޙުއްޞަބާ 1 ތ. ކަ  774 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑި  ފާޠިމަތު ރަސްމާ )ރަސްމާ( ބަނަފްސާގެ 1 ތ. ކަ ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ  775 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  ފަރީސާ އަބޫބަކުރު  މޫމިޔާ 1 ތ. ކަ ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ  776 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިލްޔާސް މަޙްމޫދު  އޯކިޑްމާގެ 1 ތ. ކަ  777 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  هللاނައުޝާދު ޢަބްދު މުނިޔާ 1 ތ. ކަ  778 ތ. ކަ

 779 ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޝިޔާޒް އިބްރާހީމް ފިނިފެންމާގެ 1 ތ. ވަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ރަފީޢާ ޢަބްދުއްަރޙީމް ނޫކޮކާގެ 1 ތ. ވަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   780 ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފަޒުނާ ޢަލީ އަނޯނާގެ 1 ތ. ވަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   781 ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 782 ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޡާމް ހިތަށްފިނިވާގެ 1 ތ. ވަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 783 ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަފީފް  ނޫކޮކާގެ 1 ތ. ވަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 784 ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޖަލާލު  ކެތި 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޝާޒްލީން ވައިޓްރޯސް 1 ތ. ހިރިލަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  785 ގޮ

ނޑި  ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޝަހީދާ މޫސާ  ގުލްފާމްގެ 1 ތ. ހިރިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   786 ގޮ

 787 ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ސާޖިދު  ފިނިަިފަރު 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 788 ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ އަސްޢަދު އޯސަންވިލާ 1 ތ. ހިރިލަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 789 ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނަޞީފް هللا ޢަބްދު ދޫރިޔާ 1 ތ. ގާދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ިޝރުމީނާ ޖަވާހިރުމާގެ 1 ތ. ގާދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް   790 ގޮ
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ނޑި  ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޙަސަން އިރުދޭމާގެ 1 ތ. ގާދިއްފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   791 ގޮ

 792 ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާއިޝް  ސޯސަންވިލާ 1 ތ. ގާދިއްފުށި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 793 ތ. ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝަފީޤު )ސައްޕެ( ހުސްނޫވިލާ 1 ތ. ގާދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 794 ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ޝަމްޢޫން ނިޔަމަ 1 ލ. ހިތަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  މަރްޔަމް ނާހިދާ  ސްނޯލައިން 1 ލ. ހިތަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   795 ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޚަދީޖާ ޙުސައިން  ބުލޫސްޓަރ 1 ލ. ހިތަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   796 ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 797 ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްވާޙިދު އިދުރީސް ގުލްބަހާރުގެ 1 ލ. ހިތަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 798 ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙުސައިން އިންސާދު  ރަތްވިލާގެ 1 ލ. ހިތަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 799 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވައިޖެހޭގެ 1 ލ. އިސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  މަރްޔަމް ޝިފާ ރަސްފަރު 1 ލ. އިސްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   800 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު ޖޫލިޔާ ރޯޒަރީ 1 ލ. އިސްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  801 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 802 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން ނަޖީބު  ރެޒީމާހައުސް 1 ލ. އިސްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 803 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އާދަމް ނަސީމް  ގުލްޒާރުވާދީ 1 ލ. އިސްދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 804 ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޝަކީބު އަސަރީގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ފަރީދާ  ސާދީވިލާ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   805 ގޮ

ނޑި  ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އާމިނަތު ރަޝީދާ މުސްތަރީގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   806 ގޮ

 807 ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޢިމްރާން  ފަތްީރތިބަގީޗާގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 808 ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޢާޒިމް  ރަސްމާދޫގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 809 ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޔެލޯލައިޓް 1 ލ. ކަލައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު ޖަނަވަރީމާގެ 1 ލ. ކަލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން  810 ގޮ

ނޑި  ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޝިޔާމާ ޙުސައިން ރަންފަރު 1 ލ. ކަލައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   811 ގޮ

 812 ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް މާޖިދު  ނިއުލައިޓް 1 ލ. ކަލައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 813 ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ސާއިދު  ޒިންކުގެ 1 ލ. ކަލައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 814 ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މިމްރާޙު  ފާހި 1 ލ. ދަނބިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް ދެކުނުގެ 1 ލ. ދަނބިދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  815 ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  140  140 

ނޑި  ޒުބައިދާ އަޙްމަދު  އުދަރެސް 1 ލ. ދަނބިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   816 ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 817 ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން ފަޟީލު އަލިވާ 1 ލ. ދަނބިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 818 ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ރަޝީދު ނޫރު 1 ލ. ދަނބިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 819 ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އިބްރާހީމް ވިސާމު  ހަވީރީމަންޒިލް 1 ލ. މާބައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ އަމީނާ ޔޫސުފް ކިނާރާ 1 ލ. މާބައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   820 ގޮ

ނޑި  ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޢަޒުމާ ރަންކޮކާގެ 1 ލ. މާބައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   821 ގޮ

 822 ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަޖުވަދު  ވައިމަތީގެ 1 ލ. މާބައިދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 823 ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ފިނިފެންމާގެ 1 ލ. މާބައިދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 824 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އާދަމް ނާޞިފު ޓިއުލިޕް 1 ލ. މުންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ފާޠިމަތު ސާޖިދާ ނަލަހިޔާ 1 ލ. މުންޑޫ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   825 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ޙަލީމަތު ޢިނާޔަތު  ނޫވިލު 1 ލ. މުންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   826 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 827 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝަފީޢު  އާހިޔާ 1 ލ. މުންޑޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 828 ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޢީމް  ސެވެންސްޓަރ 1 ލ. މުންޑޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި. ނިމެރި 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ   829 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ޒަކީ  ތު

ނޑި. ޖޭސްމީން 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  މަރްޔަމް ނީނާ  ތު  830 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ގޮ

ނޑި. ސޭޑީމަންޒިލް 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  މަރްޔަމް ސުއައިދާ  ތު  831 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ގޮ

ނޑި. ޒިރްކޯން 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  ޢާއިޝަތު ލީޒާ  ތު  832 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ގޮ

 833 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މުކުރިމަގު. ގާލީގެ 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި. މިގްރޯވާ 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ   834 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢާޞިފް هللا ޢަބްދު ތު

ނޑި. ނާރެސް 1 ލ. ގަން  އެމް.ޑީ.ޕީ   835 ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޝުޢާޢު هللا ޢަބްދު ތު

 836 ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މޫސާ  އާފަރު 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ޙައްވާ ޢާތިކާ ޢަލީ  ތަރިވިދާގެ 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް   837 ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  އާމިނަތު އަންސޫދާ  ޝާދީވިލާ 1 ލ. މާވަށް  ޕީ.ޕީ.އެމް   838 ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 839 ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މަންޒިލް 1 ލ. މާވަށް  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 840 ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ސަލްމާން ޢަބްދުއްރަޙީމް ފެންފިޔާޒުގެ 1 ލ. މާވަށް  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 841 ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ރިޔާޟް ބީޗްހެވަން 1 ލ. ފޮނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ  ބިލެތްަކފާގެ 1 ލ. ފޮނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   842 ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ވަރުދާ ޙުސައިން ޗާންދަނީވިލާ 1 ލ. ފޮނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   843 ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 844 ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަމްދޫޙް  މެރީރޯސް 1 ލ. ފޮނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 845 ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރައޫފު ޔޫސުފް  ހަނދުވަރީގުލްޝަން 1 ލ. ފޮނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 846 ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙަސަން ރަމީޒް  އައްސޭރި 1 ލ. މާމެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ  އުދަރެސް 1 ލ. މާމެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   847 ގޮ

ނޑި  ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ނަތާޝާ އާކާޝް 1 ލ. މާމެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   848 ގޮ

 849 ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ރަމީޒު  ފަރުދާބަގީޗާގެ 1 ލ. މާމެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 850 ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޔޫސުފް ޖަޛްލާން މެރިންވިއު 1 ލ. މާމެންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 851 ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ވަޙީދު  ރަންދޯދި 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޝާމާތައްޚާނު ތަރި 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   852 ގޮ

ނޑި  ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ هللاއާމިނަތު ޢަބްދު ފޫޅުމާގެ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ   853 ގޮ

 854 ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޝަހާމަތު ޙަނީފް އެއްގަމުގެ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 855 ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ޙުސައިން ނިވައިދަށުގެ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

 856 ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ވިޝާލު މުޙައްމަދު ޝެރިން 1 ގއ. ވިލިނގިލި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ނަޛުދާ  ޕެރިސްރޯސްމާގެ 1 ގއ. ވިލިނގިލި  ޕީ.ޕީ.އެމް   857 ގޮ

ނޑި  ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ތިން ޝަބީބާ ޙަސަން ފެހިވިލާގެ 1 ގއ. ވިލިނގިލި  ޕީ.ޕީ.އެމް   858 ގޮ

ނޑި  ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ތިން ޝީބާ އަޙްމަދު ޝަހީމީމަންޒިލް 1 ގއ. ވިލިނގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ   859 ގޮ

 860 ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސިލްވަރވިލާ 1 ގއ. ވިލިނގިލި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 861 ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޝިފާޢު އަޙްމަދު ގުލޭނޫރަންމާގެ 1 ގއ. ވިލިނގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 862 ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޒައިނުއްދީން މުޙައްމަދު )ޒައިން( ޝާދީވިލާ 1 ގއ. ވިލިނގިލި  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 863 ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙްމަދު ޢަޒީޒު )އެންގާ( މ. ސެސްނާ 1 މާލެ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ނާޝިދާ ޙަނީފް ލައިފްގާޑް 1 ގއ. މާމެންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   864 ގޮ

ނޑި  ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ސައުދަތު ސަޢީދު ހިތްފަސޭހަމަންޒިލް 1 ގއ. މާމެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  865 ގޮ
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 866 ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ   އަޝްރަފް ކަލެކްޝަން 1 ގއ. މާމެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 867 ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މިސްބާޙް މުޖުތަބާ އާސާމް 1 ގއ. މާމެންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 868 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނާޞިޙް އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ 1 ގއ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ ޓޮނީހައުސް 1 ގއ. ނިލަންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   869 ގޮ

ނޑި  ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު އަންވަރު  އޯކިޑްވިލާ 1 ގއ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   870 ގޮ

 871 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޝަނީޒް މުޙައްމަދު  މިޔާޒް 1 ގއ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 872 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޒިޔާދު މުޙައްމަދު  އައްޗަމުގެ 1 ގއ. ނިލަންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 873 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާޞިފް )ދާންދޫ އާސިފް( ބްލޫހެވަން 1 ގއ. ދާންދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ނަޞްރާ ޢަލީ  ބުލޫނިޔާގެ 1 ގއ. ދާންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  874 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ނުޢުމާ މުޙައްމަދު  ސީނާ 1 ގއ. ދާންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   875 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 876 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް  ވިނަމަތި 1 ގއ. ދާންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 877 ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު )ގަހާ( ގަހާ 1 ގއ. ދާންދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 878 ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޝާފިޢު هللا ޢަބްދު އެންދެރިމާގެ 1 ގއ. ދެއްވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ޢާއިޝަތު ތަމްހީދާ  މިރުސްގަސްދޮށުގެ 1 ގއ. ދެއްވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   879 ގޮ

ނޑި  ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޝަޛުމީނާ ސޯސަންމީޑް 1 ގއ. ދެއްވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   880 ގޮ

 881 ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ފަޒުހާދު  ވައިޓްހައުސް 1 ގއ. ދެއްވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 882 ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިލްޔަސަޢު އަޙްމަދު ހެޕީހޯމް 1 ގއ. ދެއްވަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ނައިޓްރޯސް 1 ގއ. ކޮ  883 ގއ. ކޮ

ނޑޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  ޢާއިޝަތު ިޝފްޒާ އިބްރާހީމް ޓްވައިލެޓް 1 ގއ. ކޮ ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ  884 ގއ. ކޮ

ނޑޭ  އަމިއްލަގޮތުން ނޑި  ސާމާ މުޙައްމަދުދީދީ  ގުލްޒާރުވާދީ 1 ގއ. ކޮ ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ  885 ގއ. ކޮ

ނޑޭ  އަމިއްލަގޮތުން ނޑޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ސުރާޤަތު ޤާސިމް )ސުރާބޭ( ފަހެލާ 1 ގއ. ކޮ  886 ގއ. ކޮ

ނޑޭ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ނަޞްރު މުޙައްމަދުދީދީ  ޕެރިސް 1 ގއ. ކޮ  887 ގއ. ކޮ

 888 ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޝިދު  ހަވީރީއައްސޭރި 1 ގއ. ގެމަނަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ސަމިއްޔަތު  ރެޑްބާޑް 1 ގއ. ގެމަނަފުށި  އެމް.ޑީ.ޕީ   889 ގޮ

ނޑި  ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ މަދީޙާ )މަދީހާ(  ފާޠިމަތު މެހެލް 1 ގއ. ގެމަނަފުށި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   890 ގޮ
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 891 ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙުސައިން އިބްރާހީމް )ހުސީ( ބަހާރުގެ 1 ގއ. ގެމަނަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

 892 ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އިބްރާހީމް ޝަރުފާޒު އޯޝަން 1 ގއ. ގެމަނަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑުހުޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޠާރިޤު ޢަފީފް  ދުނބުރިމާގެ 1 ގއ. ކަ  893 ގއ. ކަ

ނޑުހުޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޢައްބާސާ މުޙައްމަދު  ސުކައި 1 ގއ. ކަ ނޑި  ގއ. ކަ  894 ގޮ

ނޑުހުޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ހުދާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިނަ 1 ގއ. ކަ ނޑި  ގއ. ކަ  895 ގޮ

ނޑުހުޅުދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން  ބިއްދޮށުގެ 1 ގއ. ކަ  896 ގއ. ކަ

ނޑުހުޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ސިމާޙް އިބްރާހީމް  ޖީޒާ 1 ގއ. ކަ  897 ގއ. ކަ

 898 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ސަޢުދު ޢަލީ )ސަޢުދު( ޢަބުހަރީއާގެ 1 ގދ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން އާމިނަތު ނަސީމާ )ނަސީމާ މިސް( ހެޕީގްރައުންޑް 1 ގދ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   899 ގޮ

ނޑި  ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ޒުބައިރު  ތޭޓީފޯ 1 ގދ. ތިނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   900 ގޮ

ނޑި  ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން އަހުމީމާ އަޙްމަދު )އަހުމީ( ލޫނާވިލާ 1 ގދ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   901 ގޮ

 902 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ވަޙީދު  އަސްރަފީގެ 1 ގދ. ތިނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 903 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު هللاމުޙައްމަދު ޒަލީފް ޢަބްދު އިސްވަރު 1 ގދ. ތިނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 904 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަލީ )ނަޞްރު(هللا ނަޞްރު ކުރަނގި 1 ގދ. ތިނަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 905 ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ފިޔާޟް ޙަސަން ލަގްޒަރީ 1 ގދ. މަޑަވެލި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި  ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފަޞީޙާ ޝަފީޤު  ތެވެލި 1 ގދ. މަޑަވެލި  ޕީ.ޕީ.އެމް   906 ގޮ

ނޑި  ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ އަފްސާނާ ސަޢީދު ރޯޒީ 1 ގދ. މަޑަވެލި  ޕީ.ޕީ.އެމް   907 ގޮ

 908 ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ސަޢީދު )އަޒްހާޓް(هللا އަޒުހަރު ޢަބްދު ސީނާޒް 1 ގދ. މަޑަވެލި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 909 ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޝިރާޢު ޒާހިރު )ދޫނި( ވިންޑްސްކްރީން 1 ގދ. މަޑަވެލި  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑެއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙުސައިން ވާރިޝް ހަވީރީއައްސޭރި 1 ގދ. ހޯ  910 ގދ. ހޯ

ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޖުވައިރިއްޔާ އަޙްމަދު  ބާޑީގެ 1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑި  ގދ. ހޯ  911 ގޮ

ނޑެއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޙަސަންދީދީ  ދަތުރުނާގެ 1 ގދ. ހޯ ނޑި  ގދ. ހޯ  912 ގޮ

ނޑެއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަރީޝް هللا ޢަބްދު ގިއުޅިލާށިމާގެ 1 ގދ. ހޯ  913 ގދ. ހޯ

ނޑެއްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިހާމް  ގްރީންލައިޓް 1 ގދ. ހޯ  914 ގދ. ހޯ

 915 ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު އަންޝާއު  އިފެކްޝަން 1 ގދ. ނަޑެއްލާ އެމް.ޑީ.ޕީ 
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ނޑި  ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ފާޠިމަތު ޝަޒުރާ ނަޖީބު ނޫރާނީހައުސް 1 ގދ. ނަޑެއްލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް   916 ގޮ

ނޑި  ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ މަރްޔަމް ޝަފާ ހިތްފަސޭހަގެ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް   917 ގޮ

 918 ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު އަފްޟަލް ރޯޒަރީ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 919 ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ފައިޞަލް ނަޖީބު ރޯސްމާގެ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 920 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު )އެމް.ޑީ( ވިންސެންޓް 1 ގދ. ގައްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑިކޮށިގެ 1 ގދ. ގައްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑި  ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޣަޒާލް )ހައްޖާ( ދަ  921 ގޮ

ނޑި  ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން ޢާއިޝަތު ނާއިލާ  އިރުމަތީހައުސް 1 ގދ. ގައްދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   922 ގޮ

ނޑި  ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ތިން އާމިނަތު ފަރުޙާނާ އެދުރުގެ 1 ގދ. ގައްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   923 ގޮ

 924 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  هللاޢަލީ ޢަބްދު ކާނިވިލާ 1 ގދ. ގައްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 925 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޝަމާހު  ފަޅުތިލާގެ 1 ގދ. ގައްދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 926 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަލީ ޝަރީފު  ބީޗްހައުސް 1 ގދ. ތިނަދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 927 ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު ކަރަންކާވިލާ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި  ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ ޝަރީފާ ޢަބްދުލްޙަމީދު  މއ. މަލަމަތި 1 މާލެ  އަމިއްލަގޮތުން  928 ގޮ

ނޑި  ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ ދެ އަމާނީ މުޢީން  1 މާލެ 08-0-23ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު  އެމް.ޑީ.ޕީ   929 ގޮ

 930 ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ހުނައިފު އަސްލަމް  މާފަރިވާގެ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ 

 931 ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ދިއުޝަން 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 932 ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ގދ. ވާދޫ ވާދޫ ހަންބެ(هللا )ޙަސަން ޢަބްދު އަސަރީގެ 1 ގދ. ވާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  މާރިޔަތު އިބްރާހީމް )މާއްތާ( އަނޯނާގެ 1 ގދ. ވާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  933 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ސާރާ މުޙައްމަދު  ޗިޗަންޑާގެ 1 ގދ. ވާދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   934 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 935 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ޙާޝިރު މުޙައްމަދު )ހާއްޓޭ( ހަވިއްތަ 1 ގދ. ވާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 936 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙައްމަދު ޝިފާޤް ކެދިފަށުވިގެ 1 ގދ. ވާދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

 937 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ފައިޒަރު ރަޝީދު ރިވެލި 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި  އާމިނަތު އައިވީނާ  މާވެލަސް 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން  938 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

ނޑި  ފަސީލާ ރަޝީދު  ލަންސިމޫގެ 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން  939 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ގޮ

 940 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒިހާން )ޒިހާން( ޑޭޒީވިލާ 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން
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 941 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝަހުމަތު  ހެޕީލައިފް 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން

ރޑަންވިލާ 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް   942 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް  މާތޮޑާއަވަށް. ގާ

ނޑި  ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޒިޔާނާ ޢަބްދުލްމަޖީދު  ފަރެސްއަވަށް. ތިުބރޯޒުގެ 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް   943 ގޮ

ނޑި  ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ދެ ޝުހުރަތު ސަމީރު  މާތޮޑާއަވަށް. މީނާޒު 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ  ޕީ.ޕީ.އެމް   944 ގޮ

 945 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  އަޙްމަދު ނަސީމް  ފަރެސްއަވަށް. ރަންދޯދި 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 946 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  މުޙަންމަދުهللا ނަޞްރު ފަރެސްއަވަށް. އަރިސް 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި( ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު  ދަޑިމަގު. ޕްލާޒާ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް  ޕީ.ޕީ.އެމް   947 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮ

 948 ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާ ނާޞިރު އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު ހޯދަޑު. ނިޔާޒު 1 ޏ. ފުވައްމުލައް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 949 ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާ  މުޙައްމަދު ފިކުރީ މާދަޑު. ހޯސްޓް 1 ޏ. ފުވައްމުލައް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި( ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް އާމިނަތު ޢިނާޔާ )އިނާ( ފުނާޑު. ރަތަމަލާނާ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް  އެމް.ޑީ.ޕީ   950 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮ

 951 ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްދީދީ  މިސްކިތްމަގު. ދޫރިއަން 1 ޏ. ފުވައްމުލައް  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 952 ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު )އިބްރާ( ދޫޑިގަން. ގާކެޑިގެ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 953 ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ  އަޙްމަދު ސަޢީދު )ސޮޑާގެ އަޙްމަދު ސަޢީދު( ސްކައި 1 ސ. ހިތަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 954 ހިތަދޫ ކޮރޮވައު ދާއިރާ އިބްރާހީމް ޝިނާޒް )ޝިނާޒް( ލިލީވިލާ 1 ސ. ހިތަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 955 ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާ  މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ކޮޑަގެ 1 ސ. ފޭދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް 

 956 ހުޅުދޫ ދާއިރާ  ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން )ފައިޒް( ފުލިދޫގެ 1 ސ. ހުޅުދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި( އާމިނަތު ޞާލިޙާ )ސީނިޔާ( ރެސިޑެންސް 1 ސ. މީދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް   957 މީދޫ ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފަިއވާ ގޮ

ނޑި( މަރްޔަމް ސަޢީދާ )މަރީ( މުޝްތަރީގެ 1 ސ. ހިތަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ   958 ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ގޮ

 959 ހިތަދޫ މެދެވައު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު ވައިލެޓްމާގެ 1 ސ. ހިތަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 960 ހިތަދޫ ރަސްގެދަރަ ދާއިރާ ޙުސައިން ޒަރީރު ކައްބާބުގެ 1 ސ. ހިތަދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި( އާމިނަތު ޢަދާލާ ރަޝީދު ލޫނާ 1 ސ. ހިތަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  961 ހިތަދޫ މާމެންދޫ ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ގޮ

 962 މަރަދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ނާދިރު )ޗިޅާ( ފަރިވާދީ 1 ސ. މަރަދޫ  އަމިއްލަގޮތުން

ނޑި( ޚާލިދާ މުޙައްމަދު  އާރާމުގެ 1 ސ. މަރަދޫފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ   963 މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮ

 964 ފޭދޫ މަގުއްދޫ ދާއިރާ  އާމިނަތު ސަލްމާ )ސަލްމާ( ނާޒުކީއާގެ 1 ސ. ފޭދޫ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 965 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ސައުދީމަންޒިލް 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 966 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ ސަޢީދާ ރަޝާދު މއ. މަލިކުވިޔު 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 967 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ އަޙުމަދު( ރިނދަލި)  އަޙްމަދު ޟަމީރު މއ. ލިލީ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑި( މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  މއ. ޝިރުމީނާއާބާދު 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް   968 ގޮ

 969 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ އަޙްމަދު ނަރީޝު 1 މާލެ  02379ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި( ޔުމްނާ   އާމިނަތު މާލެ  މ. ފެހިފަތް 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ   970 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ގޮ

 971 މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ޢަރީޝް )އައްޓު( މ. އަހުލިހަ 1 މާލެ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 972 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ  އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު މ. ކަޅުމުރަކަ 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 973 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ  ނާޞިރު هللا ޢަބްދު މ. ދިލޭރާމްގެ 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި( ނަހުލާ ޢަލީ ހ. ސަންޝައިން ވިއު 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް   974 ވިލިމާލެ ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮ

ނޑި( ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު )ނިންނި( ހ. ޅަރީތިގެ 1 މާލެ  އެމް.ޑީ.ޕީ   975 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ގޮ

 976 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ އާދަމް ރަމީޒު  1 މާލެ 007-0-36ފްލެޓްނަންބަރު ، ހުޅުމާލެ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި( ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ހ. މެލްބަން 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް   977 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ )އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށފައިވާ ގޮ

 978 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ އަޙްމަދު އައިފާން  ހ. މޫންލައިޓްވެލީ 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 979 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ހ. ހާގޯށި 1 މާލެ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 980 ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ  މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް  ގ. ސްކޯޕިއޯ 1 މާލެ  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 981 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ގ. ގްރީންބީންސް 1 މާލެ  ޕީ.ޕީ.އެމް 

ނޑި()  ގަލޮޅު ހުޅަނގު މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު  މއ. ދެކުނުއިންނާގެ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ   982 އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮ
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އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީގަކަފް އިދްގިޚާބުވެޓައިވާ ޓަޒާގްގަކުސެ މަޢުޑޫމާގު – 4ޖަޔުވަޑު   

 # ޔާއިޒާ ކޯޏު ޔާއިޒާ ޓުޒިހަމަ ދަދް ޔާއިމީ އެޏްޒެލް ހައިލިއްޔަގު

 A1 1 ހއ. ގުޒާކުދު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޝަޛިއްޔާ އިބްޒާހީމް ހއ. ގުޒާކުދު/  ދޫޒުއްޞަބާޙް އެމް.ޏީ.ޕީ

 A1 2 ހއ. ގުޒާކުދު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޑީދާ އަޙްމަޔު ކަޒަދްކާސެ 1 ހއ. ގުޒާކުދު އެމް.ޏީ.ޕީ

 A1 3 ހއ. ގުޒާކުދު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޚުޒައިމާ މުޙައްމަޔު ބުޑޫހެވަދް 1 ހއ. ގުޒާކުދު އެމް.ޏީ.ޕީ

 A1 4 ހއ. ގުޒާކުދު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ އާމިދަގު ޢަޒުޑީދާ ޗާދޔަދީސެ 1 ހއ. ގުޒާކުދު އެމް.ޏީ.ޕީ

 A1 5 ހއ. ގުޒާކުދު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޓާއިޤާ ޒާހިޒު ހުޔުމާހިޔާ 1 ހއ. ގުޒާކުދު އަމިއްޑަސޮގުދް

 A10 6 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ މަޒްޔަމް ޙުލައިދް ޔޫޒެލް 1 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A10 7 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޓާޠިމަގު ޝިޢުދާ ޖަބުޒޯޑްސަލްޔޮފުސެ 1 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A10 8 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޓާޠިމަގު ޝިޓްދާ މިލުޒުސަޔަކޯޅިސެ 1 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A10 9 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ އަލްމާ ޢަބްޔުއްޒަޙީމް ދިޒޮޅު 1 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A10 10 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޞަބީޙާ ޚާޑިޔު ކެގީޒޯޒް 1 ހއ. މާޒަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A11 11 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޞަޓިއްޔާ މުޙައްމަޔު މޯދިދްސުވާޔީ 1 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A11 12 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޚަޔީޖާ އާޔަމް ޔުދ1ިހއ.ގަކަދްޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A11 13 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޓައުޒިއްޔާ މުޙައްމަޔު ޏޭޒީމާސެ 1 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަމިއްޑަސޮގުދް

 A11 14 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަގު ލަހުޒާ އޯބިޓް 1 ހއ. ގަކަދްޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A11 15 ހއ. ގަކަދްޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ މާޙިޔާ ޢަބްޔުޑްމަޖީޔު ބަސީޗާސ1ެހއ.ގަކަދްޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A12 16 ހއ. އުގީމު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ هللاޓާއިޒާ ޢަބްޔު ދީދާޒު 1 ހއ. އުގީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A12 17 ހއ. އުގީމު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ދަޖުމާ ޔޫލުޓް ޔޭޑިޔާސެ 1 ހއ. އުގީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A12 18 ހއ. އުގީމު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަގު ޒަބީދާ މާވިދަ 1 ހއ. އުގީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A12 19 ހއ. އުގީމު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަގު އަހްމީމާ ޝާހިޑް 1 ހއ. އުގީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A12 20 ހއ. އުގީމު އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޢަޒީމާ ޢަބްޔުއްޞަމަޔު މުލްގަޒީސެ 1 ހއ. އުގީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A13 21 ހއ. މުޒައިޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޒާހިޔާ އިލްމާޢީޑް ޏީދްލްވިޑާ 1 ހއ. މުޒައިޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A13 22 ހއ. މުޒައިޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޝިޓާޒާ މުޙައްމަޔު މެޏޯ 1 ހއ. މުޒައިޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A13 23 ހއ. މުޒައިޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޓާޠިމަގު ޝަބާދާ ކަލްގޫޒިސެ 1 ހއ. މުޒައިޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A13 24 ހއ. މުޒައިޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޒަމްޒިއްޔާ ޙުލައިދް ޒަގްވިޑާސެ 1 ހއ. މުޒައިޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ

 A13 25 ހއ. މުޒައިޔޫ އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީ ޒައޫޓާ ޢުމަޒު ވެދީޑާސެ 1 ހއ. މުޒައިޔޫ އެމް.ޏީ.ޕީ
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 A14 26 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝަރަފިއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފީސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 A14 27 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ތަސްލީމާ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފީސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 A14 28 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ޢާބިދާ ބްލޫހައުސް 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 A14 29 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޖައުޒާ މޯނިންގސްޓާރ 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 A14 30 ހއ. ބާރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ގުލިސްތާނު މުޙައްމަދު ދާސްތާނު 1 ހއ. ބާރަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 A2 31 ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަމީނާ ޙަސަން އާހިޔާ 1 ހއ. އުލިގަން އަމިއްލަގޮތުން

 A2 32 ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަތުޙިއްޔާ މޫސާ ފެހިމާގެ 1 ހއ. އުލިގަން އަމިއްލަގޮތުން

 A2 33 ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އުދަރެސް 1 ހއ. އުލިގަން އަމިއްލަގޮތުން

 A2 34 ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަޤްލީމާ ރިހިމާގެ 1 ހއ. އުލިގަން އެމް.ޑީ.ޕީ

 A2 35 ހއ. އުލިގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަދީޙާ އަބޫބަކުރު ނޫރަންވިލާ 1 ހއ. އުލިގަން އެމް.ޑީ.ޕީ

 A3 36 ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނިޔާޒާ ނަލަހިޔާ 1 ހއ. މޮޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 A3 37 ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޒުނައިރާ ނޫވިލާގެ 1 ހއ. މޮޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 A3 38 ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ޕެންޒީމާގެ 1 ހއ. މޮޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 A3 39 ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މަޢުރޫފާ ތަރިވިދާގެ 1 ހއ. މޮޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 A3 40 ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރުޙުސާ އެވަ ޝައިން 1 ހއ. މޮޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 A4 41 ހއ. ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސާޔާ 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 A4 42 ހއ. ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާބިދާ ކެމީލިޔ1ާހއ.ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 A4 43 ހއ. ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާހިދާ މުޙައްމަދު ޑީންސްވިލާ 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 A4 44 ހއ. ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަމީދާ މުޙައްމަދު )އަސްމާ މުޙައްމަދު( ހޭޅ1ިހއ.ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 A4 45 ހއ. ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހުދާ ޢުމަރު އުނިމާގެ 1 ހއ. ހޯރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 A5 46 ހއ. އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ މޫސާ ރެޑްސްޓާރ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A5 47 ހއ. އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރަޝީދާ ޙަސަން ރިވާ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A5 48 ހއ. އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاނަޝީދާ ޢަބްދު އުސްހަކުރުގެ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A5 49 ހއ. އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޙަސަން ފެހިފަރުދާގެ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A5 50 ހއ. އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާޞިރާ ޢަބްދުލްވާޙިދު ހުޅަނގުމަތީގެ 1 ހއ. އިހަވަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 A6 51 ހއ. ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ފަޒުނާ ކަނި 1 ހއ. ކެލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A6 52 ހއ. ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޖުމާ ޢަލީ ސޯސަންވިލާ 1 ހއ. ކެލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A6 53 ހއ. ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ތަޙުޒީމާ ގާދޫ 1 ހއ. ކެލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A6 54 ހއ. ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނާޒިޔާ ހެލަގެލި 1 ހއ. ކެލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A6 55 ހއ. ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނާޞިރާ )އައިމީ( މިއަހެލި 1 ހއ. ކެލާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A7 56 ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނާއިލާ އޯކިޑްމާގެ 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A7 57 ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ފަރީޝާ ހުދުވެލި 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A7 58 ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަޒްނާ ޙަސަން ސޭވް 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A7 59 ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޒުހައިރާ މުނިޔާގެ 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A7 60 ހއ. ވަށަފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ސަޢީދާ މަރިޔާސް 1 ހއ. ވަށަފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 A8 61 ހއ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނަހުލާ ސުތުލިމާގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A8 62 ހއ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުރާ މޫސާ ސީސަންގެއާގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A8 63 ހއ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ޓިނުކަފާގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A8 64 ހއ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރީޝާ ޙަސަން އަމާޒު 1 ހއ. ދިއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A8 65 ހއ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ރަޝީދާ ލޮނުމިދިލިގެ 1 ހއ. ދިއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A9 66 ހއ. ފިއްލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރާބިޢަތު އިބްރާހީމް ފެމޯރާމަންޒިލް 1 ހއ. ފިއްލަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A9 67 ހއ. ފިއްލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލައިޚާ ޢަލީ އާބާދުގ1ެ ހއ. ފިއްލަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A9 68 ހއ. ފިއްލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަލީ ދޫރެސް 1 ހއ. ފިއްލަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 A9 69 ހއ. ފިއްލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަހުދާ ޔޫނުސް އޯސަންވިލާ 1 ހއ. ފިއްލަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 A9 70 ހއ. ފިއްލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ރޯޅި 1 ހއ. ފިއްލަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B1 71 ހދ. ހަނިމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖަޒުމީނާ މުޙައްމަދު ދޭލިޔާގެ 1 ހދ. ހަނިމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B1 72 ހދ. ހަނިމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް ގުލްބަކާގ1ެ ހދ. ހަނިމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B1 73 ހދ. ހަނިމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަލީ  ޒުނައިރާ މެަެޑެލްމާގެ 1 ހދ. ހަނިމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B1 74 ހދ. ހަނިމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝިއުނީ ހިޔަނި 1 ހދ. ހަނިމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B1 75 ހދ. ހަނިމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު )ފަރިދު ފާތުމަ( ފަރިޔާދު 1 ހދ. ހަނިމާދޫ އަމިއްލަގޮތުން



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  150  150 

 B10 76 ހދ. ކުމުންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރާޝިދާ މޫސާ އެލްޕާސޯ 1 ހދ. ކުމުންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B10 77 ހދ. ކުމުންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަލްމާ ޢަލީ ހުވަނދުމާގެ 1 ހދ. ކުމުންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B10 78 ހދ. ކުމުންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔުމްނާ ޢަލީ އޯކިޑްމާގެ 1 ހދ. ކުމުންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B10 79 ހދ. ކުމުންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަޒުލާ ޙަސަން ވީވަރު 1 ހދ. ކުމުންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B10 80 ހދ. ކުމުންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރީނާޒް ހަވީރީނާޒް 1 ހދ. ކުމުންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B11 81 ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނިޝާދާ ނިރު 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 B11 82 ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނާޒިމާ ސަބުދެލިގެ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B11 83 ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރިޟާ ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ 1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 B12 84 ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޠިފާ ދާވޫދު )ޢާތިފާ ދާވޫދު( އައިރިސް 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 B12 85 ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނާޝިދާ ސައިމާގެ 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B12 86 ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ ނީލްވިލާ 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B12 87 ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރިސްދާ ބިލެތްމާގެ 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B12 88 ހދ. ވައިކަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބަޞީރާ މުޙައްމަދު )ބަސީރާ( ހިކަދިމާގެ 1 ހދ. ވައިކަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B13 89 ހދ. މަކުނުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝިބާނާ ޢަލީ )ޝިބާ( ފާހި 1 ހދ. މަކުނުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B13 90 ހދ. މަކުނުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަހުމާ އާދަމް ވަނަ ފަންގިފިލާ 0، ހ.ފުލިދޫގެ، އަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 B13 91 ހދ. މަކުނުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު )ޤަސީ( ހުދުރުވާގެ 1 ހދ. މަކުނުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B13 92 ހދ. މަކުނުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާޠިޢާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު )ސާތި( ކޮތަރިވިލާ 1 ހދ. މަކުނުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B13 93 ހދ. މަކުނުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމަތު ވަޙީދާ )ހައްލޭ( މާބަގީޗާގެ 1 ހދ. މަކުނުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B2 94 ހދ. ފިނޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަޢުޞޫމާ ހާރޫން ރޭޝަމް 1 ހދ. ފިނޭ އަމިއްލަގޮތުން

 B2 95 ހދ. ފިނޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަކީބާ ޢަލީ ގަސްކަރަ 1 ހދ. ފިނޭ އަމިއްލަގޮތުން

 B2 96 ހދ. ފިނޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަހީދާ ޖަޢުފަރު ނަސީމީހައުސް 1 ހދ. ފިނޭ އަމިއްލަގޮތުން

 B2 97 ހދ. ފިނޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރަމްލާ އާދަމް ވާރިޝް 1 ހދ. ފިނޭ އަމިއްލަގޮތުން

 B2 98 ހދ. ފިނޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަސްމާ ޢަބްދުލްމަޖީދު ނާރެސް 1 ހދ. ފިނޭ އަމިއްލަގޮތުން

 B3 99 ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޖަނިފާ އަބްހަރީގެ 1 ހދ. ނައިވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B3 100 ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ވީސަން 1 ހދ. ނައިވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 B3 101 ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަލީމާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުވަނދުމާގެ 1 ހދ. ނައިވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B3 102 ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަހީމާ އަޙްމަދު ގޯލްޑަންހައުސް 1 ހދ. ނައިވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B3 103 ހދ. ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުނީރާ އަޙްމަދު ސިފާޒް 1 ހދ. ނައިވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B4 104 ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖުވައިަިރިޔާ ޢުޘްމާން އިރަމާގެ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B4 105 ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނާދިޔާ ޢަޞްރުމާގެ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B4 106 ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ ފިޔަ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B4 107 ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝިފާޒާ ތީސްރީމަންޒިލް 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 B4 108 ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޝަރާ މުޝްތަރީވިލާ 1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 B5 109 ކޮމިޓީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އާމިނަތު ސަޢީދާ މެޑްރިޓްހައުސް 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 B5 110 ކޮމިޓީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަޝީދާ އަޙްމަދު ގުލްޒާރުމާގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަމިއްލަގޮތުން

 B5 111 ކޮމިޓީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢާއިޝަތު އިޙްސާނާ ވައިޓްސްނޯވ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 B5 112 ކޮމިޓީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އާމާލު މުޙައްމަދު ވިލުދޮޅި 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 B5 113 ކޮމިޓީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަޒްމީނާ އަޙްމަދު ނޫރު 1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަމިއްލަގޮތުން

 B6 114 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހިދާޔަތު މުޙައްމަދު ރޭސަމްވިލާ 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 B6 115 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަދީމާ މުޙައްމަދު ޑޭޒީމާގެ 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 B6 116 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާދިޔާ މުޙައްމަދު ޝާން 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 B6 117 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ އާޒާދު 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 B6 118 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލީލާ މުޙައްމަދު އަސަރީއުފާ 1 ހދ. ނެއްލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 B7 119 ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަހުމީމާ މުޙައްމަދު ބަނަފްސާގެ 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން ޕީ.ޕީ.އެމް

 B7 120 ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އާދަމް ވެސްޓްސައިޑް 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން ޕީ.ޕީ.އެމް

 B7 121 ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޒާހިރާ އިޙްސާސް 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން އެމް.ޑީ.ޕީ

 B7 122 ހދ. ނޮޅިވަރަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އާދަމް ވެސްޓްސައިޑް 1 ހދ. ނޮޅިވަރަން އެމް.ޑީ.ޕީ

 B8 123 ހދ. ކުރިނބީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝެހެނާޒް އާދަމް ސަވޭރާ 1 ހދ. ކުރިނބި އެމް.ޑީ.ޕީ

 B8 124 ހދ. ކުރިނބީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ވަޙީދާ އަލިމަސް 1 ހދ. ކުރިނބި އެމް.ޑީ.ޕީ

 B8 125 ހދ. ކުރިނބީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރިފާ އާހިޔާ 1 ހދ. ކުރިނބި ޕީ.ޕީ.އެމް
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 B8 126 ހދ. ކުރިނބީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަފީފާ އަޙްމަދު ސޯމާ 1 ހދ. ކުރިނބި ޕީ.ޕީ.އެމް

 B8 127 ހދ. ކުރިނބީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސިފާޒާ ދިލްސާދު 1 ހދ. ކުރިނބި ޕީ.ޕީ.އެމް

 B9-1 128 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޚަދީޖާ މޫސާ ލުބޯމާގެ 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 B9-2 129 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަކްބަރީ މުޙައްމަދު ރިއޯ 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 B9-3 130 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޝަމީމާ ޙަސަން ބްލޫކެބިން 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 B9-4 131 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޢާޠިފާ މުޙައްމަދު ޝެހެނާޒް 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 B9-5 132 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޝާހިދާ އާދަމް މާކުރި 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 B9-6 133 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ފިރާޝާ އިބްރާހީމް )ފިރާ( ލަކްސްގެ 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑިތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މާހިރާ އޯޝަންވިލާ 1 ށ. ކަ  C1 134 ށ. ކަ

ނޑިތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝަދުނާ ރޯޝަނީވިލާ 1 ށ. ކަ  C1 135 ށ. ކަ

ނޑިތީމު އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ފާއިޤާ އިރުމަތީގެ 1 ށ. ކަ  C1 136 ށ. ކަ

ނޑިތީމު އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝާހިދާ ރޭސަމްގެ 1 ށ. ކަ  C1 137 ށ. ކަ

ނޑިތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝާދިޔާ ގުލްފާމުގެ 1 ށ. ކަ  C1 138 ށ. ކަ

 C10 139 ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު އަފްރާހާ އަރީޝް 1 ށ. ޅައިމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ

 C10 140 ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒައިނަބު އިސްމާޢީލް ބްލޫހެވަން 1 ށ. ޅައިމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ

 C10 141 ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރުޤިއްޔާ ޝާނާ ޝިފާނާވިލާ 1 ށ. ޅައިމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ

 C10 142 ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ރޭނިގެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C10 143 ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމާ އާދަމް ހަލިވިޔު 1 ށ. ޅައިމަގު އެމް.ޑީ.ޕީ

 C11 144 ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަޒްމީނާ އާފެހި 1 ށ. ކޮމަންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C11 145 ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސިފާނާ އާފާ 1 ށ. ކޮމަންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C11 146 ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމާ ޢަބްދުލްކަރީމް ގުލްފާމުގެ 1 ށ. ކޮމަންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C11 147 ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރަޙްމާ ރޯމާ 1 ށ. ކޮމަންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C11 148 ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޔޫމީ ޢަބްދު ސޯމާ 1 ށ. ކޮމަންޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C12 149 ށ. މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝިމާނާ އޮޓާގޯ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C12 150 ށ. މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަލްމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އައްސޭރި 1 ށ. މާއުނގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 C12 151 ށ. މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޒީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޖަނަވަރީމާގެ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C12 152 ށ. މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ފިރާޝާ ރީފް 1 ށ. މާއުނގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C12 153 ށ. މާއުނގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހާޖަރާ ޞަފޫރާ ޢަލީ ރޫބީ 1 ށ. މާއުނގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C13 154 ށ. ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާދިރާ ޙަސަން ޒަމާނީވިލާ 1 ށ. ފުނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C13 155 ށ. ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ޖަވާހިރު 1 ށ. ފުނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C13 156 ށ. ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރުޒާނާ އާދަމް މީރި 1 ށ. ފުނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C13 157 ށ. ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޞަފޫރާ މުލަ 1 ށ. ފުނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C13 158 ށ. ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަސްރީނާ )ނަސް( އެންދެރިމަަާގެ 1 ށ. ފުނަދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C14 159 ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ހަނިއްޔާ ހިރުދުމާގެ 1 ށ. މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C14 160 ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރަޝީދާ ބުލެކްރޯސް 1 ށ. މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C14 161 ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަރީނާ އިބްރާހީމް ލަވްނެސްޓް 1 ށ. މިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C14 162 ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝަރަފިއްޔާ ގޯލްޑަންހައުސް 1 ށ. މިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C14 163 ށ. މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޠާމާ ޢަބްދު ކެތީނާޒް 1 ށ. މިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C2 164 ށ. ނޫމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ހުދާ ވިލު 1 ށ. ނޫމަރާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C2 165 ށ. ނޫމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަޠާސާ ތަރާނާ 1 ށ. ނޫމަރާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C2 166 ށ. ނޫމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާދުނާ ޝަރީފް ޗަނބޭލީވިލާ 1 ށ. ނޫމަރާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C2 167 ށ. ނޫމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލައިޚާ ޒިޔާދާ )ޒިޔާދާ( ފެހިގެ 1 ށ. ނޫމަރާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C2 168 ށ. ނޫމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޙަސަން އިތާ 1 ށ. ނޫމަރާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C3 169 ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާޢިޤާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަތިރީގެ 1 ށ. ގޮއިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C3 170 ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاއަޒުހީމާ ޢަބްދު އާހިޔާ 1 ށ. ގޮއިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C3 171 ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އަސްމާ ނިވާދަށުގެ 1 ށ. ގޮއިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 C3 172 ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙުސިނާ ޢަލީ ދޫރެސް 1 ށ. ގޮއިދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C3 173 ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރުމާ ޢަލީ ދޫރެސް 1 ށ. ގޮއިދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C4 174 ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސެހެނާ ފެހިގެ 1 ށ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C4 175 ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޝަޢުފާ ސޯސަންވިލާ 1 ށ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C4 176 ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާމިޙާ އިދުރީސް ފިނިވާގެ 1 ށ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C4 177 ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޖަލީލާ ހިޔަލީގެ 1 ށ. ފޭދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑިރަތްމާގެ 1 ށ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ  C4 178 ށ. ފޭދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މަލްދާ ތަ

 C5 179 ށ. ފީވަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސަރާ ނީލްވިލާ 1 ށ. ފީވައް ޕީ.ޕީ.އެމް

 C5 180 ށ. ފީވަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރީޝާ އަސުރުމާގެ 1 ށ. ފީވައް ޕީ.ޕީ.އެމް
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 C5 181 ށ. ފީވަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޞިފްނާ ވިނަރެސް 1 ށ. ފީވައް އަމިއްލަގޮތުން

 C5 182 ށ. ފީވަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރަމްޒިއްޔާ ރޯޒްވިލާ 1 ށ. ފީވައް އަމިއްލަގޮތުން

 C5 183 ށ. ފީވަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރައުދާ ބުރެވިމާގެ 1 ށ. ފީވައް ޕީ.ޕީ.އެމް

 C6 184 ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ މޫސާ ނިއުލައިފް 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C6 185 ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފިރާޝާ ހިރިޔާ 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C6 186 ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ފަރީޝާ މަލަސް 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C6 187 ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒިދުނާ ޑޭޒީމާގެ 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C6 188 ށ. ބިލެތްފަހި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރައުޝާނާ އިބްރާހީމް ފިނިވާގެ 1 ށ. ބިލެތްފަހި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C7 189 ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސުނީތާ )ލުއާ( ފަތަގުމާގެ 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C7 190 ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ހާނީ ރިހިތަރި 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C7 191 ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަލީލާ ޔޫސުފް ފްރީވޭ 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C7 192 ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޒިދުނާ ހުދުވެލި 1 ށ. ފޯކައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C7 193 ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އަޒީނާ ލައިފް 1 ށ. ފޯކައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C8 194 ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރީޝާ ޝަފީޤު ކެނެރީގެ 1 ށ. ނަރުދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C8 195 ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރަޝީދާ އާރާމުގެ 1 ށ. ނަރުދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C8 196 ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އިކުލީލާ ގޯލްޑަންލީޒު 1 ށ. ނަރުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 C8 197 ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޙުޞާމާ ޗަމަން 1 ށ. ނަރުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 C8 198 ށ. ނަރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރިސްފާ މެޑޯޒް 1 ށ. ނަރުދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 C9 199 ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާޖިދާ ޙުސައިން ސޯމާ 1 ށ. މަރޮށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C9 200 ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޒީނިޔާ ޢަބްދު ފުނަމާގެ 1 ށ. މަރޮށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 C9 201 ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސައިފާނާ ޢަލީ ޒާހިރު އޯޒޯން 1 ށ. މަރޮށި އަމިއްލަގޮތުން

 C9 202 ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަހީދާ ދޮންތުއްތު ކަށިމާގެ 1 ށ. މަރޮށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 C9 203 ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނިޢުމާ އޯކިޑްހިޔާ 1 ށ. މަރޮށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 D1 204 ނ. ހެނބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاއާމިނަތު ޢަބްދު ފެހިވިލާގެ 1 ނ. ހެނބަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D1 205 ނ. ހެނބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢާމިރާ ޚިޔާލީގުލްޝަން 1 ނ. ހެނބަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 D1 206 ނ. ހެނބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނިސްފާ ކަށިމާގެ 1 ނ. ހެނބަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D1 207 ނ. ހެނބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަފީފާ މުޙައްމަދު ސައިން 1 ނ. ހެނބަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D1 208 ނ. ހެނބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރީފާ މޫސާ ރިހިވެލި 1 ނ. ހެނބަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D2 209 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޛުފާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުޅުދޫ. އައިލެކުސް 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D2 210 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލައިޚާ ޝަބާ ކެނދިކޮޅު. ފިނިވާގެ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D2 211 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޢީސާ )އައިޝާ( ކުޅުދޫ. ހިތްފަސޭހަގެ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D2 212 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނަފާ ކެނދިކޮޅު. ކެތި 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D2 213 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނުހާ ކެނދިކޮޅު. ޗަބޭލީގެ 1 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D10 214 ނ. މަނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިރުތިސާމް އަޙްމަދު ނަޢީމް ރީޓަރސް 1 ނ. މަނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D10 215 ނ. މަނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގުލްޒާރުގެ 1 ނ. މަނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D10 216 ނ. މަނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރުޙާ ޢަދުނާނު ރަނައުރާމާގެ 1 ނ. މަނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D10 217 ނ. މަނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމާ ޢަލީ ބޮޑުގެ 1 ނ. މަނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D10 218 ނ. މަނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢުމަރު  ޝައިމާ ޝާއްބަ 1 ނ. މަނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D11 219 ނ. ހޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝިޒްލީން ރެސްޓްޕޮއިންޓް 1 ނ. ހޮޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D11 220 ނ. ހޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝަރުމީލާ )ސަރުމީލާ( ނީލް 1 ނ. ހޮޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D11 221 ނ. ހޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްރީނާ މުޙައްމަދު )އަތޭ( ނީލްވިލާ 1 ނ. ހޮޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D11 222 ނ. ހޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޢަޒުމާ )އަޒުމާ( އަސްރަފީވިލާ 1 ނ. ހޮޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D11 223 ނ. ހޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސަމީރު މެރޫން 1 ނ. ހޮޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D12 224 ނ. ފޮއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަލީ  މަރްޔަމް އަނބުގަސްދޮށުގެ 1 ނ. ފޮއްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D12 225 ނ. ފޮއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުރާ ޙަސަން މަންޒަރުގެ 1 ނ. ފޮއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D12 226 ނ. ފޮއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަފީޡާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މިރާޒް 1 ނ. ފޮއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D12 227 ނ. ފޮއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަސީމާ ޢަލީފުޅު ހިލާލީގެ 1 ނ. ފޮއްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D12 228 ނ. ފޮއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސެހެނާޒް އަޙްމަދު ފާއިޒް އާޝިޔާމަންޒިލް 1 ނ. ފޮއްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D13 229 ނ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރީފާ ޙަސަން ލުނބޯމާގެ 1 ނ. ވެލިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D13 230 ނ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސުނީލާ އަދަ 1 ނ. ވެލިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 D13 231 ނ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ އާދަމް ހައިވް 1 ނ. ވެލިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D13 232 ނ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ދިޔާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އުރަހަ 1 ނ. ވެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D13 233 ނ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް ބަހާރުގެ 1 ނ. ވެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D3 234 ނ. މާޅެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރުމީލާ ޙަސަން އިމޯޝަން 1 ނ. މާޅެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D3 235 ނ. މާޅެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަޠީނާ ޔޫސުފް ބޯގަންވިލާ 1 ނ. މާޅެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D3 236 ނ. މާޅެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރީޝާ އާދަމް ސޭޑީހައުސް 1 ނ. މާޅެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D3 237 ނ. މާޅެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޝީދާ އާދަމް ވަވަތި 1 ނ. މާޅެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D3 238 ނ. މާޅެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްރީނާ އަޙްމަދު އޯކިޑްމާގެ 1 ނ. މާޅެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D4 239 ނ. ކުޑަފަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒަހުރާ ގަހާ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D4 240 ނ. ކުޑަފަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ޒުލައިޚާ އުގޫދޫގެ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D4 241 ނ. ކުޑަފަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުރުޝިދާ ޙަސަން ފެހިވިނަ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D4 242 ނ. ކުޑަފަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މިލްޙާނާ އިބްރާހީމް ވީނަސް 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D4 243 ނ. ކުޑަފަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޙަމްދާ މާހިޔާ 1 ނ. ކުޑަފަރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D5 244 ނ. ލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަޢުޞޫމާ މޫސާ ލަކީ 1 ނ. ލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D5 245 ނ. ލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލީލާ ސަޢީދު މަތިވަރު 1 ނ. ލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D5 246 ނ. ލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރާޝިދާ ހެލެނގެލި 1 ނ. ލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D5 247 ނ. ލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ސުޖާޖާ ކަރަންކާވިލާ 1 ނ. ލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D5 248 ނ. ލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ވަޙީދާ ނޫކޮކާގެ 1 ނ. ލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D6 249 ނ. މާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޢާއިޝަތު ޢަބްދު ވައިޖެހޭގެ 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 D6 250 ނ. މާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުސްލިމާ މުޙައްމަދު ފަޅޯމާގެ 1 ނ. މާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 D6 251 ނ. މާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލީލާ އިބްރާހީމް ރިހިފަސް 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 D6 252 ނ. މާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒުހުރާ ނިއުޕުލޮޓް 1 ނ. މާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 D6 253 ނ. މާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޢަބްދު  ސީމާ މީރާ 1 ނ. މާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 D7 254 ނ. ޅޮހީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާސިޔަތު ޢަލީ ގުލްއަލާގެ 1 ނ. ޅޮހި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D7 255 ނ. ޅޮހީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސިޔާމާ މާވެލް 1 ނ. ޅޮހި އެމް.ޑީ.ޕީ
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 D7 256 ނ. ޅޮހީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު ރޯޒީ 1 ނ. ޅޮހި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D7 257 ނ. ޅޮހީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަސްމާ ޢަލީ ގުލިސްތާނުގެ 1 ނ. ޅޮހި ޕީ.ޕީ.އެމް

 D7 258 ނ. ޅޮހީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ ޢަލީމަނިކު ލޭސަން 1 ނ. ޅޮހި އެމް.ޑީ.ޕީ

 D8 259 ނ. މިލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަދީމާ މުޙައްމަދު ގްރީންލައިޓް 1 ނ. މިލަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D8 260 ނ. މިލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝިފާނާ ވިކްޓްރީ ހައުސް 1 ނ. މިލަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D8 261 ނ. މިލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުރާ ޢަލީ ނޫރީގެ 1 ނ. މިލަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D8 262 ނ. މިލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނަލަހިޔާގެ 1 ނ. މިލަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 D8 263 ނ. މިލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނަހުޒާ )ނަހޭ( ރަމްޒު 1 ނ. މިލަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D9 264 ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރަމްލާ އިބްރާހީމް އަސަރީވިލާ 1 ނ. މަގޫދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 D9 265 ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝަހީދާ ވެލިދޫގެ 1 ނ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D9 266 ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސާމިޔާނާ 1 ނ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 D9 267 ނ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖީޒާ ދާއޫދު ފިނިހިޔާގެ 1 ނ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E1 268 ރ. އަލިފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިސްމީ )ރިސްމީ( ކަނީރުގެ 1 ރ. އަލިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 E1 269 ރ. އަލިފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ އިދުރީސް ދިލްދާރުގެ 1 ރ. އަލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 E1 270 ރ. އަލިފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢަލީ ސްޓާރ 1 ރ. އަލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 E1 271 ރ. އަލިފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު އާދަމް ކަޝްމީރ1ު ރ. އަލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 E1 272 ރ. އަލިފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝަހުނާ )ޝަންނަ( ބީޗްހައުސް 1 ރ. އަލިފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 E10 273 ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރިޝްމީ ކުދިމާގެ 1 ރ. އިންނަމާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E10 274 ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނުޒުހާ ޗާނދަނީ 1 ރ. އިންނަމާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E10 275 ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަކީލާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކަހެކްޝަން 1 ރ. އިންނަމާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E10 276 ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާޞިރާ ޙަސަން ވެނީލާގެ 1 ރ. އިންނަމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E10 277 ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒީނާ ނޫވިލު 1 ރ. އިންނަމާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E11 278 ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މަޙްރޫސާ މާވައިދޫގެ 1 ރ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 E11 279 ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ކުލްޘޫމް ރަންދޯދި 1 ރ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 E11 280 ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝަހާދާ އޯސަންރީޑް 1 ރ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް
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 E11 281 ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަމީރާ އިސްމާޢީލް އޯސަންމީޑް 1 ރ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 E11 282 ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔަޒީދާ ޢަލީ )ޔަޒީދާ( ރަަަތްފުސްގެ 1 ރ. މަޑުއްވަރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 E12 283 ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ ޑިމްލައިޓް 1 ރ. އިނގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 E12 284 ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރީޝާ މުޙައްމަދު އަނބުމާގެ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E12 285 ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ބަދޫރާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ހެޕީފިއުޗަރ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E12 286 ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލަޠީފާ މުޙައްމަދު ކަސްމީރު 1 ރ. އިނގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E12 287 ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލްފާ ޙަސަން ދަނބުމާގެ 1 ރ. އިނގުރައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E13 288 ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސީމާ މޫސާ ރ. މީދޫ/   ޝައިން އަމިއްލަގޮތުން

 E13 289 ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސިޔާމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު )ސިޔާ( ވެނީލާގެ 1 ރ. މީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E13 290 ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަސްރާ ޢަލީ ކެނެރީގެ 1 ރ. މީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E13 291 ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ ޢީސާ މަހިދޫ 1 ރ. މީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E13 292 ރ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނަޝާ )ނައްޓި( ޕެޝަންވިލާ 1 ރ. މީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 E14 293 ރ. ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާރާ އިބްރާހީމް ހުސްނުހީނާގެ 1 ރ. ފައިނު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E14 294 ރ. ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަފީޡާ އިބްރާހީމްމަނިކު ފޭރުމާގެ 1 ރ. ފައިނު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E14 295 ރ. ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢުމަރުމަނިކު ވީސަންގެ 1 ރ. ފައިނު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E14 296 ރ. ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޒިދުނާ މަލަސް 1 ރ. ފައިނު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E14 297 ރ. ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަފީޤާ ޙަސަންމަނިކު އުނިމާގެ 1 ރ. ފައިނު އެމް.ޑީ.ޕީ

 E15 298 ރ. ކިނޮޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްރީނާ ޢައްބާސް ނިޔަމި 1 ރ. ކިނޮޅަސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 E15 299 ރ. ކިނޮޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޒީޒާ ޢަލީ ހަވާސާ 1 ރ. ކިނޮޅަސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 E15 300 ރ. ކިނޮޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސިމްލާ ޒަކަރިއްޔާ ނަޝާ 1 ރ. ކިނޮޅަސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 E15 301 ރ. ކިނޮޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޒީޒާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސޭޑީކޯނަރ 1 ރ. ކިނޮޅަސް ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 E15 302 ރ. ކިނޮޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރަމްލާ ޢީސާ )ރަމޫ( ނާރެސް 1 ރ. ކިނޮޅަސް އަމިއްލަގޮތުން

 E2 303 ރ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ފަޒުލާ ނައިޓްރޯސް 1 ރ. ވާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E2 304 ރ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާއިޒާ ޔޫނުސް އަރިޝް 1 ރ. ވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 E2 305 ރ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަނީސާ ޒަކަރިއްޔާ ކެނެރީގެ 1 ރ. ވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  159     

 E2 306 ރ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަދީޙާ ޔޫސުފް ތޮނަ 1 ރ. ވާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 E2 307 ރ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒާހިރާ މުޙައްމަދު ޒޯން 1 ރ. ވާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E3 308 ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައުލާ ޢަބްދުލްޣަނީ ޑޭޒީމާގެ 1 ރ. ރަސްގެތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E3 309 ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަބްދުލްޙަކީމް ދީނާޒް 1 ރ. ރަސްގެތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E3 310 ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސަހްދާ ފިނިރޯޅި 1 ރ. ރަސްގެތީމު އެމް.ޑީ.ޕީ

 E3 311 ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސަނިއްޔާ ފެންފިޔާޒުގެ 1 ރ. ރަސްގެތީމު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E3 312 ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަފީޡާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ދުއްލިސާގެ 1 ރ. ރަސްގެތީމު އެމް.ޑީ.ޕީ

 E4 313 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު )ހައްޖަ( މުޝްތަރީގެ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަގޮތުން

 E4 314 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމާ އާދަމް )ދޮން ހަލީމަ( ގްރީންރިވަރ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަގޮތުން

 E4 315 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاފާއިޒާ ޢަބްދު ޖަވާހިރުގެ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަގޮތުން

 E4 316 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމާލު ޙަސަން ސޯސަންވިލާ 1 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަގޮތުން

 E4 317 ރ. އަނގޮޅިތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުދާ މުޙައްމަދު ޖަވާހިރުގ1ެ ރ. އަނގޮޅިތީމު އަމިއްލަގޮތުން

 E5 318 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޡީމާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ލިވަރޕޫލް 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަމިއްލަގޮތުން

 E5 319 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރަޒީނާ ޙުސައިންފުޅު ކަރިޝްމާ 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަމިއްލަގޮތުން

 E5 320 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މަލީޙާ އައްސޭރި 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 E5 321 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަހުމީނާ ޙުސައިންފުޅު ސިތާރާ 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަމިއްލަގޮތުން

 E5 322 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލިޔޫސާ ނަޢީމް އުޖާލާގެ 1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު އަމިއްލަގޮތުން

 E6 323 ރ. އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާދިޔާ މުޙައްމަދު އާފަސް 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E6 324 ރ. އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޙަސަން ޓޫލައިންސް 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E6 325 ރ. އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މިޒްނާ ފިރާޤު ފަޒާ 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E6 326 ރ. އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޒްރާނާ ޙުސައިން ނަޖަފް 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E6 327 ރ. އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޖަޒްލީ ޒިލީތަން 1 ރ. އުނގޫފާރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 E7 328 ރ. ދުވާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު އަޙްމަދު ރ. ކަނދޮޅުދޫ/  21:12 ޕީ.ޕީ.އެމް

 E7 329 ރ. ދުވާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަރުދާ އިބްރާހީމް މަދަރުސާދޮށުގެ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E7 330 ރ. ދުވާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޙުސައިން ރ. ކަނދޮޅުދޫ/   0.10 ޕީ.ޕީ.އެމް
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 E7 331 ރ. ދުވާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު ރ. ކަނދޮޅުދޫ/  21.01 ޕީ.ޕީ.އެމް

 E7 332 ރ. ދުވާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާލިޔާ އަޙްމަދު މެރިންވިލާ 1 ރ. ކަނދޮޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E8 333 ރ. މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނަހުޒާ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފިސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 E8 334 ރ. މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާޖިދާ ޢަބްދުލްޣަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފިސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 E8 335 ރ. މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް މުޙައްމަދު ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފިސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 E8 336 ރ. މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާސިޔާ ޙަސަން ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފިސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 E8 337 ރ. މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަރީނާ އާދަމް ޕީ.ޕީ.އެމް އޮފިސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 E9 338 ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަހީރާ ޙުސައިން މީޒާން 1 ރ. ރަސްމާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 E9 339 ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް އިސާނާ މީނާޒް 1 ރ. ރަސްމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 E9 340 ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރްމީލާ މުޙައްމަދު ހަވޭލި 1 ރ. ރަސްމާދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 E9 341 ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢާޞިފް ލަކީސެވަން 1 ރ. ރަސްމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުމަތީގެ 1 ރ. ރަސްމާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ  E9 342 ރ. ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރިވާސާ ދަ

 F1 343 ބ. ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހައިރާ ޢަލީ މަލަ 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ

 F1 344 ބ. ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަމްސުއްނިސާ ޢަބްދުލްކަރީމް ބަށިމާގެ 1 ބ. ކުޑަރިކިލު ޕީ.ޕީ.އެމް

 F1 345 ބ. ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު މަދީޙާ އައްސޭރި 1 ބ. ކުޑަރިކިލު ޕީ.ޕީ.އެމް

 F1 346 ބ. ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަޖްލާ ސްޓާރލިންގ 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ

 F1 347 ބ. ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް ފިނިރޯޅި 1 ބ. ކުޑަރިކިލު އެމް.ޑީ.ޕީ

 F10 348 ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފިނިހިޔާ 1 ބ. ހިތާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F10 349 ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ މުޙައްމަދު ފުނަމާގެ 1 ބ. ހިތާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F10 350 ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރީފާ އިދުރީސް ޔާގޫތުގެ 1 ބ. ހިތާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F10 351 ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޒާހިރާ ސްމާޓް 1 ބ. ހިތާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F10 352 ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަލީމާ ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ 1 ބ. ހިތާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F11 353 ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަމްނާ ޙަމީދު އައްސޭރި 1 ބ. ފުޅަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F11 354 ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަޙީދާ ޙަސަން ވެސްޓްސައިޑް 1 ބ. ފުޅަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F11 355 ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަމްދާ ޙަމީދު އައްސޭރި 1 ބ. ފުޅަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  161     

 F11 356 ބ. ފުޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރަޖްނީ ސޫރަޖްވިލާ 1 ބ. ފުޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F12 357 ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިހާޔާ ޢަލީ ނޫރާނީ 1 ބ. ފެހެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F12 358 ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޔަސްފާ ބިލެތްމާގެ 1 ބ. ފެހެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F12 359 ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނުހާ އައްސޭރި 1 ބ. ފެހެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F12 360 ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޒާހިރާ ކެނެރީވިލާ 1 ބ. ފެހެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F12 361 ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤަމަރިއްޔާ މުޙައްމަދު އާވާޒް 1 ބ. ފެހެންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F13 362 ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަޠީނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ފެހިވިނަ 1 ބ. ގޮއިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F13 363 ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝާހިދާ އައްސޭރި 1 ބ. ގޮއިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F13 364 ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރާމިޒާ އެވަރބުލޫ 1 ބ. ގޮއިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F13 365 ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަފްނާ އިބްރާހީމް ފަރުމާ 1 ބ. ގޮއިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F13 366 ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މަލީޙާ ގަހާ 1 ބ. ގޮއިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F2 367 ބ. ކަމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަޢުދިއްޔާ މުޙައްމަދު ތޯތާގެ 1 ބ. ކަމަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F2 368 ބ. ކަމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަފިއްޔާ ޢަލީ ހަތިހާ 1 ބ. ކަމަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F2 369 ބ. ކަމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިޝްފާން ގުލްޒާރުގެ 1 ބ. ކަމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F2 370 ބ. ކަމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުދާ ޢަބްދުލްކަރީމް އަރުތަ 1 ބ. ކަމަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F2 371 ބ. ކަމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަފީޤާ  އާސިޔަތު ވިލުދޮޅި 1 ބ. ކަމަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F3 372 ބ. ކެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫންވިލާ 1 ބ. ކެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F3 373 ބ. ކެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ އަޙްމަދު މާއޮޅު 1 ބ. ކެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 F3 374 ބ. ކެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޛީރާ އަޙްމަދު މާއޮޅު 1 ބ. ކެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 އިނަފް 1 ބ. ކެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން 

 )އައިޝާ(
 F3 375 ބ. ކެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 F3 376 ބ. ކެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްމާ މުޙައްމަދު )ނަސް( ނިޔާމަ 1 ބ. ކެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F4 377 ބ. ކިހާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ވަޙީދާ ވާދީ 1 ބ. ކިހާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F4 378 ބ. ކިހާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަރަފިއްޔާ އަޙްމަދު މާފަރިވާގެ 1 ބ. ކިހާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F4 379 ބ. ކިހާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާދުނާ ޒާހިރު ކުރެންދޫގެ 1 ބ. ކިހާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F4 380 ބ. ކިހާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަޢީމާ މޫސާ ގުލްފާމުގެ 1 ބ. ކިހާދޫ އަމިއްލަގޮތުން
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 F4 381 ބ. ކިހާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝުހައިދާ އިބްރާހީމް ފްލޭސް 1 ބ. ކިހާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 F5 382 ބ. ދޮންފަނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މިލްނާ  އާމިނަތު ބ. ދޮންފަން ޢަޒުމް 1 އަމިއްލަގޮތުން

 F5 383 ބ. ދޮންފަނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނިޝްރީން ދޭދަރުގެ 1 ބ. ދޮންފަން އަމިއްލަގޮތުން

 F5 384 ބ. ދޮންފަނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަލީ  ސަހުމީނާ ފިނިހިޔާގެ 1 ބ. ދޮންފަން އަމިއްލަގޮތުން

 F5 385 ބ. ދޮންފަނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުރާ ޙާމިދު )ޒުހުރާ( މަޒާ 1 ބ. ދޮންފަން އެމް.ޑީ.ޕީ

 F5 386 ބ. ދޮންފަނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަޞްފާ )ނަޞްފާ( ސޯމާ 1 ބ. ދޮންފަން އެމް.ޑީ.ޕީ

 F6 387 ބ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރިޙްލާ ގާދޫ 1 ބ. ދަރަވަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 F6 388 ބ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޝަޢުފާ މުސާފިރު 1 ބ. ދަރަވަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F6 389 ބ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ރަންގަލި 1 ބ. ދަރަވަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 F6 390 ބ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ފަރީޝާ ސާހިލް 1 ބ. ދަރަވަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 F6 391 ބ. ދަރަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާއިދާ ޙަސަންފުޅު ހިއުމަން 1 ބ. ދަރަވަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F7 392 ބ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނުޒުހަތު އަޙްމަދު މާވެލު 1 ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން

 F7 393 ބ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޝީދާ އިދުރީސް )ގަމަރުނިސާ( ކާނިމާގެ 1 ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން

 F7 394 ބ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޞަފޫރާ އިބްރާހީމް ހުދުއަލި 1 ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން

 F7 395 ބ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ އިދުރީސް ކާނިމާގެ 1 ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން

 ފިޔާދާގެ 1 ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން
ނާހިދާ މުޙައްމަދު )ޝަފީގާ 

 މުޙައްމަދު(
 F7 396 ބ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 F8 397 ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު )ފަރީދާ( މޫސުމްރަބީޢު 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 F8 398 ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒީމާ އިބްރާހީމް އަމާޒު 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 F8 399 ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޝަމްލާ ޢަބްދު މުޝްތަރީގެ 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 F8 400 ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާޒްލީން މުޙައްމަދު މީޒާން 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 F8 401 ބ. އޭދަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މިލްނާ ޢަލީ ހުސްނުހީނާގެ 1 ބ. އޭދަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 F9 402 ބ. ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާއިޤާ ޙުސައިން މުރަކަ 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F9 403 ބ. ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ދޫމާ ޢަބްދުލްކަރީމް ފަސްރީތި 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F9 404 ބ. ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސިޔާދާ ޢަބްދުއްރަހީމް އާލިޔާމަންޒިލް 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 F9 405 ބ. ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަދާ އިބްރާހީމް ަާަާަްޗާންދަނީގެ 1 ބ. ތުޅާދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 F9 406 ބ. ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އާލިޔާ އެވަރބްލޫ 1 ބ. ތުޅާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 G1 407 ޅ. ހިންނަވަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވިރުދާ ޒަކަރިއްޔާ ކޯޅި 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 G1 408 ޅ. ހިންނަވަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝެހެނާޒް މުޙައްމަދު ފެހިގެ 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 G1 409 ޅ. ހިންނަވަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާޖިދާ މުޙައްމަދު ނޭޒާ 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 G1 410 ޅ. ހިންނަވަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާޢިރާ ޙަސަންފުޅު ލައިނޫފަރުގެ 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 G1 411 ޅ. ހިންނަވަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ މޫސާ ހީނާމާއާގެ 1 ޅ. ހިންނަވަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 G2 412 ޅ. ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާމިރާ މުޙައްމަދު ބްލޫޝޭޑް 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 G2 413 ޅ. ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޢާއިޝަތު ޢަބްދު ވާދީ 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 G2 414 ޅ. ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ ސަޢީދު އަލިމަސްގެ 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 G2 415 ޅ. ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާއިޝާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވެނިސް 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 G2 416 ޅ. ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަފްވަތު ޢަބްދުލްކަރީމް )އަފްވާ( ޑްރީމް 1 ޅ. ނައިފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 G3 417 ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަންފާ އަޙްމަދު ޢަބްހަރީގެ 1 ޅ. ކުރެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 G3 418 ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރުޤިއްޔާ ޙުސައިން ފަޒާ 1 ޅ. ކުރެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 G3 419 ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  މުޢީނާ ކޯރަމް 1 ޅ. ކުރެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 G3 420 ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاނަޛީރާ ޢަބްދު ހިތިލާގެ 1 ޅ. ކުރެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 G3 421 ޅ. ކުރެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ހުވަނދު 1 ޅ. ކުރެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 G4 422 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަލީ  ރަމްޒީނާ ކުރިކީލަގެ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 G4 423 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاރަމްލާ ޢަބްދު މަންޒިލް 1 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 G4 424 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙުސްނާ ޢަބުދުލްމުޙްސިން ފިނިހިޔާގެ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 G4 425 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަޙީދާ އިބްރާހީމް ކޮތަރިވިލާގެ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 G4 426 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހައިރާ ޢަބްދުލްޤަފޫރު ހަސްތީ 1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 H1 427 ކ. ކާށިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިބްރާހީމް  ފަޒްނާ ބިންހިމަގެ 1 ކ. ކާށިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H1 428 ކ. ކާށިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒާހިޔާ މުޙައްމަދު ހުރަސްފަރު 1 ކ. ކާށިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H1 429 ކ. ކާށިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ފާސިޔާ )ފާސިޔާ( ބިންމަތީގެ 1 ކ. ކާށިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H1 430 ކ. ކާށިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖީލާން ޖަމީލް މާވެލަސް 1 ކ. ކާށިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 H1 431 ކ. ކާށިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޞާލިޙް މައިފާހައުސް 1 ކ. ކާށިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H2 432 ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނަޖުދާ ރޯޝަނީ 1 ކ. ގާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 H2 433 ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޞަފޫރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރިލީޒް 1 ކ. ގާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 H2 434 ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާއިބާ އަޙްމަދު ވައިޖެހޭގެ 1 ކ. ގާފަރު ޕީ.ޕީ.އެމް

 H2 435 ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޝަޒްލީ ސަނީވޭ 1 ކ. ގާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 H2 436 ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޒްމީލާ ޢުމަރު ކުޅިތުޅާގެ 1 ކ. ގާފަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 H3 437 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މުޙުސިނާ ކަަާނިގަސްދޮށުގެ 1 ކ.ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 H3 438 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ވަފިއްޔާ ނޫރުގެ 1 ކ. ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 H3 439 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ނިހާމާ ޖަންބުމާގެ 1 ކ. ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 H3 440 ކ. ދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ހުދާ )ހުދާ( ސިލިންކޯ 1 ކ. ދިއްފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 H4 441 ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢިނާޔާ މޫސާ އޭރިއަސް 1 ކ. ތުލުސްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H4 442 ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޒުރާ އިސްމާޢީލް އަރާތަރި 1 ކ. ތުލުސްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H4 443 ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ފަޟީލާ ނީލްވިލ1ާ ކ. ތުލުސްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 H4 444 ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝިފާ މުސްތަރީގެ 1 ކ. ތުލުސްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H4 445 ކ. ތުލުސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަހުމީނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޙަސަން ސިލްވަރ ސޭންޑް 1 ކ. ތުލުސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 H5 446 ކ. ހުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޒީހާ މާހިރު ނޫފަރު 1 ކ. ހުރާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H5 447 ކ. ހުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ފަރުޒާނާ ފިނިރޯޅި 1 ކ. ހުރާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H5 448 ކ. ހުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝަހުލާ ޔަޙްޔާ ނަސީމީވިލާ 1 ކ. ހުރާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H5 449 ކ. ހުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާދިރާ ޢަބްދުލްކަރީމް މޫންލައިޓް 1 ކ. ހުރާ އަމިއްލަގޮތުން

 H5 450 ކ. ހުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މިތުނާ މުތީ 1 ކ. ހުރާ އަމިއްލަގޮތުން

 H6 451 ކ. ހިންމަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ވަފާ އުފާ 1 ކ. ހިންމަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H6 452 ކ. ހިންމަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަނާ ޢާޠިފް ހެޕީގާޑަން 1 ކ. ހިންމަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H6 453 ކ. ހިންމަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރިޒްމާ ޝުޢައިބު ރިހިއަލި 1 ކ. ހިންމަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H6 454 ކ. ހިންމަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޖެނިފާ އަނބުމާގެ 1 ކ. ހިންމަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H6 455 ކ. ހިންމަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް އީނާސް ކަދޮޅުމާގެ 1 ކ. ހިންމަފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް
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 H7 456 ކ. ގުޅީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނަސީމް ފިނިފެންމާގެ 1 ކ. ގުޅި އެމް.ޑީ.ޕީ

 H7 457 ކ. ގުޅީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ސެމީނާ މިނާޒު 1 ކ. ގުޅި އެމް.ޑީ.ޕީ

 H7 458 ކ. ގުޅީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޝާލީން ލައިޓްހައުސް 1 ކ. ގުޅި އަމިއްލަގޮތުން

 H7 459 ކ. ގުޅީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނަޙްލާ ހެޕީނައިޓު 1 ކ. ގުޅި އެމް.ޑީ.ޕީ

 H7 460 ކ. ގުޅީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޤުރައިޝާ ސޭޑީކޯނަރު 1 ކ. ގުޅި އެމް.ޑީ.ޕީ

 H8 461 ކ. މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާޝިމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޝާހީ 1 ކ. މާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H8 462 ކ. މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަމްސީނާ މުޙައްމަދު އަބަދަށްފެހި 1 ކ. މާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H8 463 ކ. މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނާޝިދާ ހިޔާވަހި 1 ކ. މާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H8 464 ކ. މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުފާޝާ ސްވީޓްމީޑް 1 ކ. މާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 H8 465 ކ. މާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނަޖުފާ ނަޔާގުލްޝަން 1 ކ. މާފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 H9 466 ކ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަފީޤާ ޢަލީ އަސުރުމާގެ 1 ކ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H9 467 ކ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ ޗަބޭލީހައުސް 1 ކ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 H9 468 ކ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝިޒްލާ ޢަބްދުލްހާދީ )ސިޒުލާ( ސެމްރޮކު 1 ކ. ގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 H9 469 ކ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަޢީޝާ މުޖުތަބާ )މައިޝާ( ވިކްޓަރީހައުސް 1 ކ. ގުރައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 H9 470 ކ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ އަޝްފާ ފިޔާތޮށިގެ 1 ކ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 U1 471 އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  އަންޖޫނާ ބަނަފްސާގެ 1 އއ. ތޮއްޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U1 472 އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙުސައިން  ސާމިރާ ޒަމާލިކު 1 އއ. ތޮއްޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U1 473 އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝިފާނާ  ޢާއިޝަތު ނައިޓްރޯސް 1 އއ. ތޮއްޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U1 474 އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނަސްފާ ގުލްސީނާމާގެ 1 އއ. ތޮއްޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 U1 475 އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަޢީޝާ މުޙައްމަދު ސީސަންގެ 1 އއ. ތޮއްޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 U2 476 އއ. ރަސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިބްރާހީމް  ސިނާޔާ އެރޯމާ 1 އއ. ރަސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U2 477 އއ. ރަސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ޢާރިފާ ޢަބްހަރީގެ 1 އއ. ރަސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U2 478 އއ. ރަސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިބްރާހީމް  މުރުޝިދާ މިދިލިމާގެ 1 އއ. ރަސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U2 479 އއ. ރަސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޙްމަދު )ސިރޭ(  ސިރުމީނާ ބާރަނާގެ 1 އއ. ރަސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U2 480 އއ. ރަސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަނޫސާ  އާމިނަތު ލުބޯގަސްދޮށުގެ 1 އއ. ރަސްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 U3 481 އއ. އުކުޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަސަން  މާރިޔާ މިރާޒް 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U3 482 އއ. އުކުޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝިފްޒާ  އާމިނަތު ފިނިހިޔާމަންޒިލް 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U3 483 އއ. އުކުޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޝްވާ  އާމިނަތު ތަޑިރަތްމާގެ 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U3 484 އއ. އުކުޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ޒަހިއްޔާ އޯޝަން ޕާކް 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U3 485 އއ. އުކުޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚާލިދު  ޝީރީނާ ގުލްތަރުޖަމާގެ 1 އއ. އުކުޅަސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U4 486 އއ. މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާދަމް  މުސްލިމާ ފެޝަން ފްލަވަރ 1 އއ. މަތިވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 U4 487 އއ. މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޢަބްދު  ފަޒުނާ ވެސްޓްހައުސް 1 އއ. މަތިވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 U4 488 އއ. މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުފީދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ވައިޓްރޯސް 1 އއ. މަތިވެރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 U4 489 އއ. މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަނޫސާ  ފާޠިމަތު ގްރީންވިލާ 1 އއ. މަތިވެރި އެމް.ޑީ.ޕީ

 U4 490 އއ. މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަހީމާ މޫސާ މޯނިންގްވިލާ 1 އއ. މަތިވެރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 U5 491 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ލަޠީފާ އިބްރާހީމް )ލަޠީފާ( ސޯސަންވިލާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U5 492 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝަހީމާ ދެތަޑިމާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U5 493 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މޫސާ އަތިރީގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U5 494 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަރީމާ އަޙްމަދު މުސްތަރީގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U5 495 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާރިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަތްވިލާގެ 1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U6 496 އއ. ފެރިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރިޝްމާ() މުޙައްމަދު  މަރްޔަމް އިތާ 1 އއ. ފެރިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 U7 497 އއ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަސަން  ޒާހިދާ ލާޖެހިގެ 1 އއ. މާޅޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U7 498 އއ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޠިފާ  މަރްޔަމް ހަޒާރުމާގެ 1 އއ. މާޅޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U7 499 އއ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަޒީނާ  ފާޠިމަތު ނަލަހިޔާގެ 1 އއ. މާޅޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U7 500 އއ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ނާޡިރާ ސައިމާގެ 1 އއ. މާޅޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U7 501 އއ. މާޅޮހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާދަމް  ފަތުޙިއްޔާ ފިނިފެންމާގެ 1 އއ. މާޅޮސް އެމް.ޑީ.ޕީ

 U8 502 އއ. ހިމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ފަޟީލާ ފާރޫޤް އޯކިޑުވިލާ 1 އއ. ހިމަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U8 503 އއ. ހިމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިޒުވާނާ ފާރޫޤު ޑޭޒީނެސްޓް 1 އއ. ހިމަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U8 504 އއ. ހިމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤުރައިޝާ އިބްރާހީމް ފައިންޝޭޑް 1 އއ. ހިމަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 U8 505 އއ. ހިމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ދިޔާނާ ބިލާލު ކުރިބޯށިގެ 1 އއ. ހިމަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 U8 506 އއ. ހިމަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޠާޤާ އިބްރާހީމް ފައިންޝޭޑް 1 އއ. ހިމަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I1 507 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ މޫސާ )ޚައްޖަ( ޖަވާހިރުވާދީ 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I1 508 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަހްދިއްޔާ ޔަޙްޔާ )މަހްދިއްޔާ( އަރުތަ 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I1 509 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާދިޔާ މުޙައްމަދު ސެންޓުގެ 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I1 510 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޘުރައްޔާ އާދަމް )ސުރައްޔާ( މޫންލައިޓް 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I1 511 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޒުހުދާ ކަހުރަބުގެ 1 އދ. ހަންޏާމީދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I10 512 އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒިދުނާ މުޙައްމަދު )ޒިދޫ( ފަރުމާ 1 އދ. މާމިގިލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 I10 513 އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސީމާ މޫސާ )ސީމާ( ދޭލިޔާގެ 1 އދ. މާމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 I10 514 އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު އިބްރާހީމް ޖަވާހިރުއައްސޭރި 1 އދ. މާމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 I10 515 އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިޝާ ޤާސިމް )ނިޝާ( ކެމީހިޔާ 1 އދ. މާމިގިލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 I10 516 އދ. މާމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޖަމީލް ނިއުފްރެޝް 1 އދ. މާމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 I2 517 އދ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިފްސާނާ )ރިފޫ( ޕެންޒީމާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I2 518 އދ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ހަޒާރުމާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I2 519 އދ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މުނީޒާ ވާރޭވިލާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I2 520 އދ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާމިހާ އިސްމާޢީލް ޖަންބުމާގެ 1 އދ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I2 521 އދ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޝެހެނާޒް ފިނިފެންވިލާ 1 އދ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I3 522 އދ. ކުނބުރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނާހިދާ ހެޕީނައިޓް 1 އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I3 523 އދ. ކުނބުރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރައުޝާ ފިނިހިޔާ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I3 524 އދ. ކުނބުރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު )ފާއިގާ( ހަނދުވަރީވިލާ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I3 525 އދ. ކުނބުރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޝާހިދާ ހަނދުވަރީވިލާ 1 އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I3 526 އދ. ކުނބުރުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝަޒުނާ މީނާޒް 1 އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I4 527 އދ. މަހިބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ފާއިޒް ވާރޭވިލާ 1 އދ. މަހިބަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 I4 528 އދ. މަހިބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ފަޟީލާ ފަހިވާ 1 އދ. މަހިބަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 I4 529 އދ. މަހިބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އާދަމް އެންދެރިމާގެ 1 އދ. މަހިބަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 I4 530 އދ. މަހިބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނާއިޝާ ކަށިމާގެ 1 އދ. މަހިބަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 I4 531 އދ. މަހިބަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސަމްލާ ވާދީގެ 1 އދ. މަހިބަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 I5 532 އދ. މަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަނީސާ ޢަލީ ރަތްވިލާގެ 1 އދ. މަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I5 533 އދ. މަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަސީނާ ޢަލީ ނާރެސް 1 އދ. މަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I5 534 އދ. މަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ ޝިހާބު އޯޝަންވިލާ 1 އދ. މަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I5 535 އދ. މަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އިސާމާ އެމޭޒަން 1 އދ. މަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 I5 536 އދ. މަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަބްދުލްކަރީމް  ބަދޫރާ އޯކިޑުވިލާ 1 އދ. މަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 I6 537 އދ. ދަނގެތީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަޒުނާ ޔޫސުފް ނޫލައިޓް 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން

 I6 538 އދ. ދަނގެތީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝިފާނާ ފަތުރު 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން

 I6 539 އދ. ދަނގެތީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސަޢުދު ޖަންބުމާގެ 1 އދ. ދަނގެތި އެމް.ޑީ.ޕީ

 I6 540 އދ. ދަނގެތީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް ލަކީސްޓާރ 1 އދ. ދަނގެތި އެމް.ޑީ.ޕީ

 I6 541 އދ. ދަނގެތީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިޝްތާ އެރޯމާ 1 އދ. ދަނގެތި އަމިއްލަގޮތުން

 I7 542 އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސިފުޒާ ޙަސަން ފުނަމާގެ 1 އދ. ދިގުރަށް އަމިއްލަގޮތުން

 I7 543 އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުހުރާ އިބްރާހީމް ވައިލެޓްވިލާ 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 I7 544 އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙުސްނާ އިބްރާހީމް މަތަރެސްމާވިލާ 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 I7 545 އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޢަލީ ވައިޓްރޯސް 1 އދ. ދިގުރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 I7 546 އދ. ދިގުރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާސިޔާ ނިޒާރު )އާސިޔާ( ރޯޒްލީޑް 1 އދ. ދިގުރަށް އަމިއްލަގޮތުން

 I8 547 އދ. ފެންފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޢަބްދުއްޝަކޫރު މާޒް 1 އދ. ފެންފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 I8 548 އދ. ފެންފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު އދ. ފެންފުށި، ޕެރިސް އަމިއްލަގޮތުން

 I8 549 އދ. ފެންފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުއުމިނާ އިބްރާހީމް މޫރިތިގެ 1 އދ. ފެންފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 I8 550 އދ. ފެންފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަޢުދިއްޔާ ޤާސިމް ވިލަރެސް 1 އދ. ފެންފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 I8 551 އދ. ފެންފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ޕެރިސް 1 އދ. ފެންފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 I9 552 އދ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރުޤިއްޔާ ޔޫސުފް ހަދުވަރީމަންޒިލް 1 އދ. ދިއްދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 I9 553 އދ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ ޔޫސުފް ނޫރީގެ 1 އދ. ދިއްދޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 I9 554 އދ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ޒަމާނީހަދާން 1 އދ. ދިއްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 I9 555 އދ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރަޟިއްޔާ އާދަމް މީނާޒް 1 އދ. ދިއްދޫ އަމިއްލަގޮތުން
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 I9 556 އދ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ އިރުދޭމާގެ 1 އދ. ދިއްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 J1 557 ވ. ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާނިޔާ މުޙައްމަދު )ސާނިޔާ( އާނިރު 1 ވ. ފުލިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 J1 558 ވ. ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ހިތަށްފިނިވާގެ 1 ވ. ފުލިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 J1 559 ވ. ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނޫޙް  މަޢުޞޫމާ ފުރުއްމާގެ 1 ވ. ފުލިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 J1 560 ވ. ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަމީނާ ޢައްބާސް )ސަމީނާ( ސޯސަންގެ 1 ވ. ފުލިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 J1 561 ވ. ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނާޞިޙާ މިރުސްމާގެ 1 ވ. ފުލިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 J2 562 ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިބްރާހީމް  ޝިފާޒާ މ. ޖަރީވިލާ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 J2 563 ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސީމް  ރިސްފާ 1 މާލެ 97ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  އެމް.ޑީ.ޕީ

 J2 564 ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާދަމް  އަސްމާ 1 މާލެ 5މއ. ތްރީމޫންސް  އެމް.ޑީ.ޕީ

 J2 565 ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒޫނާ އަޙްމަދު ނަޔާ 1 ވ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 J2 566 ވ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝައުޝަން ކިއުޓު 1 ވ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 J3 567 ވ. ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސުނީޒާ އޯކިޑްމާގެ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 J3 568 ވ. ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރަސްމާ ކެނެރީހިޔާ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 J3 569 ވ. ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މައިމޫނާ ޢަބްދުލްޣަނީ )މައިމޫނާ( ވައިޓްވިލާ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 J3 570 ވ. ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޚަދީޖާ ޢަބްދު ލަކީސްޓަރ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 J3 571 ވ. ފެލިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ކުދިމަގޫމާގެ 1 ވ. ފެލިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 J4 572 ވ. ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤާސިމް  ނާޝިދާ ސޯސަންވިލާ 1 ވ. ކެޔޮދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 J4 573 ވ. ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަސަން  މޫނިސާ ވައިލެޓްވިލާ 1 ވ. ކެޔޮދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

ރޑަން 1 ވ. ކެޔޮދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް  J4 574 ވ. ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ އިބްރާހީމް ލައިފްގާ

 J4 575 ވ. ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޞަފިއްޔާ ޢަލީ ގުލޭނޫރަންމާގެ 1 ވ. ކެޔޮދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 J4 576 ވ. ކެޔޮދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރީމާ އަޙްމަދު ނައިޓްރޯސް 1 ވ. ކެޔޮދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 K2 577 މ. ވޭވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔުމްނާ ޚާލިދު ވަޤުތީހިޔާ 1 މ. ވޭވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 K2 578 މ. ވޭވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަސީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ފޭރުމާގެ 1 މ. ވޭވަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 K2 579 މ. ވޭވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސަނާ އަޙްމަދު ޑޭޒީވިލާ 1 މ. ވޭވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 K2 580 މ. ވޭވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ އިރަމާގެ 1 މ. ވޭވަށް އެމް.ޑީ.ޕީ
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 K2 581 މ. ވޭވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާހިދާ މުޙައްމަދު ގުލޭނޫރަންމާގެ 1 މ. ވޭވަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

 K3 582 މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާޞިޙާ ނާޞިރު ދިލާސާގެ 1 މ. މުލައް ޕީ.ޕީ.އެމް

 K3 583 މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާޖިދާ ޙުސައިން ކީމާ 1 މ. މުލައް ޕީ.ޕީ.އެމް

 K3 584 މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިނާސާ އިބްރާހީމް ޕީ.ޕީ.އެމް. އޮފީސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 K3 585 މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް އިނާޝާ ފެއާސްޓަރ 1 މ. މުލައް ޕީ.ޕީ.އެމް

 K3 586 މ. މުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޛީމާ ޢަލީ )ނަޒީ( މިރުސްމާގެ 1 މ. މުލައް އެމް.ޑީ.ޕީ

 K4 587 މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙުސައިންފުޅު  އަސްމާ ޗަބޭލީގެ 1 މ. މުލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K4 588 މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙުސައިންފުޅު  ޒަހިއްޔާ މަރިޔާޒް 1 މ. މުލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K4 589 މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސީރީނާ ޢަބްދުއްލަޠީފް މާފަހި 1 މ. މުލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K4 590 މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާދަމް  ރާބިޢާ އަލްފާ 1 މ. މުލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K4 591 މ. މުލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢިޒުމާ ފުލައިންހާޓް 1 މ. މުލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K5 592 މ. ނާލާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒުހުދާ މ. ނާލާފުށި  އުތުރުގެ 1 އަމިއްލަގޮތުން

 K5 593 މ. ނާލާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒީނާ ޝަމީމް ފިނިވާގެ 1 މ. ނާލާފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 K5 594 މ. ނާލާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަމީމް  ޙާމިދާ ދުއްލިސާގެ 1 މ. ނާލާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K5 595 މ. ނާލާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަޡީމާ )އަޒީމާ( ފެހިވިލާގެ 1 މ. ނާލާފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K5 596 މ. ނާލާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ އަފްސާނާ މީރާ 1 މ. ނާލާފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 K6 597 މ. ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ރަޝީދާ ޑޯރެންސީވިލާ 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 K6 598 މ. ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފިނިހިޔާގެ 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 K6 599 މ. ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ މުންޛިރު ބުލޫހައުސް 1 މ. ކޮޅުފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K6 600 މ. ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ އަސްރަފީގެ 1 މ. ކޮޅުފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K6 601 މ. ކޮޅުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒަކީ ވީވަރު 1 މ. ކޮޅުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 K7 602 މ. ދިއްގަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޒީޒާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ގްރީންގެ 1 މ. ދިއްގަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 K7 603 މ. ދިއްގަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ ލަނގެރިގެ 1 މ. ދިއްގަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 K7 604 މ. ދިއްގަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ރައިހާނާ ބެންހާގެ 1 މ. ދިއްގަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 K7 605 މ. ދިއްގަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސީމާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ކެޔޮޅުގެ 1 މ. ދިއްގަރު އެމް.ޑީ.ޕީ
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 K7 606 މ. ދިއްގަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޒާހިރާ ބޯވެލި 1 މ. ދިއްގަރު އެމް.ޑީ.ޕީ

 K8 607 މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޙްމަދު  ޖޫލިޔާ އަމާޒު 1 މ. މަޑުއްވަރީ ޕީ.ޕީ.އެމް

 K8 608 މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ހުދާ ވެނީލާގެ 1 މ. މަޑުއްވަރީ ޕީ.ޕީ.އެމް

 K8 609 މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާދަމް  ޙުސްނުއްނުޖޫމް މުސްތަރީގެ 1 މ. މަޑުއްވރީ ޕީ.ޕީ.އެމް

 K8 610 މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރިޔާސާ  ޢާއިޝަތު ކަނީރުވިލާ 1 މ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 K8 611 މ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ޔަސްފާ ރޯޒްމީޑް 1 މ. މަޑުއްވަރި ޕީ.ޕީ.އެމް

 L1 612 ފ. ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރިފްދާ އިބްރާހީމް )ރިފޭ( ވަރުދާމަންޒިލް 1 ފ. ފީއަލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 L1 613 ފ. ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަޢުފީޤް  ޝަރުމީލާ ހޭޒްލީން 1 ފ. ފީއަލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 L1 614 ފ. ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރީމާ އުޖާލާގެ 1 ފ. ފީއަލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 L1 615 ފ. ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަނީމާ ހިތިގަސްދޮށުގެ 1 ފ. ފީއަލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 L1 616 ފ. ފީއަލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަދާ އާދަމް ރަޙުމަތުއުފާ 1 ފ. ފީއަލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 L2 617 ފ. ބިލެތްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަލީ  ސާޒުލާ ނިވްޔޯކްހައުސް 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L2 618 ފ. ބިލެތްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަހީރާ  ޢާއިޝަތު ރާސްތާ 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L2 619 ފ. ބިލެތްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔަމާނާ  ޙަލީމަތު ފިނިހިޔާގެ 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L2 620 ފ. ބިލެތްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަޒުނާ  ފާޠިމަތު ސެލްވިޔޯ 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L2 621 ފ. ބިލެތްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ނަޢުޝާ ބްލޫހައުސް 1 ފ. ބިލެތްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L3 622 ފ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަމީރާ  ޙައްވާ ވެސްޓްލައިޓް 1 ފ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L3 623 ފ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލްފާ  މަރްޔަމް ހަނދުވަރީގެ 1 ފ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L3 624 ފ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްރީނާ  ފާޠިމަތު ވައިޖެހޭގެ 1 ފ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L3 625 ފ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަބޫބަކުރު  ޒުހުރާ ރަބީޢުގެ 1 ފ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L3 626 ފ. މަގޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޙްމަދު  ޙައްވާ އުނިމާގެ 1 ފ. މަގޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L4 627 ފ. ދަރަނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ރަންގަލި 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 L4 628 ފ. ދަރަނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަޟީލާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ގުލްހަޒާރުމާގެ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 L4 629 ފ. ދަރަނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު އަޒުލިފާ ހީނާމާގެ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 L4 630 ފ. ދަރަނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިސްމާޢީލް  ފާޠިމަތު މީނާޒްވިލާ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ
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 L4 631 ފ. ދަރަނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޙްމަދު  ޢަޛްރާ ސައިމާގެ 1 ފ. ދަރަނބޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 L5 632 ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޒީޒާ ޢަލީ ބަގީޗާ 1 ފ. ނިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 L5 633 ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސީބާ ޢަލީ ދަގަޑުގެ 1 ފ. ނިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 L5 634 ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޒުމީރާ އިބްރާހީމް ޕާމްސައިޑް 1 ފ. ނިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 L5 635 ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤުރައިޝާ ޙަސަން މީނާޒު 1 ފ. ނިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 L5 636 ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޖުމާ އަޙްމަދު ތްރީބާޑްސް 1 ފ. ނިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M1 637 ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރިޔާޟް ޙަސަން ސީޝެލް 1 ދ. މީދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 M1 638 ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒާހިރާ ޕެންޒީހައުސް 1 ދ. މީދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 M1 639 ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަތާޝާ )ނަތާ( ޙާޞިލް 1 ދ. މީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 M1 640 ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މަޢުރީން ސާޔާ 1 ދ. މީދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 M1 641 ދ. މީދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ޙަފުޞާ ފުނަމާގެ 1 ދ. މީދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

ނޑިދޫ އެމް.ޑީ.އޭ ނޑިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޒުމާ ހާޝިމް ފެހިއަލި 1 ދ. ބަ  M2 642 ދ. ބަ

ނޑިދޫ އެމް.ޑީ.އޭ ނޑިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިބްތިސާމް ޢަބްދުލްޤާދިރު މަލާޒް 1 ދ. ބަ  M2 643 ދ. ބަ

ނޑިދޫ އެމް.ޑީ.އޭ ނޑިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަހުދާ އާދަމް އުދަރެސް 1 ދ. ބަ  M2 644 ދ. ބަ

ނޑިދޫ އެމް.ޑީ.އޭ ނޑިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ކުއީން 1 ދ. ބަ  M2 645 ދ. ބަ

ނޑިދޫ އެމް.ޑީ.އޭ ނޑިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاސިމްނާ ޢަބްދު ނައިޓްރޯސް 1 ދ. ބަ  M2 646 ދ. ބަ

 M3 647 ދ. ރިނބުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢިނާޔާ ޝާކިރު އަވިދޭގެ 1 ދ. ރިނބުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M3 648 ދ. ރިނބުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިރުޝާނާ މުޙައްމަދު އޮއިދުނި 1 ދ. ރިނބުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M3 649 ދ. ރިނބުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޙްލާ އިބްރާހީމް ޕިންކްރޯސް 1 ދ. ރިނބުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M3 650 ދ. ރިނބުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަމްސިއްޔާ ރަޝީދު އަޙްމަދު ކުންނާރުގެ 1 ދ. ރިނބުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M3 651 ދ. ރިނބުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝެރީނާ ގެނބުރު 1 ދ. ރިނބުދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M4 652 ދ. ހުޅުދެލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރިޔާލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުދުވިލާ 1 ދ. ހުޅުދެލި އެމް.ޑީ.އޭ

 M4 653 ދ. ހުޅުދެލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖަލީލާ އިސްމާޢީލް ޗާނދަނީގެ 1 ދ. ހުޅުދެލި އެމް.ޑީ.އޭ

 M4 654 ދ. ހުޅުދެލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝެހެޒާދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު މުރަކަ 1 ދ. ހުޅުދެލި އެމް.ޑީ.އޭ

 M4 655 ދ. ހުޅުދެލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަޤުލީމާ މުޙައްމަދު ރިބުދޫގެ 1 ދ. ހުޅުދެލި އެމް.ޑީ.އޭ
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 M4 656 ދ. ހުޅުދެލި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަމީނާ ޙުސައިން ވަރަ 1 ދ. ހުޅުދެލި އެމް.ޑީ.އޭ

 M6 657 ދ. މާއެނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުނައިރާ މުޙައްމަދު ދިލްކްސާގެ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 M6 658 ދ. މާއެނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤުލައިސާ އަޙްމަދު ސްނޯރޯޒް 1 ދ. މާއެނބޫދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 M6 659 ދ. މާއެނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރީނާ އާދަމް ތެމާ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 M6 660 ދ. މާއެނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލްފާ މުޙައްމަދު މާވެޔޮ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑިރަތްމާގެ 1 ދ. މާއެނބޫދޫ އަމިއްލަގޮތުން  M6 661 ދ. މާއެނބޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާދަމް  ނާދިޔާ ތަ

 M7 662 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޒާހިރާ ދާރުއްސަލާމް 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 M7 663 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސީމާ އިދުރީސް ތިބްރޯޒުގެ 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 M7 664 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާހިދާ މުޙައްމަދު ފުލްމޫން 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 M7 665 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝީލާ ރޯޝަން 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 M7 666 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަޢީދާ މޫސާ މާވެލި 1 ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެމް.ޑީ.އޭ

 N1 667 ތ. ބުރުނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސިއްތި އަލިތަރި 1 ތ. ބުރުނި އަމިއްލަގޮތުން

 N1 668 ތ. ބުރުނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ސިފާނާ އޯޝަންމީޑް 1 ތ. ބުރުނި އަމިއްލަގޮތުން

 N1 669 ތ. ބުރުނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޝާމިލާ އަލިތަރި 1 ތ. ބުރުނި އަމިއްލަގޮތުން

 N1 670 ތ. ބުރުނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އިފާޝާ )އިފާ( އަލިތަރި 1 ތ. ބުރުނި އަމިއްލަގޮތުން

 N1 671 ތ. ބުރުނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރީނާ އަލިތަރި 1 ތ. ބުރުނި އަމިއްލަގޮތުން

 N10 672 ތ. ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އިކްރިސާ އަލުވިމާގެ 1 ތ. ތިމަރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N10 673 ތ. ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަލީމަނިކު )އާމިނަތު ރިޝްފާ( ރެޑިއަމްގެ 1 ތ. ތިމަރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N10 674 ތ. ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނިޝާނާ )ނީނީ( ލިލީނައިޓް 1 ތ. ތިމަރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N10 675 ތ. ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޠާހިރާ )ރިފުސާ( ފަތިސްއަލިވާގެ 1 ތ. ތިމަރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N10 676 ތ. ތިމަރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ފެމެލީހައުސް 1 ތ. ތިމަރަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N11 677 ތ. ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާދުނާ މުޙައްމަދު ސަނދުވާ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 N11 678 ތ. ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒީނިޔާ ޢަލީ )ޒީނިޔާ( ފީރޯޒުގެ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N11 679 ތ. ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ )ފާތިން( ސެލްވީނިޔާ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N11 680 ތ. ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާމިޔާ ޢުޘްމާން ކެަެނެރީގެ 1 ތ. ވޭމަންޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 N11 681 ތ. ވޭމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނުޒުހަތު ޢަބްދުލްވައްހާބް ވެސްޓްބީޗް 1 ތ. ވޭމަންޑޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 N12 682 ތ. ކިނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަފީފާ އިސްމާޢީލް ސްޓަރލައިޓް 1 ތ. ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N12 683 ތ. ކިނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސުމީތާ އާކާސް 1 ތ. ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N12 684 ތ. ކިނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ނޫރާނީގެ 1 ތ. ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N12 685 ތ. ކިނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޝަރުމާ ރަންފަރު 1 ތ. ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N12 686 ތ. ކިނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުބައިދާ މުޙައްމަދު ކެމޭލިޔާ 1 ތ. ކިނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N13 687 ތ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނާޞިޙާ މިރުސްމާގެ 1 ތ. އޮމަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N13 688 ތ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުބައިރާ ޢައްބާސް ތިޔަރަމާގެ 1 ތ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N13 689 ތ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އަމްލީނާ ވިކްޓަރީހައުސް 1 ތ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N13 690 ތ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނާޡިމާ ހެޕީނާޒް 1 ތ. އޮމަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N13 691 ތ. އޮމަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاރަމްޒިއްޔާ ޢަބްދު ދޫރެސް 1 ތ. އޮމަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 N2 692 ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އިފާޝާ ފަތަނގުމާގެ 1 ތ. ވިލުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N2 693 ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނަފްޙާ ނާޞިރު ހުވަނދުމާގެ 1 ތ. ވިލުފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N2 694 ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އަސީލާ މާވަޑިގެ 1 ތ. ވިލުފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N2 695 ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޢާފީ ޖަންބުގެ 1 ތ. ވިލުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N2 696 ތ. ވިލުފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މާރިޔަތު ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޑޭޒީމާގެ 1 ތ. ވިލުފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N3 697 ތ. މަޑިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ވާފިރާ ރިހާބު 1 ތ. މަޑިފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 N3 698 ތ. މަޑިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާދިޔާ މާހިރު މަތަރެސްމާގެ 1 ތ. މަޑިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N3 699 ތ. މަޑިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝުހާނާ ކުރިކީލަ 1 ތ. މަޑިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N3 700 ތ. މަޑިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޒުހުދާ ވިލާދުނި 1 ތ.މަޑިފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 N3 701 ތ. މަޑިފުށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނާޞިރާ )ނާޞިރާ( މުރިނގު 1 ތ. މަޑިފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N4 702 ތ. ދިޔަމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާމިޔާ އިސްމާޢީލް ޕީ.ޕީ.އެމް. އޮފީސް ޕީ.ޕީ.އެމް

 N4 703 ތ. ދިޔަމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މޫނިސާ މުޢާވިޔަތު މިޒުނާމަންޒިލް 1 ތ. ދިޔަމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N4 704 ތ. ދިޔަމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނާޝިދާ ޒަމާނުގެ 1 ތ. ދިޔަމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N4 705 ތ. ދިޔަމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަލީމަތު މޫސާ ފީރޯޒުގެ 1 ތ. ދިޔަމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ
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 N4 706 ތ. ދިޔަމިގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނާއިފާ އާޤިސާމަންޒިލް 1 ތ. ދިޔަމިގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N5 707 ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاފަރިޔާލް ޢަބްދު ތެވެލި 1 ތ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 N5 708 ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޝަކީލާ ޢަބްދު ފުސްވިލާ 1 ތ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 N5 709 ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاއަސްމާ ޢަބްދު ލިލީމާގެ 1 ތ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 N5 710 ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޠާއިރާ ރަޝާދު ނިޔަމި 1 ތ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 N5 711 ތ. ގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާޞިރާ ޙުސައިން ނަފާ 1 ތ. ގުރައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަލްވާ ޢަލީ ފިނިފެންމާގެ 1 ތ. ކަ  N6 712 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ވައިޓްރޯސް 1 ތ. ކަ  N6 713 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު މޫސާ )ސަބީނާ( ފީރޯޒް 1 ތ. ކަ  N6 714 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާޞިމާ އާދަމް ކުދިމާގެ 1 ތ. ކަ  N6 715 ތ. ކަ

ނޑޫދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑޫދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ވިޝާނާ އަރާކުރި 1 ތ. ކަ  N6 716 ތ. ކަ

 N7 717 ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝާހިދާ ފަރުދާބަގީޗާ 1 ތ. ވަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N7 718 ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔުމްނާ ޢަލީ ނަފާ 1 ތ. ވަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N7 719 ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޛީރާ އިބްރާހީމް ގިރީތެރޭގެ 1 ތ. ވަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N7 720 ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ރިޔާޝާ ސޯސަންވިލާ 1 ތ. ވަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N7 721 ތ. ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ލިޔޫޘާ ފެހިވިނަ 1 ތ. ވަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N8 722 ތ. ހިރިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މައިމޫނާ މަސްތަކާގެ 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N8 723 ތ. ހިރިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަހުމީނާ ޙުސައިން ރަބީޢު 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N8 724 ތ. ހިރިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މައިސަރާ މުޙައްމަދު އަތަމާވިލާ 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 N8 725 ތ. ހިރިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރީޝާ ތައުފީޤު ޕެރިސް 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

ނޑުތަޅާގެ 1 ތ. ހިރިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން  N8 726 ތ. ހިރިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޠާހިރާ ދަގަ

 N9 727 ތ. ގާދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ދިލްޝާ ފެހިވިނަ 1 ތ. ގާދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N9 728 ތ. ގާދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާފިޛާ ޢަބްދުލްވާޙިދު )ނާ( ދިލްބަހާރުގެ 1 ތ. ގާދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް

 N9 729 ތ. ގާދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު ސިޕްރާ 1 ތ. ގާދިއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 N9 730 ތ. ގާދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢާޡިމާ މުސްތަރީގެ 1 ތ. ގާދިއްފުށި ޕީ.ޕީ.އެމް
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 N9 731 ތ. ގާދިއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަހީމާ ޔޫސުފް ވެނީލާގެ 1 ތ. ގާދިއްފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 O1 732 ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޒުމްރާ ނޯތުހައުސް 1 ލ. އިސްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O1 733 ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ރަޝީދާ ހުންގާނު 1 ލ. އިސްދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O1 734 ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޝަމީމާ ނަފާ 1 ލ. އިސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O1 735 ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޝާޢިރާ ހުދުތަރި 1 ލ. އިސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O1 736 ލ. އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އާސިއާ އަންނާރުމާގެ 1 ލ. އިސްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O10 737 ލ. ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢާޞިމާ ޖަވާހިރުމާގެ 1 ލ. ހިތަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O10 738 ލ. ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ ޙުސައިން )ހަބިއްތަ( ކަތިރިޔާ 1 ލ. ހިތަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O10 739 ލ. ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސުދާ )އާމިނަތު ސުދާ( ދެރަހާ 1 ލ. ހިތަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O10 740 ލ. ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސަމްނާ )ފާތުން( ލާބަ 1 ލ. ހިތަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O10 741 ލ. ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ މިޒުނާ )މިލޫ( ވަލުގެ 1 ލ. ހިތަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O11 742 ލ. ކުނަހަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރު ސްވިޓްޑްރީމް 1 ލ. ކުނަހަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O11 743 ލ. ކުނަހަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަޢުޞޫމާ ޙުސައިން ހިރުދުގަސްދޮށުގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O11 744 ލ. ކުނަހަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނަޞީރާ އަސަރީގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑުވާގެ 1 ލ. ކުނަހަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް  O11 745 ލ. ކުނަހަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާޝިދާ މުޙައްމަދު ކަ

 O11 746 ލ. ކުނަހަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޤަމަރިއްޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް ބީޗްހެވަން 1 ލ. ކުނަހަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O12 747 ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ރިޔާޝާ އިރުދޭމާގެ 1 ލ. ކަލައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O12 748 ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރަޙީމާ ޒީނާމަންޒިލް 1 ލ. ކަލައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O12 749 ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސްމާ ޢަލީ ސަންފްލާވަރ 1 ލ. ކަލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O12 750 ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާމިރާ ޔޫސުފް ޝާދީވިލާ 1 ލ. ކަލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O12 751 ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަލީދާ  އާމިނަތު އިރުމަތީގެ 1 ލ. ކަލައިދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O2 752 ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރޯޒީ އިބްރާހީމް ވީނަސް 1 ލ. ދަނބިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O2 753 ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަޒީހާ ފިތުރޯނުގެ 1 ލ. ދަނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O2 754 ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު މަޢުޞޫމާ ދިލްބަހާރުގެ 1 ލ. ދަނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O2 755 ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަޢުދިއްޔާ އިބްރާހީމް ބުލްބުލާގެ 1 ލ. ދަނބިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 O2 756 ލ. ދަނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ވަޙީދާ ކުޑަދަހަރާގެ 1 ލ. ދަނބިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O3 757 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސަލްމާ ލޭކޮކާގެ 1 ލ. މާބައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O3 758 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ނާޒު 1 ލ. މާބައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O3 759 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަހުމީނާ ޙަސަން ފިނިފެންމާގެ 1 ލ. މާބައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O3 760 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސުރީނާ މުޙައްމަދު ވާރޭވިލާ 1 ލ. މާބައިދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O3 761 ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ރިޟާ ދުންތަރި 1 ލ. މާބައިދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O4 762 ލ. މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޚަތުމާ ޖަމީލް ޢަލިހިޔާ 1 ލ. މުންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O4 763 ލ. މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޙުޒައިމާ އަސުރުމާގެ 1 ލ. މުންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O4 764 ލ. މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޢަޡީމާ ފަހިނޫރު 1 ލ. މުންޑޫ އަމިއްލަގޮތުން

 O4 765 ލ. މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސިމްލާ ނޫރީގެ 1 ލ. މުންޑޫ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 O4 766 ލ. މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް ނޫވިލު 1 ލ. މުންޑޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑި. ރޯޒަރީލައިޓް 1 ލ. ގަން އެމް.ޑީ.ޕީ  O5 767 ލ. ގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިޙްސާނާ ސަޢީދު ތު

ނޑި. އާބާދުހިޔާ 1 ލ. ގަން އެމް.ޑީ.ޕީ  O5 768 ލ. ގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ރަޟިއްޔާ ތު

 O5 769 ލ. ގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސަޢީދާ މުކުރިމަގު. ފިނިހިޔާގެ 1 ލ. ގަން އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑި. ފްރީލައިފް 1 ލ. ގަން އެމް.ޑީ.ޕީ  O5 770 ލ. ގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޢަލީ ތު

ނޑި. ހިޔާވަހި 1 ލ. ގަން ޕީ.ޕީ.އެމް  O5 771 ލ. ގަމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަހުމީނާ ޢަލީ ތު

 O6 772 ލ. މާވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް ޝޭޑީކޯނާރ 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 O6 773 ލ. މާވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝާޠިރާ ވަރުގެ 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 O6 774 ލ. މާވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޚަދީޖާ ޝިފުލާ އާފާގުގެ 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 O6 775 ލ. މާވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަނީނާ  ފާޠިމަތު ދިނަށަ 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 O6 776 ލ. މާވަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު އާދަމް ފިނިހިޔާގެ 1 ލ. މާވަށް ޕީ.ޕީ.އެމް

 O7 777 ލ. ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ރާފިޢާ މަތަރެސްމާގެ 1 ލ. ފޮނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O7 778 ލ. ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޒޫނާ )ނީމާ( ޖީޒާ 1 ލ. ފޮނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O7 779 ލ. ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަލަކާ މޫސާ އޮނުފީނިގެ 1 ލ. ފޮނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O7 780 ލ. ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ރިސްމާ ލެގޫން 1 ލ. ފޮނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 O7 781 ލ. ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢަލީ  ޝަކީލާ ކުދިރަތްމާގެ 1 ލ. ފޮނަދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O9 782 ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނީރާ އާކާޝް 1 ލ. މާމެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O9 783 ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަޢީދާ ޔޫސުފް އީޓުޖެހިގެ 1 ލ. މާމެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O9 784 ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާ ޢަޒީލާ އުދަރެސް 1 ލ. މާމެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 O9 785 ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނީޝާ ޖުޕިޓާ 1 ލ. މާމެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 O9 786 ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަދީޙާ މޫސާ ސޯމާ 1 ލ. މާމެންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 P1 787 ގއ. ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަޒުނާ ޝަރީފް ޗާނދަނީވިލާ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P1 788 ގއ. ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނީނާ އިސްމާޢީލް ފިނިހިޔާ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P1 789 ގއ. ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަސީމާ ރަމްޒު 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P1 790 ގއ. ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނާޞިރު ވެލާނާގެ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P1 791 ގއ. ކޮލަމާފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ރިޔާސާ އާދަމް ފަހާގެ 1 ގއ. ކޮލަމާފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P2 792 ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޖުމާނާ ފެހިވިލާގެ 1 ގއ. ވިލިނގިލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 P2 793 ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަރުމީޝާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ތޯތާގެ 1 ގއ. ވިލިނގިލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 P2 794 ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަމީލާ ޙިލްމީ ވާރޭވިލާ 1 ގއ. ވިލިނގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P2 795 ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސުހާނާ ނަޢީމް ސީގަލް 1 ގއ. ވިލިނގިލި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P2 796 ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝައުޒާ ޔަމްޔަމްގެ 1 ގއ. ވިލިނގިލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 P3 797 ގއ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަޖީދާ(هللا )ޝަޙުލީމާ ޢަބްދު މަލަސް 1 ގއ. މާމެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P3 798 ގއ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މޫސާ  ޝީލާ ކުނޫޒް 1 މާލެ ސިޓީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 P3 799 ގއ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖަޒްލީ ޖަމާލް ޢަޞްރުމާގެ 1 ގއ. މާމެންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P3 800 ގއ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ސިޔާމާ ޓިއުލިޕްމާގެ 1 ގއ. މާމެންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 P3 801 ގއ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޙައްމަދު  ޝަހީމާ ކުނޫޒް 1 މާލެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 P4 802 ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިނާޝާ އަޝްރަފް އައްޗަމުގެ 1 ގއ. ނިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑުފެންނަގެ 1 ގއ. ނިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް  P4 803 ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަސްމާ މުޙައްމަދު ކަ

 P4 804 ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޝީބާ އިރުދޭމާގެ 1 ގއ. ނިލަންދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 P4 805 ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاރިޔާސާ ޢަބްދު ފޫޅުމާގެ 1 ގއ. ނިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ



 

 

ސެ ޒިޕޯޓް | އިޑެކްޝަދްލް ކޮމިޝަދ2020ްޑޯކަޑް ކައުދްލިޑްގަކުސެ އިދްގިޚާބާއި އަދްހެދުދްސެ ގަޒައްޤީއަފް މަލައްކަގްކުޒާ ކޮމިޓީސެ އިދްގިޚާބު  179     

 P4 806 ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖީޒާ މުޙައްމަދު ސީނުގެ 1 ގއ. ނިލަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P5 807 ގއ. ދާންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު މިސްކިތްމަގުގެ 1 ގއ. ދާންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P5 808 ގއ. ދާންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔުސްރާ ޙަސަން އެރޯމާ 1 ގއ. ދާންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 P5 809 ގއ. ދާންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މުޒައިނާ މުޚުތާރު )މުޒީ( ފުނޯސްގެ 1 ގއ. ދާންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P5 810 ގއ. ދާންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢިނާ ޢަލީ ހިޔާ 1 ގއ. ދާންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P5 811 ގއ. ދާންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހިންދު މޫސާ ރަމައި 1 ގއ. ދާންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 P6 812 ގއ. ދެއްވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖުވައިދާ މުޙައްމަދު ފީރޯޒުގެ 1 ގއ. ދެއްވަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P6 813 ގއ. ދެއްވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަމީރާ އިބްރާހީމް ގުލޭނޫރުމާގެ 1 ގއ. ދެއްވަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P6 814 ގއ. ދެއްވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިފާޝާ އިބްރާހީމް ދެކޮނުގެ 1 ގއ. ދެއްވަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P6 815 ގއ. ދެއްވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ސުވައިދާ ޕެރިސް 1 ގއ. ދެއްވަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 P6 816 ގއ. ދެއްވަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަނީޤާ މުޙައްމަދު ވައްތީނުގެ 1 ގއ. ދެއްވަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑޭ އަމިއްލަގޮތުން ނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސުއާދާ ޙަސަންދީދީ )ސުއާދާ( ޓްވިންސް 1 ގއ. ކޮ  P7 817 ގއ. ކޮ

ނޑޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް އަޙްމަދުދީދީ ހަޒާރުމާގެ 1 ގއ. ކޮ  P7 818 ގއ. ކޮ

ނޑޭ އަމިއްލަގޮތުން ނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝީޒާ މުޙައްމަދުދީދީ ރަބީޢުގެ 1 ގއ. ކޮ  P7 819 ގއ. ކޮ

ނޑޭ އަމިއްލަގޮތުން ނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައްވާދީދީ ރީޒަން 1 ގއ. ކޮ  P7 820 ގއ. ކޮ

ނޑޭ އަމިއްލަގޮތުން ނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޢަލީ ބޮންތި 1 ގއ. ކޮ  P7 821 ގއ. ކޮ

 P8 822 ގއ. ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފަރުޒާނާ ރަޝާދު ދީމާ 1 ގއ. ގެމަނަފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 P8 823 ގއ. ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނިޝްރީން ޙަސަން ފީރޯޒުގެ 1 ގއ. ގެމަނަފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 P8 824 ގއ. ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަޝްފާ ޢަބްދުއްޞަމަދު )އަޝްފާ( ބާރަނާގެ 1 ގއ. ގެމަނަފުށި އަމިއްލަގޮތުން

 P8 825 ގއ. ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަހުޒާދާ ހިރުދުމާގެ 1 ގއ. ގެމަނަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

 P8 826 ގއ. ގެމަނަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތުދީދީ ގުލިސްތާނުގެ 1 ގއ. ގެމަނަފުށި އެމް.ޑީ.ޕީ

ނޑުހުޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާޢިރާ އިބްރާހީމްދީދީ ބޮންތި 1 ގއ. ކަ  P9 827 ގއ. ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ހައިފާ ޙުސައިން ބަހާރުގެ 1 ގއ. ކަ  P9 828 ގއ. ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒަރީރާ ފާރޫޤު ލައިޓްހައުސް 1 ގއ. ކަ  P9 829 ގއ. ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝިފްނާ އަޙްމަދު ކަޅިރަވަ 1 ގއ. ކަ  P9 830 ގއ. ކަ
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ނޑުހުޅުދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް ނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވަޙީދާ ވަޙީދާމަންޒިލް 1 ގއ. ކަ  P9 831 ގއ. ކަ

 Q1 832 ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ނަދީމާ ބުރަވިމާގެ 1 ގދ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q1 833 ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޖީޒާ ޙަސަން ނީލުގެ 1 ގދ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q1 834 ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޒޫނާ އަޙްމަދު ނިޔަމި 1 ގދ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q1 835 ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާދިލާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޝަބްނަމް 1 ގދ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q1 836 ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ނަޞީރު ރާއީ 1 ގދ. ތިނަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q2 837 ގދ. މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަދީމާތައްޚާން ވައިމަތީގެ 1 ގދ. މަޑަވެލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q2 838 ގދ. މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހަލްފާ އާދަމް ޑޭޒީ 1 ގދ. މަޑަވެލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q2 839 ގދ. މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢުޘްމާން  ޢާއިޝަތު ދުނި 1 ގދ. މަޑަވެލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q2 840 ގދ. މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާސިޔަތު ނަޖީބާ ނާރެސް 1 ގދ. މަޑަވެލި ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q2 841 ގދ. މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ ޕިންކްރޯސް 1 ގދ. މަޑަވެލި ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑެއްދޫ އަމިއްލަގޮތުން ނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ދީނިޔާ ވަޙީދު މެޑޯޒް 1 ގދ. ހޯ  Q3 842 ގދ. ހޯ

ނޑެއްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ނާޡިމާ ހަވީރީއައްސޭރި 1 ގދ. ހޯ  Q3 843 ގދ. ހޯ

ނޑެއްދޫ އަމިއްލަގޮތުން ނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޞަފޫރާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ތޫނިސް 1 ގދ. ހޯ  Q3 844 ގދ. ހޯ

ނޑެއްދޫ އަމިއްލަގޮތުން ނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاޝަހީދާ ޢަބްދު މެޑްރިޓްހައުސް 1 ގދ. ހޯ  Q3 845 ގދ. ހޯ

ނޑެއްދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނަޒާރާ ނިޒާރު ނޫމަރާގެ 1 ގދ. ހޯ  Q3 846 ގދ. ހޯ

 Q4 847 ގދ. ނަޑެއްލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ލުއުލުއު ރޯޒަރީ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q4 848 ގދ. ނަޑެއްލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝިފާނާ ޢަލީ ނިވާގެ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q4 849 ގދ. ނަޑެއްލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު އިބްރާހީމް ވެލަބުލީގެ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q4 850 ގދ. ނަޑެއްލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ތައުފީޤާ ނޫރީގެ 1 ގދ. ނަޑެއްލާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q4 851 ގދ. ނަޑެއްލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޒޫނާ ބުލޫވޭވް 1 ގދ. ނަދެއްލާ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q5 852 ގދ. ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޔުމްނާ އަޙްމަދު އިރުފުހޭގެ 1 ގދ. ގައްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q5 853 ގދ. ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް އަތިރީވިލާ 1 ގދ. ގައްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q5 854 ގދ. ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޒަހްވާ ވިލަސް 1 ގދ. ގައްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q5 855 ގދ. ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ލޮޓަސް 1 ގދ. ގައްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް
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 Q5 856 ގދ. ގައްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒާހިރާ )ޖަންނަތު( ހާޓް 1 ގދ. ގައްދޫ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q6 857 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސާއިޤާ ރަޝީދު ވައިޖެހޭގެ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q6 858 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާނީ ޞާލިޙް ބިއްލޫރިޖެހިގެ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q6 859 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙައިޝިއްޔާ ނަޖީބު ގުލްޒާރުގެ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 Q6 860 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު މޫސާ ފެހިވިލާގެ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q6 861 ގދ. ރަތަފަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ނާޡިމާ ޒުހައިރު ރިސާ 1 ގދ. ރަތަފަންދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q7 862 ގދ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަމީނާ އިބްރާހީމް ސަން 1 ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 ލަކީ 1 ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަގޮތުން
މަރްޔަމް ޝަހީދާ )ސަފިޔައްތާ 

 މަރިޔަމްދީ(
 Q7 863 ގދ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 Q7 864 ގދ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ هللاފާޠިމަތު ޢަބްދު ޗަބޭލީގެ 1 ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 Q7 865 ގދ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު މޫސާ )އާމިނޭފާނު( ރަންރުވާލިގެ 1 ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 Q7 866 ގދ. ވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢިއްފަތު ރަޝީދު )ޢިއްފާ( ބަނަފުސާގެ 1 ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 Q8 867 ގދ. ފިޔޯރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާމިނަތު ޝާހީނާ އޯކިޑްވިލާ 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން

 Q8 868 ގދ. ފިޔޯރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝަމީމާ ޢުޘްމާން ކެތި 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން

 Q8 869 ގދ. ފިޔޯރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަބީބާ އިބްރާހީމް އީޒީރެސްޓް 1 ގދ. ފިޔޯރީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 Q8 870 ގދ. ފިޔޯރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާސިޔަތު ޢަލީ )އާސިޔަތު( ލިލީގެ 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން

 Q8 871 ގދ. ފިޔޯރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޙަސީނާ މަސީޙު ބްލާސަމްއާގެ 1 ގދ. ފިޔޯރީ އަމިއްލަގޮތުން

 Q9 872 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ މާތޮޑާއަވަށް. ކެނެރީގެ 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q9 873 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޝާޠިރާ އަޙްމަދު ފަރެސްއަވަށް. މީނާޒް 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q9 874 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ސަމާ ބަޝީރު ފަރެސްއަވަށް. ގީތު 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q9 875 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ޢާއިޝަތު ޒީނަތު ފަރެސްއަވަށް. ދެކުނުގެ 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް

 Q9 876 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މަރްޔަމް ޢަޒީޒާ މާތޮޑާއަވަށް. ރޯޒީސައިޑް 1 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޕީ.ޕީ.އެމް

ނޑު. ދިގުވާޑިގެ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް އަމިއްލަގޮތުން  R1 877 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ޢާޞިފާ އިބްރާހީމްދީދީ )އާސިފާ( ދިގުވާ

 R2 878 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ފާޠިމަތު ނާފިޢާ ހޯދަޑު. ޒަމްހަރީރުގެ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް އެމް.ޑީ.ޕީ

 R3 879 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަރްޔަމް ޙަސަންދީދީ މިސްކިތްމަގު. ކަރާންގެ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް އެމް.ޑީ.ޕީ

 R4 880 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަރްޔަމް ޢަލީ ފުނާޑު. މަންޒިލް 1 ޏ. ފުވައްމުލައް ޕީ.ޕީ.އެމް
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 R5 881 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަރްޔަމް ދިޔާނާ މާލެގަން. ގަލްގެ 1 ޏ. ފުވައްމުލައް ޕީ.ޕީ.އެމް

 R6 882 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަރްޔަމް ޛަހީނާ އަޙްމަދު ދޫޑިގަން. ގްރީންލެންޑް 1 ޏ. ފުވައްމުލައް އެމް.ޑީ.ޕީ

 S11 883 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުސޫމާ )ދުސޫމާ(  ޢާއިޝަތު ޒީލް 1 ސ. ހުޅުދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S12 884 މެންބަރު މީދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ هللاޢަބްދު  ނަޢުމާ ސޯސަންވާދީ 1 ސ. މީދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S1-S6 885 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިތަދޫ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަދާ  ޢާއިޝަތު ހަނދުވަރީގެ 1 ސ. މަރަދޫފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S1-S6 886 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިތަދޫ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޙައްޖަ() އިބްރާހީމްދީދީ  ޚަދީޖާ 1 ސ. ހިތަދޫ 8-0-0ފްލެޓް  އެމް.ޑީ.ޕީ

 S1-S6 887 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިތަދޫ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މުފީދު )އަނޫ(  އަނޫޝާ ވަރުދީގެ 1 ސ. ހިތަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S1-S6 888 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިތަދޫ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ހީނާ )ހީނާ(  ފާޠިމަތު މަންދޫބުގެ 1 ސ. ހިތަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S1-S6 889 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިތަދޫ ދާއިރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މަރްޔަމް ނަޞީރާ )މަންދާ( މިރިހިމާގެ 1 ސ. ހިތަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S7 890 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ރަޝީދު )ނުސްރާ(  ނުޞްރަތު ޞަބާޙީމަންޒިލް 1 ސ. މަރަދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S8 891 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މޫސާ  ސަލްމާނާ ހެޕީރޯސް 1 ސ. މަރަދޫފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 S9,S10 892 މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޒާހިރާ( ޒާހިރާ )ރަނާގެ  ޙައްވާ މުބޭލީވިލާ 1 ސ. ފޭދޫ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T1 893 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ هللاސަމިއްޔާ ޢަބްދު 1 މާލެ 370-ޖީ-23ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް  ޕީ.ޕީ.އެމް

 T10 894 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ފާޠިމަތު ބަދޫރާ )އަލިބެ ބަދޫ( މއ. އެރީނާ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T11 895 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މުޙައްމަދު )ވިރާ(  ވިރާޝާ މއ. މާކަރީގެ 1 ކ. މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T12 896 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަރްޔަމް ޒާހިރާ މ. ނިޔަމި 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T13 897 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މަރްޔަމް ޔޫސުފް )ބަތް މަރީ( މ. އޮޅުގިރި 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T14 898 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ފާޠިމަތު ނަޢީމް މ. ރަންވިނަ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T15 899 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަރްޔަމް ޝިމާޒާ މ. އެވަރފްރީ 1 މާލެ ޢަދާލަތު ޕާޓީ

 T16 900 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އާމިނަތު ޝަފީޤާ )ޝަފީޤާ( މ. ވެސްޓްބީޗް 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T17 901 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބަދޫރާ މ. ފަޅުމަތީގެ 1 މާލެ އަމިއްލަގޮތުން

 T18 902 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އާމިނަތު އީމާން )އީމާ( ވިލިމާލެ. ޒައްރާ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T2 903 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ފާޠިމަތު ލައިޒާ )ލައި( ހ. ފެހި އާލާ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T3 904 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ފާޠިމަތު ޝިފާ ހ. ކުއްޅަވައްމާގެ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T4 905 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އާމިނަތު ސޯނިޔާ ހ. ހަންޑްރެޑްފްލާވަރ 1 މާލެ އަމިއްލަގޮތުން
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 T5 906 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ފާޠިމަތު ސަހުލާ )ޝަހޫ ރިޒާ( ހ. ތަރަބޫޒުގެ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T6 907 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޚަދީޖާ ޖަމީލު )އަތްބަގީޗާގޭ ޚަދީޖާ( ގ. ލަކީރު 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T7 908 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ފާޠިމަތު ޝިރުމީނާ ގ. އަންކާރާ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T8 909 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ރަޝީދާ ރަޝާދު )ރަސްތަ( ގ. ގުރަހަ 1 މާލެ އެމް.ޑީ.ޕީ

 T9 910 ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ގަލޮޅު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އާމިނަތު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް )އައިންތު( ގ. ޖޫލިއަޓްގެ 1 މާލެ އެމް.އާރު.އެމް
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