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  ފެށުން  .1  الرحـيم الرحمـن هللا بسـم

لمين، والصـال  والسـ ه ـبسـم هللا الرحمـن الرحـيم ، الحمـدهلل ر العـ ى الـه وصحـ ين، وعـ ـى أشــرف المرســـ ـال ع
  أجمـــعين،

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން   3ން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް    13މެއި    1122މިއީ  

ވަނަ މާއްދާގެ   1)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ   2/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު ، އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ   13އެޕްރީލް    1122، )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެކެވެ.
ހިންގާފައިވާ  ރާވައި  މަސައްކަތް  އިންތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ  ރިޕޯޓު  މި 

 އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަގޮތް ބަޔާންކުރުމަށެވެ.، ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލުމާއެކު
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 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން 1

 އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީގެ ޢަދަދުތައް ހޯދުން 1.2
ނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/1112ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ   3)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ   ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ،)ހ( އާއި )ށ( ގައި ކަ

ކައުންސިލްތަކުންނާއި  ރަށު  ، ކަނޑައަޅައިކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން    1123މެއި  22،ޢަދަދުތައް ހޯދާނެ ތާރީޚަކީ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ.  
ނޑައެޅުން 1.1  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަ

ނޑައެޅުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    1/2009ޤާނޫނު ނަންބަރ   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ ވަނަ   3)

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދުތައް   ،އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީގެ ޢަދަދަށް ބަލައި  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

މާލޭ ސިޓީއަށް އިންތިޚާބީ ދެ ދާއިރާ   ،އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާ ގުޅިގެން  ،މުރާޖަޢާ ކުރިއިރު

 )ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ( ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.
ނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

 ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހޯދި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ޢަދަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުން  3އެ ޤާނޫނުގެ  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ، ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ އާބާދީގެ ޢަދަދާއި  22މެއި    1123

ނޑައެޅުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ، މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  33ކުރަންޖެހޭ   ކޮންމެ އިދާރީ  ދާއިރާއަކަށް ކަ

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާއި އިލެކްޝަންސް ، ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް  22ޖުލައި    1123، ޢަދަދު

މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޕާޓީތަކަށާއި  ސިޔާސީ  މަޢުލޫމާތު  މި  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  ޝާއިޢު  ވެބްސައިޓުގައި  ކޮމިޝަނުގެ 

  ފޮނުވުނެވެ.
ނޑައެޅުމާބެހޭ ވަގުތީ ރިޕޯޓު 1.2  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން އިންތިޚާބު  ،ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 1122
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ނޑައެޅުމާބެހޭ   ،ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އަޞްލަކަށް ބަލައިގެން ދާއިރާތައް ކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ   22ޤާނޫނުގެ  

ނޑައެޅުމާބެހޭ ވަގުތީ ރިޕޯޓު"   ، ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާއި  21ސެޕްޓެމްބަރު    1123ދާއިރާތައް ކަ

އެ ރިޕޯޓު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް

ވީ އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް   12އޮކްޓޯބަރ    1123  ،ފޮނުވުނެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ނޑައެޅުމާ     ،ހުޅުވައިލެވުނެވެ. ވަގުތީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

  ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަވާބުދެވިފައެވެ. 
ނޑައެޅުމާބެހޭ ފައިނަލް ރިޕޯޓު 1.2  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

ނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން   ދާއިރާތައް ކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ 

ބަދަލުތައް  ޖެހޭ  ގެންނަން  ރިޕޯޓަށް  ވަގުތީ  ނޑައެޅުމާބެހޭ  ކަ ދާއިރާތައް  އިންތިޚާބީ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތައްޔާރުކުރި 

ނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 1/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު     ،ގެނައުމަށްފަހު )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

ނޑައެޅުމާބެހޭ   ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  23 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަ

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޢާންމުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައާއި އިލެކްޝަންސް   13ނޮވެމްބަރ    1123، ފައިނަލް ރިޕޯޓު

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ   13ޑިސެންބަރު    1123ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. އަދި  

ނޑައެޅުމާބެހޭ ފައިނަލް ރިޕޯޓަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށްފަހު ވީ އާދީއްތަ   21ޑިސެންބަރު    1123  ،ދާއިރާތައް ކަ

 1123ދުވަހު ޢާންމުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. އަދި  

2ޑިސެމްބަރު   ދުވަހު  2 ހޯމަ  ސިޓީއެއްގެ   ،ވީ  ނުވަތަ  އެރަށެއް  ސިޓީއެއްގައި  އަދި  ރަށެއް  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން 

ރިޕޯޓު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ. އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ބައި ޢާންމުކޮށް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށާއި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޮނުވުނެވެ.
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   1122. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2

)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   2/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ   3އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 1122ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖީލިހުގެ އިންތިޚާބު  

ވާ ހޮނިހިރު   13އެޕްރީލް    1122  ،ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ

ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ކަމުގައި  ދުވަސް 

ނޑައަޅައި  ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ކަ

ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު   12ޖަނަވަރީ    1122

ވީ   12ފެބުރުއަރީ    1122، ން ފެށިގެން  3:21

ހަވީރު   ދުވަހުގެ  2ބުރާސްފަތި  : 1 ހަމަޔަށް   1 އާ 

ވީ ހޯމަ   13ޖަނަވަރީ    1122، ހުޅުވާލައި އެކަން

 ދުވަހު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. 
ބައިވެރިވެ ޕްރައިމަރީގައި  ޕާޓީތަކުގެ  ، ސިޔާސީ 

އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް   ،ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

-SC/1122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  
C/05،  1122/SC-C/06   (13    ީ1122ފެބުރުއަރ )

ޢަމުރުކޮށްފައިވާތީ މައްޗަށް  ކޮމިޝަނުގެ  މި  ، ޙުކުމުން 

ބައިވެރިވެ ޕްރައިމަރީގައި  ޕާޓީތަކުގެ   ،ސިޔާސީ 

އިންތިޚާބުގައި  ފަރާތްތަކަށް  ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ 

ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު   12މާރިޗު    1122ވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން    13ފެބުރުއަރީ  1122ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ. 13ފެބްރުއަރީ  1122، އާ ހަމަޔަށް ހުޅުވާލައި އެކަން 12:11

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ފޯމު ހުަށހެޅުމުގެ ތެރެއިން
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11   
ބަލައިގަތުމުގެ  ދޫކުރުމާއި  ފޯމު  އެޕްލިކޭޝަން  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ  އިންތިޚާބަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުން  އަދި  ހަމަޖެއްސުނެވެ.  ގައި  ޖަމާލުއްދީން(  ބައު  ( މަރުކަޒު  ބެހޭ  އިންތިޚާބާ  އިންތިޒާމު 

ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް  1122ތާރީޚުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.
 

  އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުން  2.2
 11/2008އާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު:    1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ބެލުމުގެ   31)އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު( ގެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ   22ގެ    1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު  ، ނިޒާމު އެކަށައެޅުމުގެ ގޮތުން

މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޤައުމީ   3،އެޅުމަށްޓަކައިފިޔަވަޅު  ،  ބަލައިދަށުން ހުށަހެޅޭ އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް  

 21ވީ ހޯމަ ދުވަހު އެކުލަވާލެވުނެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް    13ޖަނަވަރީ    1122  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

 އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.، )ދިހައެއް( ދުވަހަށް ވުމާއެކު
އިން ފެށިގެން ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއިން ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ   13ޖަނަވަރީ    1122

ހެނދުނު   ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  13ބަންދު ނޫން  : މެންދުރުފަހު    21 12އިން  އިޢުލާން   11: ޢާންމުކޮށް  ކަމުގައި  އަށް 

 ކުރެވުނެވެ. 
އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުގެ ، އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމާއި

ހުކުރު ، ވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމާއި  13މާރިޗު    1122ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުން ޝަކުވާ ބަލައިގަންނާނީ  

    ، ކަމާއިބަލައިގަންނާނެ އަށް ޝަކުވާ  11:11ން މެންދުރުފަހު  12:11ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 ގައި( 2ގެ ކަލަންޑަރު ޖަދުވަލު 1122)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
 އް)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަންބަރާއި އެ އިޢުލާންތަ

 ގައި( 3ކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތައް ޖަދުވަލު 
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12   
އަށް ކަމުގައި އާންމުކޮށް  13:21ން  11:21ހުކުރު ދުވަހު ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 

 އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.

   

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ޚުލާޞާ   
 ޝަކުވާގެ ބާވަތް  ޖުމްލަ 

 އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭ  23
 އިންތިޚާބީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ 23
 އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭ 3

 ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިެގންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އާ ގުޅޭ  11
 ފޯޖަރީ 2
 ރިޝްވަތާ ގުޅޭ 3
 ވޯޓު ގުނުމާގުޅޭ 1
 އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލް ހުއްދަ ނުހޯދާ ބޭުނންކުރުމާ ގުޅޭ 1
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެްނޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭ 1
 ކެންޑިޑެންސީއާ ގުޅޭ  2
 ދާއިރާގެ ބައެއް ގެތައް ފަހުން ިލސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވުން  2
 ކެމްޕެއިން ކުރުމާ ބެހޭ 2
 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުާމގުޅޭ 2

 އިންތިޚާބުގެ އޮފިޝަލުންގެ ސުޫލކާ ގުޅޭ  21
 ދާއިރާގެ ގެ އާ ގުޅޭ  2
 ވޯޓު ފޮއްޓާއި ގުޅޭ 2

 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތާ ގުޅޭ 22
 ވޯޓު ކަރުދާހާ ގުޅޭ 22
 އިދާރީ 1

 ވޯޓުފޮށި ގުނައިދިނުމާ ގުޅޭ  23
 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތާ ގުޅޭ 22
ނޑައެޅުމާ ގުޅޭ  2  ސައްޙަ ވޯޓު ބާޠިލް ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަ
 ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާ ގުޅޭ 2
 ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭ 2
 އެހެނިހެން  1

 ޝަކުވާގެ ޖުމްލަ  233
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  މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން  2.2.2

ގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން    1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

އަދި   ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެވުނެވެ. ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް

އިލްތިމާސްކޮށް ނުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  ތާއީދު  އިންތިޚާބަށް  ވަގުތުތަކުގައި  މަނާ  ހޯދުމަށް  ތާއީދު   ،އިންތިޚާބަށް 

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  2.2.1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 
ޙަސަން ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ހ.ވާލީވިލާ:  2މައްސަލަ  

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 
 ()SC-E/10/1122 )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 

އިންތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލައަކީ  1މި  1 2 އަމިއްލަގޮތުން   2 ދާއިރާއަށް  މެދުހެންވޭރު  ގައި 

ޙަސަން ޝިޔާމް )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ، ގައި ހ.ވާލީވިލާ / މާލެ  23ފެބުރުއަރީ    1122ކުރިމަތިލުމަށް އެދި  

A039351  ުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރ )PE/2019/205   ްފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޑިޕާޓްމަންޓ

ޙަސަން ޝިޔާމަކީ ، ސިޓީއަށް ބަލައި  G/38/2019/01-223އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންބަރު  

އިލެކްޝަންސް  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ކުރިމަތިލުމުގެ  އިންތިޚާބަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ނޑައަޅައި ކެންޑިޑެންސީ ޤަބޫލު ނުކުރާކަން ޙަސަން ޝިޔާމަށް އެންގުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ، ކޮމިޝަނުން ކަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.، މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް
ނޑައަޅައި، މިމައްސަލާގައި ، މިކޮމިޝަނުން ޙަސަން ޝިޔާމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ބާޠިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަ

އިންތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  1ޙަސަން ޝިޔާމަކީ  1 2 ވާދަކުރުމަށް ޝަރުތު   2 ގޮތުން  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ގައި 

ބަލައި ގޮތުގައި  ފަރާތެއްގެ  ހިމަނައިގެން ،ފުރިހަމަވާ  ޙަސަން ޝިޔާމް  ގޮތުން  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ވާދަކުރާ  އިންތިޚާބުގައި 

 އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެއްވިއެވެ. 
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14  
އިބްރާހިމް ޒަމީލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މއ.ސީނުމާގެ:  1މައްސަލަ  

 (SC-E/22/1123ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   3ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް މަހުގެ    1122މިމައްސަލައަކީ  

ފޯމާ   PE/2019/386އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މއ.ސީނުމާގެ އިބްރާހިމް ޒަމީލް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު  

ފަރާތެއް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  އިންތިޚާބަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޒަމީލަކީ  އިބްރާހިމް  ގުޅިގެން 

ނޑައަޅައި ކެންޑިޑެންސީ ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ނިންމި ، ނޫންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ

ކޮށްދިނުމަށާއި ލިބޭނެގޮތް ، ނިންމުން ބާޠިލް  ފުރުޞަތު  ވާދަކުރުމުގެ  އިންތިޚާބުގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށް މި މިކޮމިޝަނަށް ޢަމުރު ކޮށްދިނުން އެދި އިބްރާހިމް ޒަމީލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 

ި މައްސަލައެކެވެ.
ގައި މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން   1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  ، މިމައްސަލައިގައ

އިބްރާހިމް ޒަމީލް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު ، ގައި މއ. ސީނުމާގެ  12ފެބުރުއަރީ    1122ކުރިމަތިލުމަށް އެދި  

PE/2019/386  ިއިބްރާހިމް ޒަމީލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައ

ނޑައަޅައި އޭނާގެ ކެންޑިޑަސީ ޤަބޫލު ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑައަޅައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ނުކުރާކަމަށް އިބްރާހިމް ޒަމީލްއަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ޞައްޙަ އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެއްވިއެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓު 

ދެކޮޅަށް :  2މައްސަލަ   ކޮމިޝަނާ  އިލެކްޝަންސް  ފަރާތުން  އިސްމާއީލް ޝަރީފުގެ  / ނަރުގިސްވިލާ  ތިމަރަފުށި  . ތ

 (HC-I-SH/05/1122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   12ޖަނަވަރީ    1122މިމައްސަލައަކީ  

ދުވަހުގެ ވަނަ    23ފެބުރުއަރީ    1122ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއުކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްމާއިލް ޝަރީފުގެ ރަށްވެހިކަން ، ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނިކޮށް

ގައި ބޭއްވުމަށް   3އެޕްރީލް    1122އަދި  ، ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

 ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އިސްމާއިލް ޝަރީފު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށް ހިމެނޭ 
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15  
އެދި   ދެއްވުން  ހަމަޖައްސައި  ދެވޭނެގޮތް  ވޯޓު  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . 1ތ 1 2 ދުވަހު   2ފެބްރުއަރީ    2 ވަނަ 

ފެބްރުއަރީ   1122އަދި  ، އިސްމާއިލް ޝަރީފުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

2 ދުވަހު    3 މީހުންގެ   1ވަނަ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ފަހަރަށް  ވަނަ 

ތިމަރަފުށި  . ތ ރަޖިސްޓަރީގެ  އެ  ގުޅިގެން  ޝާޢިއުކުރުމާ  ރަޖިސްޓަރީއެއް  އައު  ބަދަލުގެނެސް  ރަޖިސްޓަރީއަށް 

ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިސްމާއިލް ޝަރީފުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީވެ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 

ވަނަ ދުވަހު   22މާރިޗު    1122، ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް  2މާރިޗު  1122

ވަނަ ފަހަރަށް ޢާންމުކުރި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   2އަނެއްކާވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  

މީހުންގެ  ވޯޓުލެވޭ  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި   . އިސްމާއިލް ޝަރީފުގެ ނަން ތ ލިސްޓުގައިވެސް  ވޯޓަރސް  ފައިނަލް 

ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ   12މާރިޗު     1122، ތެރޭގައި އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

 EA/MIS/2019/2533-23ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު    13މާރިޗު    1122ގުޅިގެން  

 ސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
، ތ. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތ. ތިމަރަފުށި، މިމައްސަލައިގައި

އެއްވެސް  ޤާނޫނީ  އަދި  ދުސްތޫރީ  ނެރެންޖެހޭ  އަމުރެއް  ހިމެނުމުގެ  ނަން  ގެ  އިސްމާއިލް ޝަރީފު  ނަރުގިސްވިލާ 

ތ.ތިމަރަފުށި ނަރުގިސްވިލާ އިސްމާއިލް ޝަރީފު އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ، ސަބަބެއް ނެތުމުން

 ނެރެވެން ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވިއެވެ.
ތ.ތިމަރަފުށި / އަސުރުމާގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް :  1މައްސަލަ  

  )HC-I-SH/01/1122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ    12ޖަނަވަރީ    1122މިމައްސަލައަކީ  

ވަނަ ދުވަހުގެ   23ފެބުރުއަރީ    1122ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއު ކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ، ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް

ގައި   3އެޕްރީލް    1122އަދި  ، ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށް 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                          ގެ ރިޕޯޓު 9102ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

16  
އެދި   ދެއްވުން  ހަމަޖައްސައި  ދެވޭނެގޮތް  ދާއިރާއަށް ވޯޓު  ތިމަރަފުށި  . ދުވަހު   2ފެބްރުއަރީ    1122ހިމެނޭ ތ ވަނަ 

 1122އަދި  ، އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ވަނަ ފަހަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   1ވަނަ ދުވަހު    23ފެބްރުއަރީ  

ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . އެރަޖިސްޓަރީގެ ތ ގުޅިގެން  ރަޖިސްޓަރީއެއް ޝާޢިއުކުރުމާ  އައު  ބަދަލުގެނެސް  ރަޖިސްޓަރީއަށް 

 1122ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީވެ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  

ވަނަ ދުވަހު   22މާރިޗު    1122، ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް  2މާރިޗު  

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  ލިބިގެންވާ   2އަނެއްކާވެސް  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ފައިނަލް  ޢާންމުކުރި  ފަހަރަށް  ވަނަ 

މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވެސް އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ނަން ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި 

 1122ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން    12މާރިޗު     1122، އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

ސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ   EA/MIS/2019/2533-23ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު    13މާރިޗު  

 ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތ.ތިމަރަފުށި/ ، މިމައްސަލައިގައި

އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކުގެ ނަން ހިމެނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ، އަސުރުމާގެ

އަޙްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ، ތ.ތިމަރަފުށި/ އަސުރުމާގެ، ސަބަބެއް ނެތުމުން

ޙަސީނާ ޢަލީގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ތ.ތިމަރަފުށި / ނަޞްރު: 2މައްސަލަ 

 (HC-I-SH/04/1122ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   12ޖަނަވަރީ    1122މިމައްސަލައަކީ  

އޮތްނަމަ   ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް  އެރަޖިސްޓަރީއާ  ކުރުމަށްފަހު  1ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއު  1 2 2ފެބުރުއަރީ     2 ވަނަ   3

ކޮށްފައިވަނިކޮށް އިޢުލާން  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  ކުރިން  ޢަލީގެ   ،ދުވަހުގެ  ޙަސީނާ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  އެމުއްދަތު 

ގައި   3އެޕްރީލް    1122އަދި  ، ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

ހިމެނޭ ބޭއްވުމަށް    ރަށް  އަންނަ  ދިރިއުޅެމުން  ޢަލީ  ޙަސީނާ  އިންތިޚާބުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ވަނަ ދުވަހު ޙަސީނާ ޢަލީގެ  2ފެބްރުއަރީ  1122ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުން އެދި 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                          ގެ ރިޕޯޓު 9102ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

17  
ވަނަ   1ވަނަ ދުވަހު    23ފެބްރުއަރީ    1122އަދި  ، ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

އައު  ބަދަލުގެނެސް  ރަޖިސްޓަރީއަށް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ފަހަރަށް 

ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޙަސީނާ  ރަޖިސްޓަރީއެއް ޝާޢިއުކުރުމާ ގުޅިގެން އެރަޖިސްޓަރީގެ ތ.

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން   އެކަމާމެދު  ހިމަނާފައިނުވާތީވެ  ކޮމިޝަނަށް   2މާރިޗު    1122ޢަލީގެ ނަން  އިލެކްޝަންސް  ގައި 

ވަނަ   2ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން    22މާރިޗު    1122، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ނަން  ޢަލީގެ  ޙަސީނާ  ރަޖިސްޓަރީގައިވެސް  ފައިނަލް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ޢާންމުކުރި  ފަހަރަށް 

ވަނަ ދުވަހު   12މާރިޗު     1122، ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   13މާރިޗު    1122މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން  

23-EA/MIS/2019/2533  .ެސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވ 
ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތ.ތިމަރަފުށި/ ، މިމައްސަލައިގައި

، ޙަސީނާ ޢަލީގެ ނަން ހިމެނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތުމުން، ނަޞްރު

ޙަސީނާ ޢަލީ އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެވެން ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ތ.ތިމަރަފުށި / ނަޞްރު

ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ، : ތ.ތިމަރަފުށި / މޫނިމާގ2ެމައްސަލަ 

 (HC-I-SH/07/1122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   92ޖަނަވަރީ    9102މިމައްސަލައަކީ  

ވަނަ ދުވަހުގެ   01ފެބުރުއަރީ    9102ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއުކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދުގެ ރަށްވެހިކަން ، ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް

ގައި ބޭއްވުމަށް   6އެޕްރީލް    9102އަދި  ، ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި 

ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށް ހިމެނޭ 

ވަނަ ދުވަހު ސަޢުދިއްޔާ   4ފެބްރުއަރީ    9102ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުން އެދި  

ވަނަ ދުވަހު   06ފެބްރުއަރީ    9102އަދި  ، އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް 

 ވަނަ ފަހަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުގެނެސް  9



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                          ގެ ރިޕޯޓު 9102ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

18  
ތެރޭގައި  މީހުންގެ  ވޯޓުލެވޭ  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . ތ އެރަޖިސްޓަރީގެ  ގުޅިގެން  ޝާޢިއުކުރުމާ  ރަޖިސްޓަރީއެއް  އައު 

ގައި އިލެކްޝަންސް   2މާރިޗު    1122ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީވެ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  

ވަނަ ފަހަރަށް އިލެކްޝަންސް   1ވަނަ ދުވަހު    23ފެބްރުއަރީ    1122އަދި  ، ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ކޮމިޝަނުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުގެނެސް އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ޝާޢިއުކުރުމާ 

ނަން  އަޙްމަދުގެ  ސަޢުދިއްޔާ  ތެރޭގައި  މީހުންގެ  ވޯޓުލެވޭ  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . ތ އެރަޖިސްޓަރީގެ  ގުޅިގެން 

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން   އެކަމާމެދު  1ހިމަނާފައިނުވާތީވެ  1 2 ޝަކުވާ   2މާރިޗު    2 ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ގައި 

ވަނަ ފަހަރަށް   2ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން    22މާރިޗު    1122، ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ނަން  އަޙްމަދުގެ  ސަޢުދިއްޔާ  ރަޖިސްޓަރީގައިވެސް  ފައިނަލް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ޢާންމުކުރި 

ވަނަ ދުވަހު   12މާރިޗު     1122، ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   13މާރިޗު    1122މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން  

23-EA/MIS/2019/2533 .ެސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވ 
ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތ.ތިމަރަފުށި/ ، މިމައްސަލައިގައި

ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދުގެ ނަން ހިމެނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ، މޫނިމާގެ

ސަޢުދިއްޔާ އަޙްމަދު އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެވެން ނެތްކަމަށް ، ތ.ތިމަރަފުށި / މޫނިމާގެ، ނެތުމުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވިއެވެ.
އާމިނަތު ޞަފާގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ތ.ތިމަރަފުށި / ހަވާ :  3މައްސަލަ  

 (HC-I-SH/03/9102ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   12ޖަނަވަރީ    1122މިމައްސަލައަކީ  

ވަނަ ދުވަހުގެ   23ފެބުރުއަރީ    1122ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއުކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އާމިނަތު ޞަފާގެ ރަށްވެހިކަން ، ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް

ގައި ބޭއްވުމަށް   3އެޕްރީލް    1122އަދި  ، ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

ތިމަރަފުށި  ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އާމިނަތު ޞަފާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށް ހިމެނޭ ތ.

 ވަނަ ދުވަހު އާމިނަތު ޞަފާގެ ފަރާތުން  2ފެބްރުއަރީ  1122ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުން އެދި 
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19  
ވަނަ ފަހަރަށް   1ވަނަ ދުވަހު    23ފެބްރުއަރީ    1122އަދި  ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

އައު  ބަދަލުގެނެސް  ރަޖިސްޓަރީއަށް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް 

ރަޖިސްޓަރީއެއް ޝާޢިއުކުރުމާ ގުޅިގެން އެރަޖިސްޓަރީގެ ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އާމިނަތު 

ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް   2މާރިޗު    1122ޞަފާގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީވެ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  

ވަނަ   2ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން    22މާރިޗު    1122، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ނަން  އާމިނަތު ޞަފާގެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވެސް  ފައިނަލް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ޢާންމުކުރި  ފަހަރަށް 

ވަނަ ދުވަހު   12މާރިޗު     1122، ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   13މާރިޗު    1122މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން  

23-EA/MIS/2019/2533  .ެސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވ 
، ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތ.ތިމަރަފުށި / ހަވާ، މިމައްސަލައިގައި

ނެތުމުން ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ޤާނޫނީ  އަދި  ދުސްތޫރީ  ނެރެންޖެހޭ  އަމުރެއް  ހިމެނުމުގެ  ނަން  ޞަފާގެ  ، އާމިނަތު 

އާމިނަތު ޞަފާ އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެވެން ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ތ.ތިމަރަފުށި / ހަވާ

އަކްރަމް ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ، ތ.ތިމަރަފުށި / ހަވާ:  3މައްސަލަ  

 (HC-I-SH/07/1122ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   12ޖަނަވަރީ    1122މިމައްސަލައަކީ  

ވަނަ ދުވަހުގެ   23ފެބުރުއަރީ    1122ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއުކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަކްރަމް ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ، ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް

ގައި   3އެޕްރީލް    1122އަދި  ، ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި

ރަށް  އަންނަ  ދިރިއުޅެމުން  ޢަބްދުލްވައްހާބު  އަކްރަމް  އިންތިޚާބުގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް 

އެދި   ދެއްވުން  ހަމަޖައްސައި  ދެވޭނެގޮތް  ވޯޓު  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . ދުވަހު   2ފެބްރުއަރީ    1122ހިމެނޭ ތ ވަނަ 

ފެބްރުއަރީ   1122އަދި  ،  އަކްރަމް ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

 ވަނަ ފަހަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ    1ވަނަ ދުވަހު  23
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   ައަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބު ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ، 22112ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.  :  3މައްސަލ

 (HC-I-SH/06/1122ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ   92ޖަނަވަރީ    9102މިމައްސަލައަކީ  

ވަނަ ދުވަހުގެ   01ފެބުރުއަރީ    9102ރަޖިސްޓަރީ ޝާޢިއުކުރުމަށްފަހު އެރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

އެމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ، ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނިކޮށް 

ގައި   6އެޕްރީލް    9102އަދި  ، ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ތ.ތިމަރަފުށި ކައުންސިލަށް  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި 

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށް 

ވަނަ ދުވަހު   4ފެބްރުއަރީ    9102ހިމެނޭ ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުން އެދި  

ފެބްރުއަރީ   9102އަދި  ، އަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް 

ވަނަ ފަހަރަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް  9ވަނަ ދުވަހު  06

 ބަދަލުގެނެސް އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ޝާޢިއުކުރުމާ ގުޅިގެން އެރަޖިސްޓަރީގެ ތ.ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ 

ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . އެރަޖިސްޓަރީގެ ތ ގުޅިގެން  ރަޖިސްޓަރީއެއް ޝާޢިއުކުރުމާ  އައު  ބަދަލުގެނެސް  ރަޖިސްޓަރީއަށް 

 1122ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަކްރަމް ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީވެ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  

ވަނަ ދުވަހު   22މާރިޗު    1122، ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް  2މާރިޗު  

ކޮމިޝަނުން   އިލެކްޝަންސް  މީހުންގެ   2އަނެއްކާވެސް  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ޢާންމުކުރި  ފަހަރަށް  ވަނަ 

ތެރޭގައި  މީހުންގެ  ވޯޓުލެވޭ  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . ތ ނަން  ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ  އަކްރަމް  ރަޖިސްޓަރީގައިވެސް  ފައިނަލް 

 1122ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން    12މާރިޗު     1122، އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

ސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ   EA/MIS/2019/2533-23ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު    13މާރިޗު  

 ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
، ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ތ.ތިމަރަފުށި / ހަވާ، މިމައްސަލައިގައި

، އަކްރަމް ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ނަން ހިމެނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތުމުން

އަކްރަމް ޢަބްދުލްވައްހާބު އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެވެން ނެތްކަމަށް ، ތ.ތިމަރަފުށި / ހަވާ
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ގައި   2މާރިޗު    1122ތެރޭގައި އަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ނަން ހިމަނާފައިނުވާތީވެ އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  

ވަނަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް   22މާރިޗު    9102، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް

ކޮމިޝަނުން   ފައިނަލް   2އިލެކްޝަންސް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ  ޢާންމުކުރި  ފަހަރަށް  ވަނަ 

އިތުރު  ތެރޭގައި  މީހުންގެ  ވޯޓުލެވޭ  ދާއިރާއަށް  ތިމަރަފުށި  . ތ ނަން  ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ  އަފްސާނާ  ރަޖިސްޓަރީގައިވެސް 

މާރިޗު   1122ވަނަ ދުވަހު މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން    12މާރިޗު     9102، ކޮށްދެއްވާފައިނުވާތީވެ

ސިޓީއިން އަރުވާފައިވާ ޖަވާބާ  EA/MIS/2019/2533-23ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު    13

 މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 
ތ.ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ދަފްތަރު ނަންބަރު ، މިމައްސަލައިގައި

އަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ނަން ހިމެނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ، 22112ރސ.  

އަފްސާނާ ޢަބްދުލްވައްހާބު އެދިފައިވާ ޢަމުރު މިކޮމިޝަންގެ ، 22112ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.  ، ސަބަބެއް ނެތުމުން

 މައްޗަށް ނެރެވެން ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެއްވިއެވެ. 
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   ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމިގޮތް އެންގުން 2.1

ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅިއެވެ.   213އަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

ފަރާތެއް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން   1ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަން އެންގުނެވެ.    3މީގެ ތެރެއިން  

 31އެ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ތާއީދު ކުރާކަން ލާޒިމްކުރާ މަދުވެގެން   ،ޤަބޫލު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

ސަބަބުންނެވެ.  ހަމަނުވުމުގެ  ސޮއި  ޤަބޫލުކޮށްފައިނުވަނީ  2މީހުންގެ  ހުށަހެޅުން  ރެކޯޑު   ،ފަރާތުގެ  ކުށުގެ  ދަރަންޏާއި 

ކުރިމަތިލާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއިން ،ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށްފައިނުވަނީ  1ސާފުކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއެވެ. އަނެއް  

ގޮތެއް ނިންމައި ހުށަހެޅުމާމެދު  ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި  އިންތިޚާބަށް  ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  ހުރިހާ   ،ޤަރާރު ބާޠިލް  މި 

ކުރިކަން ނުވަތަ   23ފަރާތްތަކަކަށްވެސް   ޤަބޫލު  ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅިހުށަހެޅުން  އިންތިޚާބަށް  ތެރޭގައިވަނީ  ގަޑިއިރުގެ 

 ނުކުރާކަން ސަބަބާއެކު އެންގިފައެވެ. 

 3ލު )އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ނަންބަރާއި އެއިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތައް ޖަދުވަ

 ގައި(

 
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުީތުބ ކުރުމުގެ ތެރެއިން
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ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.   އަނބުރާފަރާތަކުން ނަން    23މި އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން  

ފަރާތަކުންނެވެ. މިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބު   233މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޖުމްލަ  

ވީ އަންގާރަ   13މާރިޗު    1122ވީ ހޯމަ ދުވަހާއި    12މާރިޗު    1122  ،ކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ނެގުން ބޭއްވުނީ

ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ   13މާރިޗު    1122  ،ދުވަހުގައެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ، ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް

 ކުރެވުނެވެ. 

 

 3ލު )ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ނަންބަރާއި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތައް ޖަދުވަ

 ގައި(
 އަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 33 ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ
 3 ޕާޓީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ

 2 ޕާޓީ އަދާލަތު
 22 ޕާޓީ ޖުމްހޫރީ

 13 ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮގްރެސިވް
 3 ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް މޯލްޑިވްސް  3 ތާ
 22 ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  މޯލްޑިވްސް
 12 ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ޕީޕަލްސް

 221 އަމިއްލަގޮތުން 
     213 ޖުމްލަ ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ޢަދަދު 

 3 ކެންޑިޑެންސީ ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު 
 23 ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ މީހުންެގ ޢަދަދު

 ކެންޑިޑެންސީ ޤަބޫލު ކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 
233 
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24   
  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  2.2

ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

 3އެޕްރީލް    1122ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އެގޮތުން  

އަހަރު ފުރޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ހޯދައި ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔާރު   23އަށް  

އަދި މިރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި  ކުރެވުނެވެ. 

 ޢާންމު ކުރެވުނެވެ.
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، މި ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު

ހުރިހާ ރަށަކުން އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާގައާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގަޔާއި 

 މާލޭގައި ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން )ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ( ގައި ހަމަޖެއްސުނެވެ. 
 ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޝާއިޢުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު 

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު  ރަޖިސްޓަރީ ޝާއިޢު ކުރެވުނު ތާރީޙު 
 އަށ1122ްފެބުރުއަރީ  12އިން  1122ޖަނަވަރީ  12 1122ޖަނަވަރީ  12

 ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ޢަދަދު  ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާގެ ބާވަތްތައް 
 1 ރަޖިސްޓަރީގައި ނަން ނެތިގެން ރަޖިސްޓަރީއަށް ނަން އިތުރު ކުރުމަށް

 233 އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުމަށް
 232 ނިޔާވެފައިވާތީވެ ރަޖިސްޓަރީއިން ނަން އުނިކުރުމަށް 

 2 އުފަން ތާރީޚު ބަދަލުކުރުމަށް 
 22 ފުރިހަމަ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް 
 233 ވޯޓުލާ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަށް 

 321 ޝަކުވާގެ ޖުމްލަ 
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25    
މި  އަދި  ގެނެވުނެވެ.  ބަދަލުތައް  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ރަޖިސްޓަރީއަށް  މީހުންގެ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ  ވޯޓު 

1ބަދަލުތައް   1 2 2ފެބުރުއަރީ    2 ކޮމިޝަނުގެ   3 ޝާއިޢުކޮށް  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ދުވަހު  ހުކުރު  ވީ 

ވީ ހުކުރު   23ފެބުރުއަރީ    1122ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމު ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ރަޖިސްޓަރީއަށް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  

  ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. 13ފެބުރުއަރީ   1122ދުވަހުން ފެށިގެން 
  އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވޯޓުދިނުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓަރީކުރުން 2.2

ގައި   1123ގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

ވޯޓުލުމަށްޓަކައި އެގޮތުން  ފަރާތްތަކެވެ.  ބޭނުންވާ  ވޯޓުލުމަށް  ތަނަކަށް  އެހެން  ނޫން  ތަން   ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 

ރީރަޖިސްޓަރީވުމަށް   ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  2ރީރަޖިސްޓަރީވާން  ތެރޭގައި   2 މުއްދަތުގެ  މި  ދެވުނެވެ.  މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ 

 ތިރީގައިވާ ތަންތަނުގައި ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.
 )ްމާލެ ސިޓީގައި އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީނ 
 ްރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައ 
 ާއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރ 
 ްފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތައ 
 ްރާއްޖެއިންބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީސްތަކުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންބަސީތައ 

އިންތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  1ރައްޔިތުންގެ  1 2 ވޯޓުފޮށި   2 ރިސޯޓުތަކުގައި  ބައެއް  އަދި  ބޭރުގައާއި  ރާއްޖެއިން  ގައި 

ވޯޓު  ނުވާ  ރީރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  ޢަދަދަށް  ޑައަޅާފައިވާ  ނ ކަ ކޮމިޝަނުން  ކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ޢިއުލާނު  ބަހައްޓާނެކަމަށް 

ފޮށިތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހުން އަލުން އެހެން ތަނަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. އަދި 

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނެވެ. 
އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީއަށް އިދާރީ  ޙައްޤު  މީގެ އިތުރުން ވޯޓު ދިނުމުގެ  އަދި 

މުއްދަތުގައި ހުޅުވާލި  ކުރުމަށް  ރީރަޖިސްޓަރީ  ދެވުނެވެ.  މުއްދަތެއް  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  ވޯޓުލުމަށްޓަކައި    ވާނަމަ 

  )އެކާވީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ހަ( ފަރާތަކުންނެވެ. 122113 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ
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26  

 
 1122ގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

  ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމު ކުރެވުނެވެ.  12މާރިޗު 
   ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ސޮއިކުރުން 2.2.2

ގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން 1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު    1122ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުން    12މާރިޗު    1122ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ކަ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވޯޓުދިނުމުގެ   123ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މިމުއްދަތުގައި    13މާރިޗު  

 ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

 އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުތައް 
 ތަފްޞީލު  މުއްދަތު 

 އިން 1122ފެބުރުއަރީ  23
 ރީރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު އަށް  1122މާރިޗު  11 

 12އިން  1122މާރިޗު   13
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނުވާ ވޯޓު ފޮށިތަަކްށ  އަށް  1122މާރިޗު   ކަ

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ މީހުން އެހެން ތަނަކަށް ރީރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ދެވުނު  

 މުއްދަތު
 އިން  1122މާރިޗު   13
ރީރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމަށް  އަށް  1122މާރިޗު  12

 ދެވުނު މުއްދަތު 
 އިން  1122މާރިޗު   11
ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީއަށް އިދާރީ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ޝަކުވާ  އަށް  1122މާރިޗު  12

 ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތު 

ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ނަންބަރާއި އެއިޢުލާންކޮށްފައިވާ  

 ގައި( 3ތާރީޚުތައް ޖަދުވަލު 
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 ޕްރެސް ބްރީފިންގ ގެ ތެރެއިން

 
   ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 2.3

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން   12)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( ގެ    8/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކޮށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ، އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނޭ ގޮތާއި

ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ، ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީވީ

ފްލަޔަރސް އަދި ލީފްލެޓް ، ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގައި ޕޯސްޓަރާއި މެސެޖްތައް ޢާންމު ކުރުމާއި، ދިނުމާއި

  ބެހުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
 ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ޕީ.އެސް.އެމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ 
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   ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވީޑިއޯ ދެއްކުން 2.3.2

ވީޑިއޯ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް   ޢާންމުން  ގުޅިގެން  ވީ ޓީވީ، ތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ޓީވީއެމްއިންތިޚާބާ   ،ސަންގުޓީވީ  ،އެމް.

ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއިވީޓީވީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީއިން ދައްކާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ، ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  މިނަލްގައި މޯލްޑިވްސް  ޓަރ ފެރީ  ވިލިމާލޭ  އަދި  ހުޅުމާލެ  ކޮމްޕެނީގެ 

  ލިމިޓެޑްގެ މާ ޓީވީ އިން މި ވީޑިއޯތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ، ހުންނަ ޓީވީތަކުންނާއި
 ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވީޑިއޯތައް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ދާއިރާތައް 

 އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 2
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާާބ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  1
 ކެމްޕޭން ކުރަމާއި އެންޓިކެމްޕޭން ނުކުރުން 2
 އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން  2
 ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން 3
 އިންތިޚާބު ތެރޭގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް  3
 ެކންޑިޑޭޓުންގެ މަންޫދބުންގެ ދައުރު، މޮނިޓަރުން، ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި އޮބްޒާވަރުން 3
 ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި  3
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހުމަްށ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީތެިރކަން  2

 ހޯދުން 
 އިންތިޚާބީ ކުށްތައް  21
 ވޯޓުލުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން  22
 ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ ވޯޓު ކަރުާދސް ނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވޯޓު ފޮއްޓަށްލުން  21
 އަށް މެސެޖްކުރުނ2222ްވޯޓުލާ މަރުކަޒު ކަށަވަރުކުރުމަށް  22
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   ހޭލުންތެރިކުރުމާ ގުޅޭ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް 2.3.1

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައާއި އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ 

މަގުމަތީ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކި  މާލޭގެ  މުއްދަތުގައި  ހުޅުވާލެވުނު  ކުރުމަށް  ރީރަޖިސްޓަރީ  ދިނުމަށްޓަކައި  ވޯޓު  މީހުން 

 ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
 ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު މަގުމަތީ ހަރަކާތްތައް 

 ހަރަކާތް  ތަން  ތާރީޚު
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ީމހުންގެ  ރަސްފަންނު "ހަފްތާރެސް" ޞަރަޙައްދު 1122ޖަނަވަރީ  13

 ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ
 ، 1122ފެބްރުއަރީ  13
 ނޯތު ހާބަރ ސަރަޙައްދު ގައި  1122މާރިޗު  12

އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވޯޓު  ރަސްފަންނު "ހަފްތާރެސް" ސަރަޙައްދު

ދިނުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

ފޯމު ފުރުމާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 ހޭލުންތެރިކަމާގުޅޭ މަގުމަތީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން   ޙިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ 
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   ސެޝަންތައް
އިންތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  1ރައްޔިތުންގެ  1 2 ބައެއް   2 ރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ޢާންމުން  އަށް 

މެންބަރުންނާއި  ކޮމިޝަންގެ  މިދަތުރުތަކުގައި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ސްރީލަންކާގައި  އަތޮޅުތަކުގައާއި 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

 އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް 1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
 ބައިވެރިންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު  ރަށް  ޤައުމު /އަތޮޅު  ތާރީޚު
 ނިލަންދޫ  ފ އަށް 1122ޖަނަވަރީ  11އިން  1122ޖަނަވަރީ  23

 23 ބިލެއްދޫ 
13 

ނޑިތީމު ށ އަށް 1122ފެބުރުއަރީ  2އިން  1122ޖަނަވަރީ  21  ކަ
 ކޮމަންޑޫ
 23 ފުނަދޫ 

23 
23 

 ކުޑަހުވަދޫ ދ އަށް 1122ފެބުރުއަރީ  21އިން  1122ފެބުރުއަރީ  3
 މާއެނބޫދޫ 

 މީދޫ
 21 ހުޅުދެލި

33 
13 
33 

 1122ފެބުރުއަރީ  23އިން  1122ފެބުރުއަރީ  22

 213 ކޮލޮމްބޯ  ސްރީލަންކާ އަށް
 1122ފެބުރުއަރީ  12އިން  1122ފެބުރުއަރީ  22

 އަލިފުށި  ރ އަށް
 އިނގުރައިދޫ

 ދުވާފަރު
 31 އުނގޫފާރު

32 
31 
22 
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ި ތުޅާދޫ ބ އަށް  1122މާރިޗު  23އިން  1122މާރިޗު  22
 އޭދަފުށ
 32 ކެންދޫ

13 
11 

 322 ބައިވެރިންގެ ޖުމްލަ 
 ދ.އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

 ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
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ގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 1122ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގުނު ތަމްރީންތައް 1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު  ތާރިޚު ތަމްރީން ދެވުނު ފަރާތް 
 31 1122މާރިޗު  13 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ޓްރެއިނަރުން  )ޓްރެއިނިންގ ޮއފް 

 1122މާރިޗު  23އިން  1122މާރިޗު  2 ޓްރެއިނަރސް(

 31 އަށް
މާލެސިޓީގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 

އެޕްރީލް  11އިން  1122މާރިޗު  11 އޮފިޝަލުން 

 1313 އަށް 1122
ފުވައްމުލަކުސިޓީ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ، އައްޑޫސިޓީ

އެޕްރީލް  12އިން  1122މާރިޗު  12 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުން 

 1323 އަށް 1122
 22 1122މާރިޗު  12 ލިއޭޒަން އޮފިސަރުން
އެޕްރީލް  12އިން  1122މާރިޗު  22 މޮނިޓަރުން )މީޑިއާ(

 13 އަށް 1122
އެޕްރީލް  12އިން  1122މާރިޗު  22 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަްނދޫބުން ، އޮބްޒާވަރުން

 12 އަށް 1122
 23 1122އެޕްރީލް  11 ސެންޓްރަލް ގްރައުންޑް މެނޭޖަރުން

 31 1122އެޕްރީލް  12 ކޯޑިނޭޓަރުން
 23 1122އެޕްރީލް  12 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުން

 3231 ބައިވެރިންގެ ޖުމްލަ 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
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   ވޯޓުނެގުމަށް ތައްޔާރުވުން 2.3

   މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުން 2.3.2
އިންތިޚާބު މަޖިލީހުގެ  1ރައްޔިތުންގެ  1 2 ނަގާފައިވަނީ   2 އޮފިޝަލުން  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް  މަރުކަޒުތަކުގައި  ވޯޓުލާ  ގެ 

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި މި ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއެކު 

 ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. ،މީހުން 3313ޖުމްލަ 

 ޓްރޭނަރުންނަށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 
 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

 ގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލު  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
 33 ދާއިމީ މުވައްޒަފުން

 223 މުވައްަޒފުން އިންތިޚާބަށް ނެގި ވަގުތީ
 112 ޕޮއިންޓުން  ފޯކަލް
 123 ޕޮއިންޓުންގެ އެހީތެރިން  ފޯކަލް
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   ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 2.3.1
އިންތިޚާބު   މަޖިލީހުގެ  1ރައްޔިތުންގެ  1 2 ކުރުމަށްޓަކައި  2 ކޯޑިނޭޓް  ކުރިއަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  ވޯޓުނެގުމުގެ  3ގެ  3  

ތަމްރީން  އެބޭފުޅުންނަށް  ހަވާލުކޮށްފައިވާނީ  މަސައްކަތް  ކޯޑިނޭޓަރުންނާ  ވޯޓިންގ  ހަމަޖައްސާފައެވެ.  ވަނީ  ކޯޑިނޭޓަރުން 

ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ 1122އެޕްރީލް  12، ދިނުމަށްފަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިމާވާ ، ގައެވެ. ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މައިގަ

  މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ. 
   ވޯޓުފޮށި 2.3.2

ފުވައްމުލަކުސިޓީ ، އައްޑޫސިޓީ، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ މާލެސިޓީ، ގައ1122ިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

ރަށެއްގައާއި ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އަތޮޅުތަކުގެ  ރިސޯޓުތަކާއި  ،އާއި  ބައެއް   ،ބައެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާއީ 

 އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައެވެ. ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޖަލުތަކުގައާއި، ރަށްރަށުގައާއި

 31 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރުން  އަތޮޅު
 31 ޓްރެއިނަރުން 

 22 އޮފިސަރުން ލިއޭޒަން
 33 ކޯޑިނޭޓަރުން
 31 މެނޭޖަރުން ގްރައުންޑް

 2322 ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުން
 ގައި( 2އަދި  122)އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު   3313 މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ 

ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ، ރިސޯޓުތަކާއި، ގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއ1122ިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 އެވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ވޯުޓލުމަށް މަުދވެގެން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު   ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މަދުވެގެން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ޢަދަދުތައް 
 231 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި

ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ، ރިސޯޓުތަކާއި

 31 ރަށްރަށް
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  ވޯޓު ކަރުދާސް  2.3.2

ވޯޓުކަރުދާސް ، ގައި ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންކުރި ވޯޓުކަރުދާސް ފަރުމާކުރުމަށްފަހު 1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

މިޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ، ޗާޕު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ

 ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ. 
ގެންގޮސްފައިވަނީ   ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ބަންދުކުރުމުގެ  ޗެކްކޮށް  ކަރުދާސްތައް  ވޯޓު  ކުރެވުނު  1ޗާޕު  މުވައްޒަފުން   1

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށެވެ.   21ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި  ، ދަންފަޅިއަށް ބަހާލައިގެން  1ބޭނުންކޮށްގެން  

ބަލައި ވަކިވަކިން  ކަރުދާސްކޮޅެއް  ވޯޓު  ކޮންމެ  ހުރިތޯ  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ކަރުދާހުގައި  ވޯޓު   ،ޗާޕުކުރެވުނު 

ނިމުމާއެކު މަސައްކަތް  ޗެކްކުރުމުގެ  ކަރުދާސްތައް  ވޯޓު  މީހުންގެ   ،ޗެކްކުރެވުނެވެ.  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  ވޯޓުދިނުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށް ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް  ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކޮށް ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ފޮނުވުމަށް ކަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމިފައިވެއެވެ. 3ބަންދުކުރެވުނެވެ. ވޯޓު ކަރުދާސް ޗެކްކޮށް ބަންދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 

 ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ތަފްޞީލު  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
އައްޑޫ  މާލެސިޓީ 

ފުވަްއމުލަކު  ސިޓީ

ރާްއޖެއިން  ރިސޯޓު  އަތޮޅުަތއް  ސިޓީ

 ޖުމްލަ  ޖަލު ސިނާއީ  ބޭރު 
222 22 21 133 22 3 2 3 312 
 3 )އިންތިޚާބުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ނަންބަރާއި އެއިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުތައް ޖަދުވަލު 

 ގައި(

)އިންތިޚާބަށް ޗާޕުކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގެ ނަންބަރާއި އެއިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚު  

 ގައި( 3ޖަދުވަލު 
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   ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން 2.3.3

 ،ގެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު 1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

1 1 2 1މާރިޗު    2 ކަރުދާހާއި  3 ވޯޓު  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބަންދުކުރެވުނެވެ.  އެތަކެތި  ދުވަހު  ބުރާސްފަތި  ، ވީ 

ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ  ލިސްޓާއި  ،ވޯޓުނެގުމަށް  ހުރިހާތަކެއްޗާއި  ،ކެންޑިޑޭޓު  ބޭނުންވާނޭ  ވޯޓުގުނުމަށް   ،ލިޔެކިޔުމަށް 

 ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗެވެ. 

ނޑުމަގުން ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މ ، ވ ، އދ ، އއ ، ކ  މި ނޫން އަތޮޅުތަކަށާއި އައްޑޫ ، މި އަތޮޅުތަކަށް ކަ

ހަވާލުގައެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މަގުން  ވައިގެ  ފޮނުވާފައިވަނީ  ތަކެތި  ސިޓީއަށް  ފުވައްމުލަކު  އަދި  ސިޓީ 

އެ ވޯޓު ، ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވާފައިވަނީ، ރިސޯޓުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށް

ވޯޓު  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  މަރުކަޒުތަކަށް  ވޯޓުނަގާ  މާލޭގެ  ހަވާލުގައެވެ.  އެހީތެރިޔާގެ  ވެރިޔާގެ  ނުވަތަ  ވެރިޔާ  ފޮއްޓެއްގެ 

ގައި ދަރުބާރުގޭގެ   3:21ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހު    13އެޕްރީލް    1122، ފޮށިތަކުގެ ވެރިންނާ ހަވާލުކުރީ

ނޑޭރި މާލަމުގައެވެ.   ރަންނަބަ

 ވޯޓުނަގާ ގުނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ފޮނުވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު 
 ވޯޓުނެގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވުނު އަތޮޅުތައް/ޤައުމުތައް  ތާރީޚު 
 އަދި ގއ، ނ، ހއ 1122މާރިޗު  12
 ދ އަދި ތ، ފ، ބ، ރ، ށ 1122މާރިޗު  21
 ހދ އަދި ޅ 1122މާރިޗު  22
 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ، ލ 1122އެޕްރީލް  12
 ކ އަދި ވ، އދ، އއ، މ، ގދ 1122އެޕްރީލް  11
 މެލޭޝިއާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް 1122އެޕްރީލް  12
 އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާ  1122އެޕްރީލް  12
 ރިސޯޓުތައް 1122އެޕްރީލް  13
ވިލިމާލެ އަދި ، ޫދނިދޫ ޖަލު، ހުޅުލެ، މާލޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ވޯޓުފޮށިތަކާއި 1122އެޕްރީލް  13

ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ވޯޓުފޮށިތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ވޯޓުނެުގން 

 ގައި 3:21އޮތް ދުވަހުގެ ފަތިހު 
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ކުރުމަށް  އެކަން  އުޞޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ފޮނުވީ  މަރުކަޒުތަކަށް  ވޯޓުލާ  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ވޯޓުނެގުމަށް  އޮފިޝަލުންނާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓެކްސީތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.     ކަ
   ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް 2.3.3

ރާއްޖެއިން   ،ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި، ގެ ވޯޓުނެގުމާއ1122ިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

، މާލެ ސިޓީއާއި، ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި، ބޭރުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމުތަކުގައާއި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ، އައްޑޫ ސިޓީއާއި

ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

އެ ކަރުދާސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ނަގުލު ، ވޯޓުކަރުދާސް ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް، މީގެ އިތުރުން

މަސައްކަތް  ޗެކްކުރުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ  އަދި ވޯޓުކަރުދާސް  އެކުގައެވެ.  ކުރީވެސް ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ 

ވޯޓު ނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް ތަކެތި ، ވަނަ ފަންގިފިލާއާއި  2ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ ގެ  

ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް މޯލްޑިވްސް 

 ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ދެއްވިއެވެ.
  އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނިޓަރުން އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  2.3.3

، އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި މޮނިޓަރކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

ވީ ހޮނިހިރު   12ފެބުރުއަރީ    1122  ،އިން ފެށިގެން  12:11ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު    13ފެބުރުއަރީ    1122

ހަވީރު   2ދުވަހުގެ  : 1 ހަމައަށެވެ  1 ފުރުޞަތު .  އާ  ހުށަހެޅުމުގެ  އެދި  މޮނިޓަރުންނަށް  އޮބްޒާވަރުންނާއި  ނަމަވެސް 

ވީ ބުރާސްފަތި   13ފެބުރުއަރީ  1122، ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރު ކޮށްދެވުނެވެ. މިގޮތުން ދެވުނު ފަހު ސުންގަޑި ހަމަވީ

ނޑު   .  ގައެވެ 21:11ދުވަހުގެ ރޭގަ
ވީ ބުރާސްފަތި   13ފެބުރުއަރީ    1122 ،ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ

އާ ހަމައަށެވެ.   2:11ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު    13މާރިޗު    1122  ،އިން ފެށިގެން  12:11ދުވަހުގެ ހެނދުނު  
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އަމިއްލަ ފަރުދުން ހިމެނެއެވެ. ، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮބްޒާވަރުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި

، އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި، ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންތަކާއި، މޮނިޓަރުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަން ތަކާއި

 މަޖައްލާފަދަ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.

 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު  ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދު    މޮނިޓަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން އެކްރެޑިޓްކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރެވުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލު ، އޮބްޒާވަރުންނާއި
 2222 1222 އޮބްޒާވަރުން
 1111 1133 މޮނިޓަރުން 

 2322 2333 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން 
 ޢަދަދު  އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް 

 6 އެލަޔަންސް ފޯ ފޮސްޓަރިންގ ޔޫތު )ރަފީ( ރީޖަނަލް
 383 އަމިއްލަ
 29 ޕާޓީ )އޭ.ޕީ( ޢަދާލަތު

ރޑް  މޯލްޑިވްސް  7 ވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް )އެމް.ޓީ.ޑީ(-ތަ
 3 ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ )އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ( މޯލްޑިވްސް
 46 ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް

 524 ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( ދިވެހިރައްޔިތުންގެ
 37 ޕާޓީ )ޑީ.އާރް.ޕީ( ދިވެހިރައްޔިތުންގެ
 320 މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

 136 ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ޕީޕަލްސް
 146 ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮގްރެސިވް

 302 ޕާޓީ )ޖޭ.ޕީ( ޖުމްހޫރީ
 1939 އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ހަރަކާތްތެރިވި ޖުމްލަ 



 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                                          ގެ ރިޕޯޓު 9102ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

39   
ޢަދަދު   ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް   

 152 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
 190 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
 156 ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް 

 18 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
 416 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

 35 މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް  13 މޯލްޑިވްސް ތާ

 24 އަދާލަތު ޕާޓީ
 610 އަމިއްލަގޮތުން 

 1614 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޖުމްލަ 
 ޢަދަދު  މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް 

 334 މިނިވަން 29
 414 ޓީވީ ރާއްޖެ

 1 ލައިވް ކުރިނބީ
 2 އޮންލައިން  ކުޅުދުއްފުށި

 54 އަވަސް
 7 ކޮމް އުތުރު.
 3 ޓީވީ އެމް.ވީ
 10 އޮންލައިން  ވަން
 68 އޮންލައިން  ވަގުތު

 193 މީޑިއާ  ވީ
 3 އެމްވީ  ވޮއިސް
 253 މިހާރު
 17 މިކަލް
 11 ޓައިމްސް މީދޫ

 17 އައިލެންސް މޯލްޑިވް
 2 މީޑިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް
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އޮބްޒާވް ކުރުމަށާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  2.3.3

   ދެވުނު ފުރުޞަތު
 އޮބްޒާވަރުންނަށް ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ. 23އޮބްޒާވް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފީޑްބެކް ސެޝަނެއް   13އެޕްރީލް    1122މި އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް  

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ އިސް މުވައްޒަފުން ، ބޭއްވުނެވެ. މިސެޝަންގައި ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންނާއި

ކަންކަމާއި ފާހަގަވި  އެބޭފުޅުންނަށް  އޮބްޒާވްކުރުމުގައި  އިންތިޚާބު  މި  ސެޝަންގައި  މި  ، ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 

 ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ޙިއްޞާ ކުރެވުނެވެ.

 23 ފުވައްމުލައް ޓައިމްސް
 5 ދަޕްރެސް 

 24 ދި އިސްލާމް
 7 ދިވެހި ޗެނަލް

 18 ދުވަސް އޮންލައިން
 29 ސަން އެފް އެމް
 44 ސަން އޮންލައިން
 41 ސަން މެގަޒިން

 28 ސަން ޓީވީ
 21 ސަންގު ޓީ.ވީ
 7 ސީ.އެން.އެމް

 159 ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާ 
 207 01 ޗެނަލް

 2002 މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ހަރަކާތްތެރިވި ޖުމްލަ 
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 ޢަދަދު  އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް 

 1 ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން )އީ.ޔޫ(
 22 ކޮމަންވެލްތު 

 1 އިލެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ އޮފް ޖޯޖިއާ
 1 އިންޑިޕެންޑެންޓް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮފް ޖޯޑަން

 3 ތައިލެންޑްގެ އޭޝިއަން ނެޓްވޯކް ފޯ ފްރީ އިލެކްޝަންސް
 1 ފިލިޕީންސް ގެ ކޮމިޝަން އޮން އިލެކްޝަން 

 3 ޖަޕާން އެމްބަސީ
 2 ލީބިއާ 

 23 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި އޮބްޒާވަރުންގެ ޖުމްލަ 
 ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފީޑްބެކް ސެޝަންގެ ތެރެއިން 
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  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު ފުރުޞަތު  2.3.2

މޮނިޓަރުންނަށް   3މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގެ ތެރެއިން    1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

  ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ.

ޢަދަދު   މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް   
 1 އިންޑިއާ ދަ ހިންދޫ

 2 ޖަޕާންގެ ދަ އަސަހި ޝިމްބުން
 1 އޯލް އިންޑިއާ ރޭޑިއޯ 

 2 ސްރީލަންކާގެ އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސް ޓެލެވިޜަން ނިއުސް
 6 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި މޮނިޓަރުންގެ ޖުމްލަ 

ް)އިންތިޚާބުގެ   މަންދޫބުން އަދި މޮނިޓަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ނަންބަރާއި އެއިޢުލާންތައް ކޮށްފައިވާ ،  އޮބްޒާވަރުނ

 ގައި( 3ތާރީޚުތައް ޖަދުވަލު 

 ބޭރުގެ އޮބްޒާވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފީޑްބެކް ސެޝަންގެ ތެރެއިން 
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  ކުރުން އިޢުލާން ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ވޯޓުގުނުމާއި، ވޯޓުނެގުމާއި 2.3

   ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުން 2.3.2
ވީ   13އެޕްރީލް    1122، ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުނީ  22

ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ، ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު މޫސުން ހުރިގޮތުން ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން

ނޑައަޅާފައިވާ   ،މަދުވެދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވޯޓުނެގުން ނިންމާ ގަޑި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

 އާ ހަމައަށް ވޯޓު ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  23:11ހަވީރު ، ދެ ގަޑި އިރު ފަސްކޮށް ،ގަޑި
އިންތިޚާބުގައި   3މި  1 މަރުކަޒެއްގައި   1 ވޯޓުނަގާ  ކޮންމެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ވޯޓުލުމަށް  މަދުން  ވުރެ  މީހުންނަށް 

މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓުނަގާ   311އޮފިޝަލުންނެވެ.    12ހަރަކާތްތެރިވީ  

އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ދެމޭޒުން ވޯޓު ކަރުދާސް ، އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި  22މަރުކަޒެއްގައި  

 ދޫކުރާގޮތަށް އިންތިޒާމު ކުރެވުނެވެ.
 ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓުލާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  312މި އިންތިޚާބުގައި ބެހެއްޓި 

 

ހަރަކާތްތެރިވީ   މަސައްކަތުގައި  ވޯޓު   2ވޯޓުގުނުމުގެ  އިތުރުން  ވެރިޔާގެ  މަރުކަޒުގެ  ވޯޓުގުނާ  އެއީ  އޮފިޝަލުންނެވެ. 

ވަގުތީ ، އޮފިޝަލެވެ. ވޯޓު ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ހަދައި  2އޮފިޝަލުންނާއި ޑޭޓާ އެންޓަރ ކުރާ    1ގުނުމަށް  

ނަތީޖާތައް  ވަގުތީ  އަދި  ޢާންމުކުރިއެވެ.  ފެނަނާނޭހެން  މަރުކަޒުގައި  ކުރުމަށްފަހު  އިޢުލާން  މަރުކަޒެއްގައި  އެ  ނަތީޖާ 

ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވަގުތީ ނަތީޖާ ފޮނުވުމުން އިންތިޚާބާ ބެހޭ މައި މަރުކަޒުގައި 

  ހުރި ރިޒަލްޓް ސެންޓަރުން ވަގުތީ ނަތީޖާ ވެރިފައި ކުރިއެވެ.
 ޖުމްލަ  ވޯޓުލީ ފިރިހެން  ވޯޓުލީ އަންހެން 

2132212 2132331 1212132 
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   ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން 2.3.1

11 2 1އެޕްރީލް    2 ކޮމިޝަނުން   3 ނަތީޖާ  ވަގުތީ  އިންތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވި  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވީ 

ވީ ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށް   21އެޕްރީލް    1122ވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން    13އެޕްރީލް    1122  ،އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ

 މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ.
   ސެކިއުރިޓީ އުރަ އަލުން ކެނޑުން 2.3.2

ވަގުތީ  ބެލުމަށާއި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅުނު  ބިއުރޯއަށް  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  އިލެކްޝަންސް  ޤައުމީ  ގުޅިގެން  އިންތިޚާބާ  މި 

ނޑަން ޖެހުނެވެ. 222ނަތީޖާ ޞައްޙަ ކުރުމަށްޓަކައި   ވޯޓުފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަ ކަ
 

   ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރުން 2.3.2
ވީ ބުރާސްފަތި   22އެޕްރީލް    1122ދާއިރާއެއްގެ( ރަސްމީ ނަތީޖާ    33ގެ )   1122ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  

އިޢުލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ   12ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ރަސްމީ ނަތީޖާ ޢާންމު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ  

  ވެބްސައިޓުގައާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. 
ނޑާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އުރަތަކުގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު    ގައި ވާ ލިސްޓުގައި( 3)ކަ

 ގައި( 2ގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖަދުވަލު  1122)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  
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 . ފައިސާ އާއި މާލީ ކަންކަނ2ް

  ޚަރަދު ތަފްޞީލު 2.2
 ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 2323312222  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 
 2322212113  މުޅި ޖުމްލަ   323322213   ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 
 321122311  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 121
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ، ޕެންޝަނާއި 122

 2222313   ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފަިއސާ
 221322233  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  112
 322322323   އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު 111
 2223322232  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު 112
 2323312222  ޖުމްލަ   2322312   މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  113

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 
 323322213  ޖުމްލަ   323322213  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  212
   މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 121
 222232311  މުސާރައާއި އުޖޫރަ  122
 321122311   ޖުމްލަ   121322223  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް  121
   އުޖޫރަ  މުސާރައާއި  122

 121122323  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ 122112
 223232131  މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ 122111
ނޑިފައިވާ ފައިސާ 213112  222232311  ޖުމްލަ   332133  ގަޑީ ލާރިއަށް ކެ
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   ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް  121

 2212311  މަހުގެ މުނާސަބަތުގަިއ ދޭ އެލަވަންސް ރަމަޟާން 121113
 122312223  އެލަވަންސް  ސަރވިސް 121113

 121322223  ޖުމްލަ 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ،ޕެންޝަނާއި 122

   ފަިއސާ ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ
 2222313 ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ  ރިޓަޔަރމެންޓް 122113

 2222313  ޖުމްލަ
   ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 112

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  ރާއްޖޭގެ 112112  222322321  އެތެރޭގައި ކަ
 2112311  އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  ރާއްޖޭގެ 112111
 3332323  އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު  ރާއްޖޭގެ 112112
 122132223  ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭން 112112

 221322233  ޖުމްލަ
   ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 111

 222212313  ގޮތުން ހޯދާތަެކތި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ 111112
 232213  ޓެކްނޮލޮޖީ އާިއބެޭހ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  އިންފޮމޭޝަން 111111
 232231  ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ަތކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ފިއުލްގެ 111112
ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި  އޮފީހުގެ 111112

 123322331  ސައިފަދަ ތަކެތި
 322233 ބެހޭގޮތުން ހޯާދތަކެތި  އިލެކްޓްރިކާ 111113
 222232 ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  ކުނިކަހާ 111113
 221222321 ގޮތްގޮުތން ހޯދާ ތަކެތި  އެހެނިހެން 111222
 232323 ގޮތްގޮުތން ހޯދާ ތަކެތި  އެހެނިހެން 213112

 322322323  ޖުމްލަ
   ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 112

 1112122  އަދި ޓެލެކްސް ފެކްސް، ޓެލެފޯން 112112
 32223  ފީގެ ޚަރަދު  އިލެކްޓްރިކް 112111
 2322112 ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު ބޯފެނާއި 112112
 221222211  އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  ލީޒްލައިނާއި 112112
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 222212133 ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ  112113
 1212322 ކުލި  ތަކެތީގެ 112113
ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި  އޮފީސް 112113

 132211  ކުނީފީ
 2212232  އެންުގން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު ، އިޝްތިހާރު  ،އިޢްލާން 112121
 222222  ޚަރަދު އުފުލުމުގެ 112122
ތަުރޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ، ޚިދުމަތާއި ކޮންސަލްޓެންސީ 112123

 2222133 ފައިސާ
 221332223  ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  ޢާންމުފައިދާއަށް 112111
 2221332122  ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު އޮފީސް 112222

 2223322232  ޖުމްލަ
   ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 113

ނޫން ބޭުނންަތކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް  މީހުން ދިރިއުޅުން 113111
 232322  މަރާމާތުކުރުން

 22212  ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން ފާޚާނާ އާއި 113113
 322121 މަރާމާތުކުރުން ކަރަންޓް ވިއުގަ 113113
 22333  އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި 113121

 2322312  ޖުމްލަ
   ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް 212

 232212  ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަރާއި 212112
 222122  މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް ،ޕްލާންޓް 212111
 22113  ތަކެތި  މުވާޞަލާތުގެ 212113
 323332323  ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ އައި.ޓީ. އާއި 212113

 323322213  ޖުމްލަ
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 . ނިންމުނ3ް

1 1 2 ބޭއްވި    3އެޕްރީލް    2 ދުވަހު  ހޮނިހިރު  2ވީ  މަސައްކަތް   2 އިންތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ، އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ކޮށް ނިންމައި، އިންސާފުވެރިކަމާއި، މިނިވަންކަމާއި

 ނިމިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
ނިންމާލެވުނީ ކޮށް  މަސައްކަތް  މުހިންމު  މަސައްކަތުންކަން  ،މި  އިޚްލާސްތެރި  ފަރާތްތަކެއްގެ  ޑު   ،ވަރަށްގިނަ  ނ އަޅުގަ

ކަމާގުޅުންހުރި ، ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުންނާއި، މި މަސައްކަތުގައި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިގޮތުން

މި މުހިންމު ޤައުމީ ، އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި، ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓި ، ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނާއި، ސިޓީ/އަތޮޅު/ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި، މަސައްކަތުގައި

، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، އެމްބަސީތަކުގެ ވެރިންނާއި

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކުން ، ރިސޯޓުތަކުންނާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންނާއި

 ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ، ތެދުވެރިކަމާއި، މި މަސައްކަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ

ޓްރޭނަރުންގެ މިންނެތް ، ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި، އިންތިޚާބީ އޮފިޝަލުންނާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި

 މަސައްކަތެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބުނު ލަފަޔާއި އިރުޝާދު މި ، މި އިންތިޚާބުގެ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި

 ޚާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.، ފުރުޞަތުގައި
މި އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ، އިޖްމާލީ ގޮތެއްގައި

 2221ޒުލްޤައިދާ  12  މި ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. ،ޝުކުރު ދަންނަވަމުން
   1122ޖުލައި  13



1-ޖަދުވަލު   
 ގެ ކަލަންޑަރު  2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 )ހޮނިހިރު( 2019ޕްރީލް އެ 6
 މުއްދަތު ފަރާތް ވިލަރެސްކުރާ

6-4-
2019 
ނިންމާ  )ނިމޭ( ތާރީޚު ރަކާތުގެ ތަފްސީލްހަ އާހަމައަށް

 ހޭދަވާ ދުވަސް
ދުވަހުގެ 

 ދުވަސް )ފެށޭ( ތާރީޚު އަދަދު
ވޯޓުކަރުދަސް  102 ޕުރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން 

ޗާޕުކުރާނެފަރާތެއް 
ޓެންޑަރބޯޑުން  ހޯދުމަށް
 ބުރާސްފަތި Dec-2018-20 5 އަންގާރަ Dec-2018-25 ހޯދުން 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ  100 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 
 ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ

ހޯދުމަށް ފަރާތްތައް 
 ބުރާސްފަތި Dec-2018-20 7 ބުރާސްފަތި Dec-2018-27 ޢިއުލާން 

ކޮމިޝަނުން  98  ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ
ދައުވަތުދީގެން ގެންނަ 

ޤައުމުތައް  އޮބަޒާވަރުންގެ
 ހޮނިހިރު  Dec-2018-15 14 ހޮނިހިރު  Dec-2018-29 ކޮމިޝަނުން ނިންމުން 

 އެވެއަރނަސް މާސްޓަރ 97 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް

ކޮމިޝަނުން ފައިނަލް 
 ބުރާސްފަތި Nov-2018-1 59 އާދިއްތަ Dec-2018-30 ކުރުން

އެވެއަރނަސްއަށް އޯޑިއޯ  97 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 / ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް
ހެދުން އައުޓްސޯސް 

 ހޮނިހިރު  Dec-2018-1 29 އާދިއްތަ Dec-2018-30 ކުރުން
މާސްޓަރ ޓްރޭނަރުން  76 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 

 ބުދަ  Dec-2018-12 39 އާދިއްތަ Jan-2019-20 ހޯދައި ނިންމުން 
ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން  79 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 

އައްޔަންކޮށް 
އިޤުރާރުގެ  އެފަރާތްތަކާއި

 ބުރާސްފަތި Dec-2018-13 35 ބުރާސްފަތި Jan-2019-17 ކޮށް ނިންމުމުގެ މުއްދަތު 
އެވެއަރނަސް  91 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

މެޓީރިއަލްސް ކޮންޓެންޓް 
 ހެދުމާއި،

ޑިޒައިންކުރުމާއި، 

5-Jan-2019  ު25 41 ހޮނިހިރ-Nov-2018 ައާދިއްތ 



1-ޖަދުވަލު   
 ފައިނަލްކުރުން 

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ  89 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 އަތްމަތީ ފޮތް
 އަންގާރަ Nov-2018-20 48 ހޯމަ Jan-2019-7 ތައްޔާރުކުރުން

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް  83 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

މުވައްޒަފުން ޢީއުލާން 
 އާދިއްތަ Dec-2018-16 28 އާދިއްތަ Jan-2019-13 ކޮށް މުވައްޒަފުން ނެގުން 

އެވެއަރނަސްއަށް އޯޑިއޯ  88 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 / ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް

 އާދިއްތަ Dec-2018-9 30 އަންގާރަ Jan-2019-8 ހެދުމާއި ފައިނަލް ކުރުން 
ނެޝަނަލް އިލެކްޝަންސް  78 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ
މެމްބަރުންނާ މުވައްޒަފުން 

 އަންގާރަ Jan-2019-15 3 ހުކުރު Jan-2019-18 ޓްރޭންކުރުން 
ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ  76 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތަށް 
 އާދިއްތަ Jan-2019-20 0 އާދިއްތަ Jan-2019-20 ޓްރޭންކުރުން 

ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް  78 ލީގަލް ސެކްޝަން
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

މުވައްޒަފުންހޯދައި 
މަސައްކަތް މަސައްކަތް 

 ބުރާސްފަތި Jan-2019-10 8 ހުކުރު Jan-2019-18 ފެށުން 
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި  76 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
 ހޮނިހިރު  Dec-2018-15 36 އާދިއްތަ Jan-2019-20  ލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާ

އިލެކްޝަންސް  56 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަންގެ 

މުވައްޒަފުން  ވަގުތީ
މަސައްކަތަށް 
 ހޮނިހިރު  Feb-2019-9 0 ހޮނިހިރު  Feb-2019-9 ޓްރޭންކުރުން 

ޙައްޤު ވޯޓު ދިނުމުގެ  68 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

ސަރުކާރުގެ  ލިސްޓު
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު 

28-Jan-2019 ަ28 0 ހޯމ-Jan-2019 ަހޯމ 



1-ޖަދުވަލު   
  ކުރުން

އިންތިޚާބާބެހޭ ާޢންމު 
ވަނަ  9ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ )ހ(
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރި  68 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ލިސްޓަށް ޝަކުވާއަށް
ހުޅުވާލުން ) ޝަކުވާ 

 ހޯމަ Jan-2019-28 0 ހޯމަ Jan-2019-28 ސް(ފަށާ ދުވަ
ރެޖިސްޓްރޭޝަން  71 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ސެކްޝަންގެ ވަގުތީ 
މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން
 ބުރާސްފަތި Dec-2018-20 36 ހުކުރު Jan-2019-25 ޓްރޭންކުރުން 

ކޮމިޝަނުން  70  ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ
ދައުވަތުދީގެން ގެންނަ 

ޕްލޭން  އޮބަޒާވަރުންގެ
 ހޮނިހިރު  Dec-2018-15 42 ހޮނިހިރު  Jan-2019-26 އެކުލަވާލުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  68 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 އަށް 2019އިންތިޚާބު 

 އިޢުލާނުކުރުން 
ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ ޢުމުރު 
ދުވަހަށް 120ހަމަވުމަށް 

އެކު، ގިނަވެގެން  ވުމާއި
ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10

)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 -ޤާނޫނު  އިންތިޚާބުގެ

05 ) 
28-Jan-2019 ަ28 0 ހޯމ-Jan-2019 ަހޯމ 

އިންތިޚާބަށް  68 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ 

ކޮމިޝަނުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް
ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއު 

 ހޯމަ Jan-2019-28 0 ހޯމަ Jan-2019-28 ކުރުން
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  57 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި 

ޝަކުވާތަކަށް 

8-Feb-2019 ު28 11 ހުކުރ-Jan-2019 ަހޯމ 



1-ޖަދުވަލު   
 ޖަވާބުދިނުމުގެ މަރުހަލާ 
އިންތިޚާބާބެހޭ ާޢންމު 

ވަނަ  10ޤާނޫނުގެ 
 މާއްދާގެ )ށ(

ސެކްޝަންތަކުގެ  64 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 
 މަސައްކަތައް ނެގޭ ވަގުތީ
މުވައްޒަފުން ޢިއުލާންކޮށް 
ނެގުމާއި ސެކްޝަންތަކަށް 

ނޑައެޅުން  ހޮނިހިރު  Dec-2018-15 48 ހުކުރު Feb-2019-1 ކަ
އޮފީހުގެ ދާއިމީ  64 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

މުވައްޒަފުންނާއި 
ނެގޭ  އިންތިޚާބަށް

މުވައްޒަފުން 
އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް 

ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީން 
 ރާވާ ހިންގުން 

1-Feb-2019 ު1 31 ހުކުރ-Jan-2019 ައަންގާރ 
އޮފިޝަލުންގެ އަތްމަތީ  64 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ބުދަ  Jan-2019-2 30 ހުކުރު Feb-2019-1 ފޮތް ތައްޔާރުކުރުން
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތްމަތީ  64 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ބުދަ  Jan-2019-2 30 ހުކުރު Feb-2019-1 ފޮތް ތައްޔާރުކުރުން
އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ  52 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ޝަކުވާތަކަށް
 ހުކުރު Feb-2019-8 5 ބުދަ  Feb-2019-13  ޖަވާބުދިނުމަށް

ޑީއެންއާރަށް ޝަކުވާތައް  49 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
 ފޮނުވުމާއި ޖަވާބުތައް

ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަށް 
ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ 

-މަސައްކަތްކުރުމާއި ރީ 
 ގެޒެޓް ލިސްޓް
  ތައްޔާރުކުރުން

އިންތިޚާބާބެހޭ ާޢންމު 
ވަނަ  10ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ )ބ( 
 ދުވަސް( 5)ގިނަވެގެން 

16-Feb-2019  ު13 3 ހޮނިހިރ-Feb-2019  ަބުދ 
ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  48 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
17-Feb-2019 ަ17 0 އާދިއްތ-Feb-2019 ައާދިއްތ 



1-ޖަދުވަލު   
ލިސްޓަށް ގެނެވުނު 

ބަދަލުތައް ސަރުކާރުގެ 
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު 

   ކުރުން
ވޯޓު ނަގާ  52 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 

މަރުކަޒުތަކުގައި 
އޮފިޝަލުން  ޙަރަކާތްތެރިވާ

ފައިނަލް ކުރުން އަދި 
 އާދިއްތަ Jan-2019-20 24 ބުދަ  Feb-2019-13 އިގުރާރު ކުރުން 

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ  41 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ވޯޓު

ފޮށި ބަހައްޓާފައި ުހންނަ 
ތަންތަން އެނގޭ ޗާޓް 

 ބުދަ  Feb-2019-20 4 އާދިއްތަ Feb-2019-24 ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރުން
އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން  41 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ނިޝާން 

 ހުކުރު Feb-2019-22 2 އާދިއްތަ Feb-2019-24  ފާސްކުރުން
އިންތިޚާބަށް  42 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި 
މެދު ނިންމި  ހުށަހެޅުމާ

ގޮތް އެންގުން 
)ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ 

 48ވަގުތުން ފެށިގެން 
  ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި(

23-Feb-2019  ު28 26 ހޮނިހިރ-Jan-2019 ަހޯމ 
ޓްރޭނިންގް މެޓީރިއަލް  51 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 އާދިއްތަ Dec-2018-2 74 ބުރާސްފަތި Feb-2019-14 ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  39 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ތަރުތީބުކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި 

ގަޑި އިޢުލާން ތާރީޚާއި 
 ހޯމަ Feb-2019-25 1 އަންގާރަ Feb-2019-26 ކުރުން

ވޯޓުފޮށިތަށް  48 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ހޯމަ Feb-2019-18   ހޯމަ Feb-2019-18 އިޢުލާނުކުރުން 

ލިސްޓަށް ގެނެވުނު  36 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
 ބަދަލުތަކަށް ޝަކުވާައށް

1-Mar-2019 ު18 11 ހުކުރ-Feb-2019 ަހޯމ 



1-ޖަދުވަލު   
ހުޅުވާލުން އަދި ހުށަހެޅި 

ޝަކުވާތަކަށް 
 ޖަވާބުދިނުން 

އިންތިޚާބަށް  44 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު  ،
 އަންގާރަ Jan-2019-29 23 ބުރާސްފަތި Feb-2019-21 ބަލައިގަތުން 

އިންތިޚާބަށް  39 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހެޅި
ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމާ 
ގޮތެއްގެ ސަބަބުން 
އެމައްސަލަ ކޯޓަށް 

މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުގެ
ހަމަވާ ތާރީޚް )އަންގާ 

 5ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ދުވަސް(

26-Feb-2019 ަ21 5 އަންގާރ-Feb-2019 ިބުރާސްފަތ 
ވޯޓު ނަގާ  45 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 

މަރުކަޒުތަކުގައި 
އޮފިޝަލުން  ޙަރަކާތްތެރިވާ

ހޯދުމަށް ޢިއުލާންގެ 
 އާދިއްތަ Jan-2019-20 31 ބުދަ  Feb-2019-20 މުއްދަތު

ޓީއޯޓީ ޓްރެއިނަރުން  45 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 
 ޢިއުލާން ކޮށް ހޯދައި

 އާދިއްތަ Jan-2019-20 31 ބުދަ  Feb-2019-20 ނިންމުން އިގުރާރު ކުރުން
އޮފިޝަލް ޓްރޭނިންގ  45 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 އާދިއްތަ Jan-2019-20 31 ބުދަ  Feb-2019-20 ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުން 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން -ރ 47 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ލިސްޓް ތައްޔާރުކުރުން 
އިދާރީ  އަދި

 ހޯމަ Feb-2019-18 0 ހޯމަ Feb-2019-18  މަސައްކަތްކުރުން
ގުޅިގެން އިންތިޚާބާއި  44 ޕުރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން 

 ކުރަންޖެހޭ އެކި އެކި
ދަތުރުތައް ކުރާނެ 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 
 ބުރާސްފަތި Feb-2019-7 14 ބުރާސްފަތި Feb-2019-21 އިޢުލާން ކުރުން

އިންޓަރނޭޝާނަލް  42 ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ 23-Feb-2019  ު29 25 ހޮނިހިރ-Jan-2019 ައަންގާރ 



1-ޖަދުވަލު   
 އޮބްޒާވަރުން އަދި
މޮނިޓަރުންނަށް 

  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު
ލޯކަލް އޮބްޒާވަރުން އަދި  37 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

 މޮނިޓަރުންނަށް
 އަންގާރަ Jan-2019-29 30 ބުރާސްފަތި Feb-2019-28  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ލޯކަލް އޮބްޒާވަރުން އަދި  73 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 މޮނިޓަރުންނަށް

ކުރިމަތިލުމުގެ ފޯމުތައް 
ކުރުމަށް ލީގަލް ރިވައުސް 

 އަށް ފޮނުވައި ފޯމުތައް
 ބުރާސްފަތި Dec-2018-27 27 ބުދަ  Jan-2019-23 ނިންމުން 

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  32 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ނަން އަނބުރާ

ގެންދިއުމުގެ މުއްދަތު 
 ހަމަވާ ދުވަސް

ނަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ 
ކުރިން )ރައްޔިތުންގެ 

 އިންތިޚާބުގެމަޖިލީހުގެ 
 ( 18 -ގަވާއިދު 

5-Mar-2019 ަ21 12 އަންގާރ-Feb-2019 ިބުރާސްފަތ 
ކެންޑިޑަސީ އާ ގުޅޭގޮތުން  39 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައަށް ގޮތެއް 
ނިންމާ އެންމެ ފަހު 

ތާރީޚް)ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 
 7ފެށިގެން  ތާރީޚުން
  ދުވަސް(

26-Feb-2019 ަ19 7 އަންގާރ-Feb-2019 ައަންގާރ 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  33 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ގުރުއަތު  ތަރުތީބުކުރުމާއި
 ބުދަ  Feb-2019-27 5 ހޯމަ Mar-2019-4 ނެގުން 

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  33 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ބުދަ  Feb-2019-27 5 ހޯމަ Mar-2019-4  އިޢުލާނުކުރުން

ކޯޑިނޭޓަރުންގެ އަތްމަތީ  36 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 ހުކުރު Feb-2019-1 28 ހުކުރު Mar-2019-1 ފޮތް ތައްޔާރުކުރުން



1-ޖަދުވަލު   
ނަން ތަރުތީބުޮކށް  33 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ކެމްޕެއިނަށް ހުޅުވާލުން
އިންތިޚާބު ބާއްވާ 

 30ތާރީޚުން، މަދުވެގެން 
ދުވަސް )ރައްޔިތުންގެ 

އިންތިޚާބުގެ  މަޖިލީހުގެ
 ( 21 -ގަވާއިދު 

4-Mar-2019 ަ27 5 ހޯމ-Feb-2019  ަބުދ 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ  25 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

  މަންދޫބުންަނށް
 އަންގާރަ Mar-2019-5 7 އަންގާރަ Mar-2019-12  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

  30   7-Mar-2019 ި2 5 ބުރާސްފަތ-Mar-2019  ުހޮނިހިރ 
ވޯޓުލުމަށް  36 ސެކްޝަންރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 
ތަނަކަށް  ތަންނޫން އެެހން

-ރަޖިސްޓަރީކުރުށް )ރީ
 ހޯމަ Feb-2019-18 11 ހުކުރު Mar-2019-1 ރަޖިސްޓްރޭޝަން(

ކޮމިޝަނުން  25  ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ
ދައުވަތުދީގެން ގެންނަ 

ވީސާ އަދި  އޮބަޒާވަރުންގެ
ހުރުމާއި އެކޮމަޑޭޝަންގެ 

 ހޮނިހިރު  Dec-2018-29 73 އަންގާރަ Mar-2019-12 މަސައްކަތް
ލިއޭޒަން އޮފިސަރުން  25 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 

 ޢިއުލާންކޮށް ނެގުން އަދި
 ހުކުރު Mar-2019-1 11 އަންގާރަ Mar-2019-12 އިގުރާރު ކުރުން 

 ބުދަ  Mar-2019-6 10 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16 ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރުން  21 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
އެންމެފަހު ދުވަހު ހުށަހެޅޭ  32 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ރީ
ފޯމުތައް ރަޖިސްޓަރީ 

ކުރުމާއި ވޯޓުފޮށިތަކަށް 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

އަދަދު  މީހުންގެ
 ފައިނަލްކުރުން 

5-Mar-2019 ަ2 3 އަންގާރ-Mar-2019  ުހޮނިހިރ 
ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް  32 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ކަ

 ވޯޓުލާން މީހުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ 

ވޯޓުފޮށިތަކަށް 

5-Mar-2019 ަ2 3 އަންގާރ-Mar-2019  ުހޮނިހިރ 



1-ޖަދުވަލު   
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

އެެހންތަނަކަށް  މީހުންނަށް
ރަޖިށްޓަރީކުރުމަށް 
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

 އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަން 23 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ޖެހޭ ވޯޓުފޮށްޓާއި 

ބޫތު ޮފނުވާ  ވޯޓިންގ
 ބުރާސްފަތި Feb-2019-28 14 ބުރާސްފަތި Mar-2019-14 ނިންމުން 

  23   14-Mar-2019 ި28 14 ބުރާސްފަތ-Feb-2019 ިބުރާސްފަތ 
ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި  22 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެގޮތާއި
އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި 

ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު 
 ބުދަ  Jan-2019-2 72 ހުކުރު Mar-2019-15 ރޯޑްއިވެންޓް ބޭއްވުން 

އޮބްޒާވަރުންނާއި،  22 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 މޮނިޓަރުން އަދި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑޭޓާ 
އެންޓަރކޮށް ޕްރިންޓްކޮށް 

 ހޮނިހިރު  Feb-2019-23 20 ހުކުރު Mar-2019-15 ނިންމުން 
ޓްރޭނަރުންގެ ޓްރޭނިންގ  22 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް
 ހުކުރު Mar-2019-8 7 ހުކުރު Mar-2019-15 ގެންދިޔުން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ  21 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
މަންދޫބުންގެ ކާޑު 

 ބުރާސްފަތި Mar-2019-7 9 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16 ދޫކުރުން ޕްރިންޓްކޮށް
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ -ރީ 24 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

މަޢުލޫާމތައް   ވޯޓުފޮށީގެ
 އާދިއްތަ Mar-2019-10 3 ބުދަ  Mar-2019-13 ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލުން 

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޕްރޮސަސް  20 އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން
އެޕްލިކޭޝަންތައް  ކުރުމަށް

 ހުކުރު Feb-2019-15 30 އާދިއްތަ Mar-2019-17 ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 
  20   17-Mar-2019 ަ5 12 އާދިއްތ-Mar-2019 ައަންގާރ 

އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ  19 ޕުރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން 
ޓްރޭނަރުންނާއި  ތަކެއްޗާއި

އޮފިޝަލުން ވައިގެމަގުން 
ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ 

18-Mar-2019 ަ5 13 ހޯމ-Mar-2019 ައަންގާރ 



1-ޖަދުވަލު   
ހަދާ  ރިޒަވޭޝަންސް

 ނިންމުން 
  18   19-Mar-2019 ަ6 13 އަންގާރ-Mar-2019  ަބުދ 

ލިއޭޒަން އޮފިސަރުންނަށް  18 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މައުލޫާމތު  އިންތިޚާބާބެހޭ

 އާދިއްތަ Mar-2019-17 2 އަންގާރަ Mar-2019-19 ދިނުން 
  17   20-Mar-2019  ަ7 13 ބުދ-Mar-2019 ިބުރާސްފަތ 

 އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް 16 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ބިއުރޯތަކަށް މުވައްޒަފުން 
 ބުދަ  Feb-2019-20 29 ބުރާސްފަތި Mar-2019-21 ހޯދައި އިގުރާރު ކުރުން 

އޮބްޒާވަރުންނާއި އަދި  16 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަންދޫބުންގެ ކާޑު 
 ހޮނިހިރު  Mar-2019-9 12 ބުރާސްފަތި Mar-2019-21 ދޫކުރުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން -ރީ 21 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
ފޯމުތައް ފައިނަލްކޮށް 

ލިސްޓް  ވޯޓަރސް
 ބުރާސްފަތި Mar-2019-14 2 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16 ތައްޔާރުކުރުން

ފައިނަލް ވޯޓަރސް  21 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16 0 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16  ލިސްޓް އާއްމުކުރުން

ޓްރޭނަރުން މާލެއިން  15 ޕުރޮކިޔުމެންޓް ސެކްޝަން 
 ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް

 ހުކުރު Mar-2019-8 14 ހުކުރު Mar-2019-22 ހަމަޖެއްސުން
  15   22-Mar-2019 ު9 13 ހުކުރ-Mar-2019  ުހޮނިހިރ 

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  15 އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 

ނެޓްބުކް/ެޓބްލަޓް  ލިސްޓު
 އާދިއްތަ Mar-2019-10 12 ހުކުރު Mar-2019-22 ތަކަށް އެޅުން

ވޯޓުކަރުދާސް ޗެކްކޮށް  15 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 އަންގާރަ Mar-2019-12 10 ހުކުރު Mar-2019-22 ބަންދު ކުރުން 

އޮބްޒާވަރުންނާއި،  15 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން
 މޮނިޓަރުން އަދި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންދޫބުންގެ ފައިަނލް 
ލިސްޓު ކަމާ ބެހޭ 

22-Mar-2019 ު16 6 ހުކުރ-Mar-2019  ުހޮނިހިރ 



1-ޖަދުވަލު   
 ސެކްޝަންތަކާއި، އަތޮޅު

އިލެކްޝަންސް 
 ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވުން 

ލިއޭޒަން އޮފިސަރުންނަށް  15 ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ
 ފޮރިންމިނިސްޓްރީގެ

މެދުވެރިކޮށް ޓްރެއިންގ 
 ބުދަ  Mar-2019-20 2 ހުކުރު Mar-2019-22 ހިންގުން 

ފައިނަލް ވޯޓަރސް  17 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
 ލިސްޓް ޕްރިންޓްކޮށް

އަދި   ޗެކްކުރުން
 ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ފައިނަލް ލިސްޓުގައި 

 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16 4 ބުދަ  Mar-2019-20  ސޮއިކުރުން
  13   24-Mar-2019 ަ10 14 އާދިއްތ-Mar-2019 ައާދިއްތ 

ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް  13 ހުރިހާ ސެކްޝަން ތަކެއް
ސެކްޝަންތަކުން 

ތަެކތި  ފޮނުވަންޖެހޭ
ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަނަށް 

 އާދިއްތަ Mar-2019-10 14 އާދިއްތަ Mar-2019-24 ހަވާލުކޮށް ނިންމުން 
މޮނިޓަރުންގެ ފާސްތައް  12 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

 ދޫކޮށް ނިންމުން 
ތާރީހުން، އިންޚާބު ބާއްވާ 

ދުވަސް ކުރިން  10
 )އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު

 ބުރާސްފަތި Mar-2019-14 11 ހޯމަ Mar-2019-25 ށ ( - 41 -ޤާނޫނު 
ވޯޓަރސް ލިސްޓްގައި  12 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

 ބުރާސްފަތި Mar-2019-21 4 ހޯމަ Mar-2019-25  ސޮއިކުރުން
އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް  10 ލީގަލް ސެކްޝަން

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯތަކުގެ މަސައްކަތް 

 ފެށުން 
އިންޚާބު ބާއްވާ ތާރީހުން، 

ދުވަސް ކުރިން  10
ފެށިގެން އިންތިޚާބު ނިމި 

ދުވަސް  އިތުރ7ު
)ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

27-Mar-2019  ަ22 5 ބުދ-Mar-2019 ުހުކުރ 



1-ޖަދުވަލު   
 -އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 

 ށ ( - 49
ވޯޓުކަރުދާހާއި  8 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ވޯޓުނެގުމުގައި 
 ބޭނުންކުރާސަމާނު

ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒުތަކަށް 
ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށް 

 ހުކުރު Mar-2019-15 14 ހުކުރު Mar-2019-29 ނިންމުން 
ވޯޓު ކަރުދާސް ވޯޓުނަގާ  8 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

ފޮނުވުމަށްޓަކައި  މަރުކަޒަށް
 ހުކުރު Mar-2019-15 14 ހުކުރު Mar-2019-29 ޕެކްކޮށް ނިންމުން 

ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭުނންވާ  5 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 އިދާރީ އަދި ސެކިއުރިޓީ
ސާމާނާއެކު މާލެއިން 

 ހޯމަ Apr-2019-1 0 ހޯމަ Apr-2019-1 ފުރުން
މާލޭ އޮފިޝަލުންގެ  7 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް 
 ހޮނިހިރު  Mar-2019-16 14 ހޮނިހިރު  Mar-2019-30 ގެންދިޔުން ކުރިއަށް

އަތޮޅު އޮފިޝަލުންގެ  7 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް
 ހުކުރު Mar-2019-22 8 ހޮނިހިރު  Mar-2019-30 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

އޮބްޒާވަރުންނާއި،  6 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 މޮނިޓަރުންނާއި،

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، 
ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންދޫބުންަނށް މައުލޫމާތު 
ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމުގެ

  ކުރިއަށް ގެންދިޔުން
31-Mar-2019 ަ5 26 އާދިއްތ-Mar-2019 ައަންގާރ 

ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވުނު  6 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 އިޢުލާނުކުރުން  ގޮތް

އިންޚާބު ބާއްވާ ތާރީހުން، 
ދުވަހުގެ  5ގިނަވެގެން 

 )އިންތިޚާބުތަކާެބހޭކުރިން 
 ހޮނިހިރު  Mar-2019-30 1 އާދިއްތަ Mar-2019-31 (37 -ޢާންމު ޤާނޫނު 

ސޯޝަލް މީޑިއާ  4 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން 2-Apr-2019 ަ23 100 އަންގާރ-Dec-2018 ައާދިއްތ 



1-ޖަދުވަލު   
މެދުވެރިކޮށް 

 އެވެއަރނެސް ކުރިއަށް
 ގެންދިޔުން

އެވެއަރނަސްއަށް އޯޑިއޯ  4 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
 ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް /

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް 
 އަންގާރަ Jan-2019-1 91 އަންގާރަ Apr-2019-2 ދެއްކުން

ރަށު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް  3  
 ބުރާސްފަތި Mar-2019-21 13 ބުދަ  Apr-2019-3 ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުން

ވޯޓު ނަގާ  3 އެޗް.އާރް ސެކްޝަން 
މަރުކަޒުތަކުގައި 

އޮފިޝަލުން  ޙަރަކާތްތެރިވާ
ފައިނަލް ލިސްޓް އާއްމު 

 ކުރުން
އިންޚާބު ބާއްވާ ތާރީހުން، 

ދުވަހުގެ  3މަދުވެގެން 
 ކުރިން )އިންތިޚާބުތަކާެބހޭ

 (33 -ޢާންމު ޤާނޫނު 
3-Apr-2019  ަ31 3 ބުދ-Mar-2019 ައާދިއްތ 

ވޯޓުނަގާ ގުނާ މަރުކަޒަށް  2 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި

 އާދިއްތަ Jan-2019-13 81 ބުރާސްފަތި Apr-2019-4 ރުންތައްޔާރުކު
އޮބްޒާވަރުންނާއި،  2 ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

 މޮނިޓަރުން އަދި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

މަންދޫބުންގެ ފައިަނލް 
ލިސްޓު ވެބްސައިޓަށް 

 ހުކުރު Mar-2019-22 13 ބުރާސްފަތި Apr-2019-4 އަޕްލޯޑް ކުރުން 
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް  1 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ބުރާސްފަތި Apr-2019-4 1 ހުކުރު Apr-2019-5 ތައްޔާރުކުރުން
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ޓްރޭނިންގ  2 ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް
 ބުރާސްފަތި Apr-2019-4 0 ބުރާސްފަތި Apr-2019-4 ގެންދިޔުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް  1 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ބުރާސްފަތި Apr-2019-4 1 ހުކުރު Apr-2019-5 ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ގެ ވޯޓ2019ުއިންތިޚާބު 

6-Apr-2019  ު6 0 ހޮނިހިރ-Apr-2019  ުހޮނިހިރ 



1-ޖަދުވަލު   
 ނެގުން 

މާލޭގައި ބަހައްޓާ  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ވޯޓުފޮށިތަކުގެ ވެރިންނާ

ވޯޓުނެގުމަށް 
ބޭނުންވާތަެކތި ހަވާލުކޮށް 
 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 0 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވުން 

 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 0 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 ވޯޓު ނެގުން/ވޯޓު ގުނުން  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ވަގުތީ ނަތީޖާ ވޯޓުލާ  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 މަރުކަޒުތަކުގައި އިޢުލާން
 ކުރުން

އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު )
(  57 -ޤާނޫނު 

 )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 -އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 

 ހ ( - 39
6-Apr-2019  ު6 0 ހޮނިހިރ-Apr-2019  ުހޮނިހިރ 

މާލެ ގެނެވޭ ވޯޓު  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ފޮށިތަކާއި ތަކެތި
އިންތިޒާމް ބަލައިގަތުމުގެ 
ހަމަޖެއްސުމާއި 

 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 0 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 ބަލައިގަތުން.
މާލެ އަތޮޅުގެ  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން

 ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާއީ
މަސައްކަތްކުރާ 
ތަންތަނުގައި 

ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު 
 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 0 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 ފޮށިތައް މާލެ ގެނައުން 

ސެކިއުރިޓީ އުރަ  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް

ހަމަޖެއްސުމާއި 
 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 0 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 ބަލައިގަތުން 

ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު  0 އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
 އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަނާ

 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 0 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 ހަވާލުކުރުން
ވަގުތީ ނަތީޖާ ތައްޔާރު  3- އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން

 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 3 އަންގާރަ Apr-2019-9 ކުރުން



1-ޖަދުވަލު   
ވަގުތީ ނަތީޖާ ޢިއުލާން  3- މީޑިޔާ ޔުނިޓް 

 ކުރުން
އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު )

(  60 -ޤާނޫނު 
 )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
 -އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 

 ށ ( - 39
9-Apr-2019 ަ6 3 އަންގާރ-Apr-2019  ުހޮނިހިރ 

ކޯލްސެންޓަރު  1414 10- ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް 

 ބުދަ  Jan-2019-9 97 އަންގާރަ Apr-2019-16 ދިނުން 
ރަސްމީނަތީޖާ  4- އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން

 ބުދަ  Apr-2019-10 0 ބުދަ  Apr-2019-10 ތައްޔާރުކުރުން
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން  5- ލީގަލް ސެކްޝަން

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯތަކަށް ހުށަހެޅޭ 

 ބުދަ  Mar-2019-20 22 ބުރާސްފަތި Apr-2019-11  ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުން
ރަސްމީ ނަތީޖާ ތައްޔާރު  6- އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން

 ހޮނިހިރު  Apr-2019-6 6 ހުކުރު Apr-2019-12 ކުރުން
އިލެކްޝަންސް އަތޮޅު  7- ލީގަލް ސެކްޝަން

 ކޮމްޕްލެއިންޓްސް
ބިއުރޯތަކުން ރިޕޯޓު 

އިލެކްޝަންސް 
 ހޯމަ Apr-2019-1 12 ހޮނިހިރު  Apr-2019-13 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން 

ރަސްމީނަތީޖާ އިޢުލާން  7- މީޑިޔާ ޔުނިޓް 
  ކުރުން

އިންޚާބު ބާއްވާ ތާރީހުން، 
ދުވަހުގެ  7ގިނަވެގެން 

 ތެރޭގައި )ރައްޔިތުންގެ
އިންތިޚާބުގެ މަޖިލީހުގެ 
 -ޤާނޫނު 

)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ޢާންމު 
 ( 60 -ޤާނޫނު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ )
 -އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 

 ށ ( ( - 39
13-Apr-2019  ު13 0 ހޮނިހިރ-Apr-2019  ުހޮނިހިރ 



1-ޖަދުވަލު   ް
ޤައުމީ އިލެކްޝަންސް  21- ލީގަލް ސެކްޝަނ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
ރަސްމީ ރިޕޯޓު  ބިއުރޯއިން

ނިންމައި އިލެކްޝަންސް 
 ހޮނިހިރު  Apr-2019-13 14 ހޮނިހިރު  Apr-2019-27 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން 

 ހޮނިހިރު  Apr-2019-13 15 އާދިއްތަ Apr-2019-28 ދެވަނަ ބުރު  22- އިލެކްޝަންސް ކޯޑިނޭޝަން
ދެވަނަ ބުރުގެ ވަގުތީ  23-  

 އާދިއްތަ Apr-2019-28 1 ހޯމަ Apr-2019-29 ނަތީޖާ 
ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ  29-  

 އާދިއްތަ Apr-2019-28 7 އާދިއްތަ May-2019-5 ނަތީޖާ 
ދެވަނަ ބުރުގެ އަތޮޅު  36- ލީގަލް ސެކްޝަން

 އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 

ބިއުރޯތަކުން ރިޕޯޓު 
އިލެކްޝަންސް 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައި
 ނިންމުން 

12-May-2019 ަ5 7 އާދިއްތ-May-2019 ައާދިއްތ 
ދެވަނަ ބުރުގެ ޤައުމީ  43- ސެކްޝަންލީގަލް 

 އިލެކްޝަންސް
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯގެ 

ރިޕޯޓު އިލެކްޝަންސް 
 އާދިއްތަ May-2019-5 14 އާދިއްތަ May-2019-19 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން 

 



2-ޖަދުވަލު      
 

 މެންބަރުން  އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ  
 ހއ 1 ސަލީމް  މުޙައްމަދު ހއ. ދިއްދ  /  ރިގާޑްސް

 2 މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މާޒީ / ހއ. ދިއްދ  
 3 އާދަމް ސަޢީދު ސަމާ / ހއ. ދިއްދ  

ދހ 1 ޞަލާޙު ޙަސަން  އެސްޖެހިގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި  
 2 އާދަމް މުހައްމަދު ރޮމްބަސް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

 3 މުޙައްމަދު ޢަލީ ހަނީމ ން / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 ށ 1 ޙަމްދ ން ނަސީމް ހިރިޔާ، ށ.ފުނަދ  

 2 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު މ ނިމާގެ، ށ.ފުނަދ  
 3 ޙަސަން ޝާމިޔާ  މިރާޒް، ށ.ފުނަދ  

 ނ 1 ނަސްރީނާ ޙަސަން  މުރަކަ / ނ. މަނަދ 
 2 ޚާލިދު މުޙައްމަދު  ބަގީޗާގެ / ނ. މަނަދ 

 3 ސަޢީދު އިބަރާހީމް ހިރި / ނ. މަނަދ 
 ރ 1 ޢާއިޝަތު އަނީލާ  ހަވާނާ، ރ.އުނގ ފާރު 

 2 ވިލްމާ ޢަބްދުއްޝަކ ރު  ނީލީސިތާރާ / ރ. އުނގ ފާރު
 3 ޢަބްދުލްޤާދިރު ޙުސައިން ކުންނާރުމާގެ / ރ. ފައިނު

 ބ 1 އަބްދުލް ފައްތާހް މުޙައްމަދު ގަނދަކޯޅިމާގެ / ބ. އޭދަފުށި
 2 އަޙްމަދު ޝަރީފް ޕިއާނާގެ / ބ. އޭދަފުށި
 3 އިބްރާޙީމް ޝަހީދު ފުންވިލު / ބ. އޭދަފުށި 



2-ޖަދުވަލު   ޅ 1 ރުޤިއްޔާ ޙަސަން  ނިރޮޅުގެ، ޅ.ނައިފަރު   
 2 މުޙައްމަދު ޙަމްދާ  ވާރޭވިލާ، ޅ.ނައިފަރު

 3 ހުމައިދު هللا ޢަބްދު ސޯސަންމާގެ، ޅ.ނައިފަރު
 ކ 1 އަޙްމަދު ރަޝީދު  ނ ރުމަންޒިލް / ހއ. އުލިގަން

 2 މުޙައްމަދު ޙުސައިން  هللاއަބްދު 2624ދަފްތަރު. ނަންބަރު 
 3 އާމިނަތު ޝިރުމީން  ރަންފަރު / ކ. ތުލުސްދ 

 އއ 1 އަޙްމަދު އަންވަރު  ބްލ މީޑް، އއ.ރަސްދ 
 2 ރާޝިދާ މ ސާ އުތުރުގެ / އއ. ރަސްދ  
 3 ޒުލައިޚާ މުހައްމަދު  ލައިލަކްއިން،އއ.ރަސްދ 
 އދ 1 ޢާލިޔާ ޤާސިމް ހުވަދުމާގެ، އދ.މަހިބަދ  
 2 މ ސާ ސިރާތު  ރޯޒްމީޑް / އދ. މަހިބަދ  

 3 ޢަލީ ޝިހާމް  އަންބަރީގެ / އދ. މަހިބަދ  
 ވ 1 އަޙްމަދު ޢަލީ ކަނީރުމާގެ / ވ. ފެލިދ 
 2 ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު ލިލީމާގެ / ވ. ކެޔޮދ  

 3 މުޙައްމަދު ޙަމީދު  12464ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 
 މ 1 އާމިނަތު އާސިފާ ބުރެވިމާގެ، މ.މުލި 
 2 ޢާއިޝަތު އަފީފާ  ބެންހާގެ، މ.މުލި 
 3 މ ސާ ފާއިޒް  ދ ގަސް، މ.މުލި

 ފ 1 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ބްލ ހެވަްނ، ފ.ނިލަްނދ  
  2 ޖަމީލާ އަހްމަދު މަނަސް، ފ.ނިލަންދ  



2-ޖަދުވަލު   3 އިބްރާޙިމް މ ސާ  ބީޗްހައުސް، ފ.ނިލަންދ     
 ދ 1 އަޙްމަދު ލަޠީފު ގުލްއަލާގެ / ދ. ކުޑަހުވަދ 
 2 އާދަމް ޝާކިރު ޕެރިސް / ދ. ކުޑަހުވަދ  
 3 ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ނ ރު / ދ. ކުޑަހުވަދ  

 ތ 1 ޢަރީފް އާދަމް ފެންފިޔާޒުގެ / ތ. ވޭމަންޑ 
 2 އަޙްމަދު ސައީދު  ގަދަގެ، ތ.ވޭމަންޑ  

 3 މުޙައްމަދު ޚަލީލް  ނަރުގިސްމާގެ، ތ.ވޭމަންޑ 
 ލ 1 މ ނިސާ ޖައުހަރީ ހުވަދުމާގެ، ލ.ފޮނަދ  

 2 އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ޝަބްނަމީގެ، ލ.ފޮނަދ  
 3 ޒުލްފާ އަޙްމަދު އަންނާރުގަސްދޮށުގެ / ލ. ފޮނަދ 

ނޑުފެހި، ގއ.ވިލިނގިލި   ގއ 1 ޝަޒްމީނާ ސިޔާމް  ކަ
 2 މަރްޔަމް ރަޝީދާ  ކިބިމާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި 

 3 ޢަލީ ޙަސަން ކުދިމާގެ، އދ.މަންދ  
 ގދ 1 ނާފިޛާ ލަޠީފް  ސްކާރނެޓް، ގދ.ތިނަދ  

 2 މުޙައްމަދު ނިޒާރު  ލާޓް / ގދ. ތިނަދ  
 3 މުޙައްމަދު ޒުހައިރު  ރ ބީ / ގދ. ތިނަދ 

 ޏ 1 ރާމިޒާ ޢިބްރާޙިމް  މާދަޑު. ބާޒީ، ޏ.ފުވައްމުލައް
 2 އަހްމަދު ސިޔާމް މ ސާ  ދަޑިމަގު. ބަހާރުވާދީ، ޏ.ފުވައްމުލައް
 3 ޚަދީޖާ ޢިބްރާޙިމް  މާދަޑު. ސަނީކޯނަރ، ޏ.ފުވައްމުލައް

 ސ 1 ފާޠިމަތު ޒާހިރާ މަންދ ގެ، ސ.ހިތަދ  



2-ޖަދުވަލު   2 ސަފްވާން ޝަފީގް އަންދަލީބުގެ / ސ. މީދ    
 3 އިބްރާހިމް ޝަފީޤް  ބަށިގަސްދޮށުގެ / ސ. ހިތަދ 

 



3-ޖަދުވަލު    
 މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރުން

 # ނަން އެޑްރެސް މަޤާމް
 1 ޝަފީޢު  މުޙައްމަދު އިހަވަންދޫ ހއ. ވައިޖެހޭގެ/ ޓްރެއިނަރ މާސްޓަރ

 2 މުރާދު  ޔުސްރާ ބ. ކެންދޫ  ހިޔާ، އެސިސްޓެންޓް މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ
 3 ޙަސަން  ވަދީފާ ލ.ފޮނަދޫ  ދިލްސާދުގެ، އެސިސްޓެންޓް މާސްޓަރ ޓްރެއިނަރ

 
 ކޯޑިނޭޓަރުން 

 # ނަން އެޑްރެސް # ނަން އެޑްރެސް
 1 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ހ. މުރެކްސްވިއު، މާލެ 31 ޢާއިޝަތު އިބްރާހިމްފުޅު  ބިންހިމަގެ / ޅ. ނައިފަރު
 2 އަޙްމަދު ނިޔާޒް  މ. މުއިވިލު، މާލެ 32 ޢަލީ ޟާމިރު ބަނަފުސާގެ، އއ.މަތިވެރި 
ކ. ،  7883ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

 3 މުޙައްމަދު ޝާފިއު މއ. ބާބުލްފަލާުހ، މާލެ  33 އަޙްމަދު އަޝްރަފް  މާލެ
ކ. ،  8840ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

، 11341ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  34 ފާޠިމަތު ސައުޒަން ޙުސައިން  މާލެ
 4 އާދަމް ނަޞީރު ހުޅުމާލެ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު  އޭނާޒް / ބ. ދަރަވަންދޫ
މަރްޔަމް ސަޢީދާ  ކޮކާހަނދުވަރުގެ، މާލެމ.  35 އަބްދުއްރަހީމް

 5 އިބްރާހީމް
،  02-01 4ވ. ސިނަމާލެ  36 ޢާއިޝަތު އަޤީދާ ޙަސަން ނޫރާނީގެ / ނ. ވެލިދޫ

 6 މުޙައްމަދު ނިހާދު މާލެ
 7 ޤާސިމް އަޙްމަދު  މ. ނޫހިރި، މާލެ  37 މަރްޔަމް ޝަމްލާ އިރުމަތީގެ / ރ. އުނގޫފާރު 

 8 ޖާވީދުهللا އަބްދު ހުޅުމާލެ ، 10148ލޮޓް  38 އަނާ ނަދީމް  ފާޠިމަތު އީވް / ގއ. ވިލިނގިލި
 9 އާސިޔާ އަބްދުލްކަރީމް  މ. މަދޮށިގަސްދޮށުގެ، މާލެ  39 މުޙައްމަދު ޝާކިރު  އަންނާރުމާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި
 10 އާދަމް ނަޞީރު މ. ދިރޭގިރި، މާލެ 40 މަރްޔަމް ޝިފްރާ ޞާލިޙް  އަންނާރުމާގެ / ގދ. ގައްދޫ

 11 އާމިނަތު އަލީ ގ. ރެއިންބޯ، މާލެ  41 އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު  ގދ. ފިޔޯރީ ރިހިދޯދި / 
 12 ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު ހުޅުމާލެ ، 10128ލޮޓް  42 އާދަމް ޙަލީމް ފަރުދާބަގީޗާގެ / ލ. ކަލައިދޫ

 13 މުޙައްމަދު ޝަމްވީލް ގ. ގްރީންހައުސް، މާލެ 43 ޝިއުނާ އަޙުމަދު ރަންތަރި / ނ. ކުޑަފަރި 
 14 މުޙައްމަދު ޝަކީބް ހުޅުމާލެ، 10202-ދޮޅަސް ލޮޓް 44 ޙަމީޒާ  ޢަފީފް އަލިދޯދި / ގދ. ތިނަދޫ
 15 އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  މ. ޒުބައިދާމަންޒިލް، މާލެ  45 މައުމޫން ޢަލީ ދަޑިކޮށީގެ / ގދ. ވާދޫ 

 16 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަޙުމަދު 8.1.02ފްލެޓް، ހުޅުމާލެ  46 މުޙައްމަދު އިސްމާޢިލް  / މާލެ 9084ދަފްތަރު. ނަންބަރު 
 17 އާމިނަތު ރިންޒީ ގ. ތާފަތާ ވިލާ، މާލެ  47 އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް  މއ. ހިންނަވަރު / މާލެ
، 12.4.06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  48 ޢަބްދުލް ގާދިރު  އާބުރުޒީގެ، ސ. ފޭދޫ

 18 هللاޝާހިދު ޢަބްދު ހުޅުމާލެ
 19 އުސްރަތު ޙަސަން  ހ. އޮގަސްޓާ، މާލެ 49 ޖަމީލް هللا ޢަބްދު ވައްވަރުގެ / ޅ. ނައިފަރު 



3-ޖަދުވަލު   
 20 ޢަލީ ސަވާދު ދުންފިނިގެ، ސ. ފޭދޫ  50 ޤުލްފިޝާން ނަޞީރު  ހުސްނުހީނާގެ / ހއ. ހޯރަފުށި 
 21 ޝިހާމް هللا ޢަބްދު G-0-3 141ހުޅުމާލެ ފްލެޓް،  51 ޝިފާޒާ މުޙައްމަދު  ޕެރިއޯސް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 22 ނިޢުމާ މުޙައްމަދު ހ. ކޭސިއާ، މާލެ 52 މުޙައްމަދު ނާހިޒް ޙަސަން  ބީޗްހައުސް / ޅ. ހިންނަވަރު

 23 އަޛްރާ ތައުފީޤް މާލެ، 110އެދުރުހިޔާ  53 އިބްރާހިމް މުފްލިޙް އަޙުމަދު  ފުނާޑު. ނާރެހި / ޏ. ފުވައްމުލައް
 24 ޝަރަފުލްހުދާ މުޙައްމަދު ހ. ނަދުވާ، މާލެ  54 ފާޠިމަތު ޝުހުރަތު  މ. އުލަގަލަ، މާލެ 

ނޑޭރިކޮށި  55 އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް  މ. ބާންސްރީގެ، މާލެ  25 ނަސްރީނާ އިދުރީސް  މާލެ، 164ބަ
 26 އަންސޫދާ ފުއާދު ހ. ހިޔަކަން، މާލެ 56 ފާތިމަތު ޖިނާން  ދިލްޝާދުގެ، ހދ. ފިނޭ 
 27 އާއިޝަތު ރާޝިދާ ގ. ތްރީ އައި، މާލެ 57 މުޙައްމަދު ލަމްޢާން ޝަރީފް މ. ބާންސްރީގެ، މާލެ
 28 މުޙައްމަދު ނަސީމު  ހ. މުރެކްސްވިއު، މާލެ 58 އާމިނަތު ރިންޒީ ގ. ތާފަތާވިލާ / މާލެ 
 29 އިބްރާހިމް ޝިޔާމް މއ. ނިރޮޅުގެ، މާލެ 59 އާމިނަތު ޢަލީ  ގ. ރެއިންބޯ / މާލެ

 30 ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް ސަހަރާގެ، ސ. ހިތަދޫ 60 އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ހ. މުރެކްސްވިއު / މާލެ 
 

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާުބގައި އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ޓްރެއުނަރުން 
 # ނަން އެޑްރެސް # ނަން އެޑްރެސް

 1 މުޙައްމަދު ޝާފިއު ޝަރުތު / ބ. ތުޅާދޫ 36 ޙުސައިން ޝަރީފް  ދެތަޑިމާގެ / މ. މުލައް 
 2 ޝިހާމް هللا ޢަބްދު ޗާންދަނީމާގެ، ބ.ިހތާދޫ  37 ޖާވީދުهللا އަބްދު ފައިވްރޯސް / ގދ. ނަޑެއްލާ 
ކެނދިކޮޅު ކަރަންކާގެ/ ނ.  38 އާދަމް ނަސީރު ސަނދުބަރަކާގެ / ހއ.ދިއްދޫ

 3 ޢަބްދުޢްރަޝީދު ޙަސަން ކެނދިކުޅުދޫ
ދޫޑިގަން. މިސްކިތްދޮށުގެ، ޏ. 

 4 އިބްރާހިމް ނަޝީދު  ރެޑްސްޓަރ/ ހއ. އިހަވަންދޫ  39 هللاޝާހިދު ޢަބްދު ފުވައްމުލައް
 5 އާލިޔާ ޤާސިމް  ހުވަދުމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ  40 މުޙައްމަދު ލަޠީފު ނައިޓްރޯސް މ.މުލައް
 6 އާދަމް އިސްމާޢީލް މ. މުލައް / ހަވާސާ  41 ހަމީދު هللا ޢަބްދު ހަސްތީ / އިހަވަންދޫ

 7 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަޙްމަދު ރީފް، ގދ.މަޑަވެލި 42 މޫސާ ސިރާޠު  ރޯޒްމީޑް، އދ. މަހިބަދޫ
 8 ޒުބައިރުهللا އަބްދު ޖޭމުގެ / ށ. މަރޮށި 43 ޢަލީ ޟާމިރު އއ.މަތިވެރި ބަނަފުސާގެ، 

 9 އާމިނަތު ރިންޒީ ޖަނަވަރީގެ، ގއ. ވިލިނގިލި  44 އަފްޝަން ނަސީމް މާދަޑު. ފުރޫޝަން / ޏ. ފުވައްމުލައް
 10 އަޝްރަފް މުޙައްމަދު  މިނިވަން އައްސޭރި / ވ.ކެޔޮދޫ  45 އަފްނާން މުޙައްމަދު މާލެ / ހ. ގަސްދޮށުގެ
މަރްޔަމް ސަޢީދާ  މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ، މާލެ 46 އާސިޔާ އަބްދުލްކަރީމް  ނީލަން، ޅ. ހިންނަވަރު 

 11 އިބްރާހީމް
 12 މުޙައްމަދު ނަސީމް  ކަރަންކާވިލާ / ހއ. ފިއްލަދޫ 47 ޢަޒްލާ އައްބާސް ލ. ގަން / މަތިމަރަދޫ، ތަރިވިދާގެ

 13 ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމްފުޅު  ބިންހިމަގެ، ޅ. ހިަނނަވަރު 48 ޤާސިމް އަޙްމަދު  ހެދޭކުރި، ބ. ހިތާދޫ 
އަޙްމަދު  ޢަޒުމް، ނ. ހޮޅުދޫ

 14 އަހްމަދު ނިޔާޒް ކުއްޅަވައްމާގެ، ހއ. ތުރާކުނު 49 މުޙައްމަދުމަނިކު
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ނޑިމާގެ 50 އަޛްރާ ތައުފީގު ޕްލެނެޓް، ގދ. ތިނަދޫ   15 އަޙްމަދު ޝަރީފް ދ. މީދޫ / ދެތަ
 16 މުޙައްމަދު ޝާހީން އައިނަސީރު/ ނ. ޅޮހި  51 އަޙްމަދު ނިޔާޒް  ދޯދި، ހދ. ނޮޅިވަރަން 

 17 އަޙްމަދު ޒުހުރީ  އިރަމާގެ/ ނ. ހޮޅުދޫ  52 ޙުސައިން ނާޡިމް މާފޮޅޭގެ، މ. މުލި
ނޑިތީމު 53 އަޙްމަދު އަންވަރު  ބްލޫމީޑް، އއ.ރަސްދޫ  18 ޙުސައިން ފަޔާޟް  އިނާޒު / ށ. ކަ

މުޙައްމަދު ޙަލީމް  ހަޒާރުމާގެ، ލ. ހިންނަވަރު 
 19 ސާދިޤުهللا ޢަބްދު ޒަމާން، ގދ. ތިނަދޫ  54 ހަސަން

 20 ނިޢުމާ މުޙައްމަދު ނ. ވެލިދޫ / މަނާމް 55 އަޙްމަދު އާދަމް  މޫނިމާގެ، އދ. ކުނބުރުދޫ 
 21 އިބްރާހިމް ޝިޔާމް ގަސްދޮށުގެ/ ތ. ބުރުނި 56 ޙަސަން ޢަބްދުލްޤާދިރު ޖީނާ، ޅ. ނައިފަރު

 22 ޙަމީދުهللا އަބްދު އިޖާޒް / ނ. މަނަދޫ 57 މުޙައްމަދު ޝުޢައިބު ނޫރާނީގެ، ނ. ކެނިދކޮޅުދޫކެނދިކޮޅު. 
ޝަރަފުލްހުދާ  ސީނުގެ، ގއ. ނިލަންދޫ 

އިސްމާޢީލް  ނަޔާގުލްޝަން / ރ. އިނގުރައިދޫ 58 މުޙައްމަދު 
 23 އަބްދުއްރަޙްމާން

 24 އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުޅުދުއްފުށި ލިލީނައިޓް / ހދ.  59 އާމިނަތު އަލީ 2864ދަފްތަރު ނަންބަރު 
އަޙްމަދު އަސްލަމް  ހިޔާ / ސ. ހިތަދޫ 

 25 ސަމާ ޙުސައިން  މއ. ފޭރުގެ، ކ.މާލެ 60 ވަޙީދު
 26 ޝިޒްލީނާ އަސްލަމް ސަހަރާގެ، ސ. ހިތަދޫ 61 މުޙައްމަދު ޝަކީބް ފ. ފީއަލި / ގުލްއަލާމާގެ

ޖަވްޒާ އިބްރާހީމް  ބީޗްކޯނަރ ގދ. ގައްދޫ / 62 އުސްރަތު ޙަސަން  ހެލެގެލި/ ސ. ފޭދޫ
 27 މުޞްޠަފާ 

މާލެ / ދަފްތަރު. ރސ ނަންބަރު  63 އާއިޝަތު ޝަމާ އަހިމާގެ، ވ. ފެލިދޫ 
 28 ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު 8510

 29 އިބްރާހީމް މޫސާ ހެޕީރޯސް/ ސ. މަރަދޫފޭދޫ 64 އާދަމް ނަސީމް ހެޕީގްރައުންޑު، ގދ. ތިނަދޫ
ނޑި، ނެވާ/ ލ.ގަން  65 މުޙައްމަދު ޝަމްވީލް ސަމާ، ރ.މަޑުއްވަރި   30 މޫސާ ފަތުޙީ  ތު

 31 މުޙައްމަދު ނިހާދު / މާލެ 02-01 4ވ. ސިނަމާލެ  66 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު މިދިލިމާގެ / ށ.ކޮމަންޑޫ
 32 މުޙައްމަދު ޛަހީން 8544ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  67 އާއިޝަތު ރާޝިދާ ރަތްބަގީޗާގެ، އދ. މަހިބަދޫ 
 33 ޢަލީ ސަވާދު ދުންފިނިގެ، ސ.ފޭދޫ  68 އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  އަންޒަމާން، ގދ. ތިނަދޫ 
 34 ނަސްރީނާ އިދުރީސް  މުކުރިމަގު ޝަބްނަމީގެ / ލ.ގަން 69 އާދަމް ނަޞީރު ޖަރީމާގެ /ހއ. ދިއްދޫ 

 35 هللاޒުލްފާ ޢަބްދު ކާމިނީގެ، ލ.ފޮނަދޫ  70 އަންސޫދާ ފުއާދު ގއ. މާމެންދޫ / ކަދޮޅުމާގެ 
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 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ އެހީތެރިން 

 އަތޮޅު ރަށް # ފުރިހަމަ ނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް 
 ހއ އަތޮޅު 1 މުޙައްމަދު ނަސީރު  ލޮނުމިދިލިގެ 
  ބާރަށް 2 ޢަލީ ޝާކިރު ފިނިފެންމާ 

 ވަށަފަރު 3 އާމިނަތު ފަރީނާ  ހަނދުވަރީގެ
 މުރައިދ  4 ޞިފްނާ  ޢާއިޝަތު ހއ. މުރައިދ   މީނާޒް/
 ފިއްލަދ  5 ޢަލީ ކާމިލް ހއ. ފިއްލަދ  ކޮމާ/

 އުލިގަން 6 ޙުސައިން  ޝާއިރާ ހއ. އުލިގަން ވިއަވަތި/
 ހޯރަފުށި  7 ހަސަން  ޙައްސާން ހއ. ހޯރަފުށި ޓ ސަންސް/
 އުތީމު 8 ނަޞީޙާ ޢާއިޝަތު ހއ. އުތީމު  ޑޭޒީމާގެ/

 އިހަވަންދ   9 އާމިނަތު ސަމާ ހއ. އިހަވަންދ  ވެހި/
 ކެލާ 10 އިމްސާޒް  އާދަމް ހއ. ކެލާ ކުދިރުވާލިގެ/
 ދިއްދ  11 ޢަބްދުލްކަރީމް ހާޖަރާ ހއ. ދިއްދ   ހަޒާރުމާގެ/

 މާރަންދ  12 ޝިފާނާ މަރްޔަމް ހއ. މާރަންދ   ޝިފާނީމަންޒިލް/
 ތަކަންދ   13 ޢަބްދުލްކަރީމް  ޝަހާމާ ހއ. ތަކަންދ  ކެލްފޯނިޔާ/
 ތުރާކުނު 14 ޢަބްދުއްލަީޠފް  ޢަލީ ހއ. ތުރާކުނު ނ ކޮކާގެ/
 މޮޅަދ  15 އިބްރާހީމް  އާމިނަތު ހއ. މޮޅަދ   ޔެލޯރޯސް/

 ހދ އަތޮޅު 16 ޖަމީލާ ޙަސަން  ހދ ކުޅުދުއްފުށި/  އަލިދ 
 ހަނިމާދ   17 ޙަސަން މުޙައްމަދު އިހާ

 ވައިކަރަދ  18 މުޙައްމަދު  هللاޖާދު ހދ. ވައިކަރިދ   ޖައުޒާ/
 ފިނޭ 19 ރަޝީދު މުހައްމަދު ހދ ފިނޭ ދިއްގާމާގެ

 ނައިވާދ  20 ފާޚިރާ އަލީ  ހދ. ނައިވާދ  އެންދެރިމާގެ/
 ނޮޅިވަރަންފަރު 21 هللاއަބްދު މުޙައްމަދު ބަހާރުގެ 
 ނެއްލައިދ  22 އަބުދުއްރައ ފް ސީމާ ހދ. ނެއްލައިދ  ހަވާސް/
 ނޮޅިވަރަމު 23 މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ނޮޅިވަރަމުހދ.  ނ ވިލާގެ/

 ނޭކުރެންދ  24 ޢަލީ ނިޔާޒު ހދ. ނޭކުރެންދ  ގިރީތެރޭގެ/
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 ކުޅުދުއްފުށި 25 ހުސައިން  މުޙައްމަދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  ދ ރިޔާގެ/
 26 މުޙައްމަދު  ޝަރީފާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި/  ފޭރުގަސްދޮށުގެ

 ކުރިނބި  27 އަކްރަމް ޢަލީ ހދ. ކުރިނބި ކަނީރުމާގެ/
 ކުމުންދ  28 ޢަބްދުލްވާޙިދު  ޢަލީ ހދ. ކުމުންދ  ޜަތްވިލާގެ/
 މަކުނުދ  29 ސިރުހާން  ޙުސައިން ސިރޯނާވިލާ
 ހިރިމަރަދ  30 ޔަސްފާ މަރްޔަމް ހދ. ހިރިމަރަދ  އުތުރުގެ/
 ށ އަތޮޅު 31 ޢަޒީމާ ޢަލީ ށ ފުނަދ  /  އާބާދު

  ނ މަރާ 32 އަލީ އާރިފް ލައިޓްކޯނަރ
 ޅައިމަގު 33 ޢަބްދުއްރާފިޢު  ށ. ޅައިމަގު  އިރަމާގެ/
 ބިލެތްފަހި  34 ފަސާނާ އާއިޝަތު ށ.ބިލެތްފަހި /  މީނާޒް

 ފޭދ  35 ޝިފްނާ  އާމިނަތު ށ. ފޭދ /  ރީލްމަންޒިލް
 މާއުނގ ދ  36 ޙަމްދ ން  ޙުސައިން ށ. މާއުނގ ދ  އެތުމާ/

 ގޮއިދ  37 ނާދިޔާ އާއިޝަތު ށ. ގޮއިދ  މަންޒިލް/
 މަރޮށި 38 ޚަލީލުއްރަޚްމާން  ށ. މަރޮށި ކަންމަތީގެ/

 ނަރުދ  39 އަރ ޝާ  މަރްޔަމް ށ.ނަރުދ  ވަފާ /
ނޑިތީމު ސަނީވޭ/ ނޑިތީމު 40 ޢަފީފް  هللاޢަބްދު ށ. ކަ  ކަ

 ފޯކައިދ  41 ޢަރީފް  މުޙައްމަދު ށ. ފޯކައިދ  ހަޒާރުމާގެ/
  ކޮމަންޑ  42 ވިފްޤާ މަރްޔަމް ށ. ކޮމަންޑ  ފެމޯރާ/
 ފީވައް 43 ސާމިރާ ފާޠިމަތު ށ. ފީވަށް  ފަލަކު/

ނޑި/ ށ. ފުނަދ   ފުނަދ   44 އަހުމަދު ނަސީމް އާމިނަތު ތު
 މިލަންދ   45 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ށ.މިލަންދ   ތަޑިރަތްމާގެ/
 ނ އަތޮޅު 46 ޙަނީފު  މުޙައްމަދު ވައިލެޓްވިލާ 

 ލަންދ   47 އިބުރާހީމް ޙަސަން ނަޞީރު ނ. ލަންދ  އަމާޒު/
 ފޮއްދ  48 ފާތިމަތު ނުހާ  ޚ ރުސީދުއާބާދު
 ހޮޅުދ  49 ނ ރުލްހުދާ  ނ. ހޮޅުދ   ފިނިފެންމާގެ/
 ވެލިދ  50 އަސްނާ އާމިނަތު ނ. ވެލިދ   ހެޕީސައިޑް/
 މާޅެންދ  51 ފާތިމަތު ޞާމާ  ނ. މާޅެންދ   އައްސޭރި/

 މަގ ދ  52 މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު ޗާންދަނީވިލާ/ ނ. މަގ ދ 
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 ޅޮހި 53 ނަޢީމާ  ފާޠިމަތު ބިނާ 
 މާފަރު 54 މުޙައްމަދު  ލިޔ ސާ ނ. މާފަރު  އޮއިސިސް/
 ހެނބަދ   55 ޚާދިލް އަބ ބަކުރު މަންޒަރުވިލާ

 ކުޑަފަރި 56 ޙަލީމް  މުޙައްމަދު ނާޔަކަ/ ކ. މާލެ  މއ.
 ކެނދިކުޅުދ  57 ޢަބްދުލްޣަނީ  ޙަފީޡާ ޗަމަން
 މަނަދ  58 މުޙައްމަދު  ޔުމްނާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޖިފްޓި/
 މިލަދ  59 هللاއަބްދު ފާތިމަތު ނ.މިލަންދ  /  މާބްލް
 ރ އަތޮޅު 60 ޔ ސުފް މުޖްތަބާ ރ އުނގ ފާރު /  ލިމްރާ

 އިނގުރައިދ  61 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް ސިލްވަރސްޓަރ
ނޑިރަތްމާގެ  އަލިފުށި  62 މުއުމިނާ ޞަދާ ތަ

 އިންނަމަދ   63 އަޙްމަދު ފަޟީލް ގއ. މާމެންދ   ރޯޒީވިލާ/
 ވާދ  64 ފައިޞަލް ޔާމީން ރ. ވާދ   އޭޝިޔާ/
  ރަސްގެތީމް 65 އަޞްފާ  އާމިނަތު ރ.ރަސްގެތީމު ހަވާނާ/

 މާކުރަތު 66 ޔުމްނާ އާމިނަތު ރ. މާކުރަތު  އުޑުވިލާގެ/
 ރަސްމާދ  67 ޝާފިޢާ މަރްޔަމް ރ. ރަސްމާދ   އަންނާރުމާގެ/

 އަނގޮޅިތީމު 68 ފަޒްލާ ސްޖާޢު އަދަ
 ކިނޮޅަސް 69 ސަމާޙު  ޙުސައިން ރ. ކިނޮޅަސް  އަލިތަރި/
 ދުވާފަރު 70 މާހިދު އިސްމާޢީލް ރ. ކަނދޮޅުދ   ދިލާރާގެ/
 ހުޅުދުއްފާރު 71 ޢަލީ ރަފީޤު ރ. ހުޅުދުއްފާރު  މިހިރީ/

 މީދ  72 އަޙްމަދު  ޙަދީޖާ ވިލޯޑައިމަންޑް
 މަޑުއްވަރި  73 ޖެނިފާ  އާމިނަތު ރ. މަދުއްވަރީ  އެރޯވިލާ/
 ފައިނު 74 ޙަސަން މަނިކު މުޙައްމަދު ރ.ފައިނު/  އުނިމާގެ
 އުނގ ފާރު 75 މ ސާމަނިކު ފަރުޝާނާ ރ. ފައިނު ސީނާ/
 ބ އަތޮޅު 76 އަޙުމަދު ރަޝީދު  ފަރުޒާނާ ބ އޭދަފުށި/  އުފާ

 ފުޅަދ  77 ޝިފާނާ  ފާތިމަތު ބ. ފުޅަދ  /  ނިބިލިގާ
 ފެހެންދ   78 ފަޒީނާ  އާމިނަތު ބ. ފެހެންދ /  އާވާޒް

 ގޮއިދ  79 އަބްދުލް ކަރީމް މަލްދާ ބ. ގޮއިދ   ލުބޯގަސްދޮށުގެ/
 ތުޅާދ  80 އިދްރީސް  ޙުސައިން ބ. ތުޅާދ  މާއިރާ/
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 އޭދަފުށި  81 އާނިސާ ޢަލީ ދޭލިޔާގެ/ ބ. އޭދަފުށި
 ހިތާދ   82 ޙައްވާ ޒާހިރާ  ބ. ހިތާދ   ތީރު/

 މާޅޮސް  83 ޢަލީފާއިޒާ  ބ. މާޅޮސް ބޯކޮށާގެ/
 ދަރަވަންދ  84 ނަޒީރާ އާމިނަތު ވިލާ / ބ.ދަރަވަންދ  ކްތަރި

 ދޮންފަނު  85 ޔ ސުފް  އިޙްފާނާ ބ. ދޮންފަނު  ނިޔަނދުރުމާގެ/
 ކިހާދ  86 ނާފިޛް މުޙައްމަދު ބ. ކިހާދ  ފްލޮރިޑާ/

 ކަމަދ  87 ނާޖިޔާ އާއިޝަތު ބ. ކަމަދ  ފިނިހިޔާގެ/
 ކެންދ  88 ނާދިރާ  ފާތިމަތު ބ. ކެންދ  މަންޒަރު/
 ކުޑަރިކިލު 89 ޒަހިއްޔާ ފާޠިމަތު ބ ކުޑަރިކިލު /  މިރާޒް

 ޅ އަތޮޅު 90 އަޙްމަދު ނާއިލާ ޅ ނައިފަރު /  އަޙްމަދީހިޔާ
 އޮޅުވެލިފުށި 91 ޢަބްދުއްރަޝީދު  އިލްހާމް ހަވީރީހިޔާ
 ކުރެންދ  92 ވަހީދާ މަރްޔަމް ޅ. ކުރެންދ   ގުލްޒާރުގެ/
 ނައިފަރު 93 މަސްޢ ދު  މުޙައްމަދު ޅ. ނައިފަރު /  އަލިމަސްގެ
 ހިންނަވަރު  94 ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ނިޢުމާ ޅ. ހިންނަވަރު އަލިވިލާގެ/
 ކ އަތޮޅު 95 ޝަފީޤު ޢަލީ އަޙްމަދު ކ ތުލުސްދ /  ފުއްޓަރު
 ކާށިދ  96 ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު ކ. ކާށިދ  ޔ ނިއަން/
 ގާފަރު 97 ޙަސަން ފަހީމް ކ. ގާފަރު  މުނިޔާގެ/
 ތުލުސްދ  98 ޒިދުނާ  އާމިނަތު ކ. ތުލުސްދ  ނާރިއާން/
 ހުރާ 99 މަރްޔަމް ސަމާހަތު  ކ. ހުރާ  ރޯސްމާގެ/

 ގުޅި 100 އާސިޔާ ނަސީމް  ދެކުނުއައްސޭރި
 މާފުށި 101 ނަޖުފާ މަރްޔަމް ކ.މާފުށި/  ނަޔާގުލްޝަން

 ގުރައިދ  102 ނީޝާ ފުއާދު  ކ. ހުރާ ވަލުގެ/
 ދިއްފުށި  103 ނިޝާން އަޙްމަދު ދިއްފުށި ކ. ނިއަރު/
 ހިންމަފުށި  104 ސީމާ އަޙްމަދު  ކ. ހިންމަފުށި ފަތިސް/

 އއ އަތޮޅު 105 ރަޝީދު  هللاޢަބްދު އއ ރަސްދ  /  ނ ރާނީފެހި
 ރަސްދ  106 މުޙައްމަދު  ޒުހައިރާ ލައިލަކްއީން

 ތޮއްޑ  107 ޢާއިޝަތު ލަޔާ ކާމަރަގަގަސްދޮށުގެ
 އުކުޅަސް  108 ރަނިއްޔާ ފާޠިމަތު އުކުޅަސް ކިނާރާ/ އއ. 
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 މަތިވެރި 109 އަބްދުއް ލަތީފު  މުރުޝިދު އަސްރަފީވިލާ
 ބޮޑުފޮޅުދ  110 هللاއަބުދު ޢާއިޝަތު މީނާޒު/ އއ. ބޮޑުފޮޅުދ  

 ފެރިދ  111 ޝަީބނާ  ފާތިމަތު އއ. ފެރިދ   ޒީކޮން/
 ހިމަންދ   112 އާމިނަތު ނަދާ  ލ. މުންޑ  ނޯތްވެސްޓް/
 މާޅޮސް  113 ސިނާނު އަޙްމަދު އއ. މާޅޮސް  ސީސައިޑް/
 އދ އަތޮޅު 114 އައްބާސް ނައުފަލް އދ މަހިބަދ /  ކުރަހާގެ

 މަންދ  115 އިމާޔާ  މަރްޔަމް އަސުރުމާގެ / އދ. މަންދ   ހުދު
 ފެންފުށި  116 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވަލުގެ/ އދ. ފެންފުށި 

 މާމިގިނލި  117 ރަޝީދު ޙަސަން  ުހްސުނހާީނެގ/ އދ.ާމިމިގލި 
 ދިއްދ  118 އަބްދުލް ގާދިރު އަޒީމާ އދ. ދިގުރަށް އަލިގާ/

 ދިގުރަށް 119 މުޙައްމަދު ޝަހީމާ އދ. ދިގުރަށް ނަސީމީވިލާ/
 ދަނގެތި  120 ސަމީޙް  ޙުސައިން އދ. ދަނގެތި އެވަރެސްޓް/
 މަހިބަދ   121 ނަޣުމާ  ފާތިމަތު ނ ރާނީވިލާގެ 
 ކުނބުރުދ   122 ޢަލީ އަންވަރު ކުނބުރުދ އދ.  ފެންފިޔާޒުގެ/
 އޮމަދ  123 ޙައްވާ އާޞިފާ އދ. އޮމަދ   އިރުދޭމާގެ/

 ހަންޏާމީދ  124 ބަޝީރު  ސަމިއްޔާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ  ގީތު/
 ވ އަތޮޅު 125 އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު ވ ފެލިދ /  ހޭޅި

 ފެލިދ  126 ޢަބްދުލް ހަމީދު  ނަސްމާ ރ. މާކުރަތު  މާއޮޅު/
 ފުލިދ  127 ޖަލީލް  هللاޢަބްދު ހުވަނދުމާގެ 
 ތިނަދ   128 މުޙައްމަދު  ނަޒީރާ ދިލްބަހާރުގެ 

 ރަކީދ  129 އަޙްމަދު  ޚަދީޖާ ހިޔަލީގެ
 ކެޔޮދ  130 ޔަސްފާ ޢާއިޝަތު ވ. ކެޔޮދ   ވެނާލިޔާ/

 މ އަތޮޅު 131 ޚަދީޖާ ސަޢީދާ  ފަޒާ
 ދިއްގަރު 132 ޙުސައިން އަބްދުލް ޢަނީ މ.ދިއްފަރު/  ގިރިޓީގެ
 ކޮޅުފުށި 133 މަޖުދީ ނަޞީރު  މުޙައްމަދު މ. ކޮޅުފުށި  ވައިވަރު/

 މުލި 134 ޢާއިޝަތު ސަމާ މ. މުލި ގުލްދަސްތާގެ/
 ނާލާފުށި  135 ފާޠިމަތު މުނާ  މ. ނާލާފުށި ނަސީމީހިޔާ/
 ވޭވަށް 136 ޙަލީމް  އަޙްމަދު އަޞުރުމާގެ
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 ރަތްމަންދ   137 ފިރާޤް  هللاޢަބްދު ހުސްނުހީނާގެ 
 މަޑުއްވަރި  138 ޝައުކަތު މުޙައްމަދު މ. މަޑުއްވަރި  ބިޖިލީގެ/

 މުލައް 139 މާޖިދު هللاޢަބްދު މ. މުލައް ޖަނބުރޯލްމާގެ/
 ނިލަންދ   141    ފ އަތޮޅު 140 ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު  ޢަބްދުލް ފ ނިަލންދ  /  ފޮނިލުނބޯގެ
 ބިލެތްދ   142 މ ސާފަޒުހީމާ  ފ. ބިލެތްދ   ވީނަސްވިލާ/
 ދަރަނބ ދ   143 ޒުނައިރު  އަޙްމަދު ފ. ދަރަނބ ދ   ހިރުނދުމާގެ/

 މަގ ދ  144 ނަޝީދާ މ ސާ ފ. މަގ ދ   ނަޝީދާމަންޒިލް/
 ފީއަލި 145 ސަހުމީ  އަޙްމަދު ފ. ފީއަލި ރަތްވިލާގެ/

 ދ އަތޮޅު 146 ޙާރ ން ޢަބްދުއްރަޙުމާން ދ ކުޑަހުވަދ /  ސެމާ
 މީދ  147 ޝަހާދާ  ޢާއިޝަތު ދ. މީދ  މާބަދި/

ނޑިދ  ފްރެޝް/ ނޑިދ  148 އައްބާސް ރުޝްދީ ދ. ބަ  ބަ
 ރިނބުދ   149 ޝައިމާ އިބްރާހިމް މ ސާ އާމިނަތު ދ. ރިނބުދ  ކަނީރުވިލާ/

 ހުޅުދެލި 150 ނަޞްރު އަޙްމަދު ދ. ހުޅުދެލި މީނާޒް/
 މާއެނބ ދ   151 ޢާސިފް  މުޙައްމަދު ހަވީރީވިލާ
 ކުޑަހުވަދ  152 އަޙްމަދު ރިޟާ  ކުޑަހުވަދ ދ.  ޠާއިފް/

 ތ އަތޮޅު 153 މ ސާ  މުޙައްމަދު ތ ކިނބިދ /  ތަޑިރަތްމާގެ
 މަޑިފުށި 154 އަޙްމަދު  ފަޔާޟް ތ. މަޑިފުށި  ބީޗްހެވެން/
 ވޭމަންޑ  155 އާދަމް ޝަރީފް ނޭމަންޑ /  ވެޔޮދޮށުގެ

 ބުރުނި  156 ޝަބީނާ  އާމިނަތު ތ.ބުރުނި  ނ ރުމަންޒިލް/
 ގުރައިދ   157 އަބްދުލްވައްހާބް  ފަހީމާ އަންފާލް 

 ތިމަރަފުށި  158 އައްބާސް އަލަމް ތ. ތިމަރަފުށި  ސެޓްލައިޓް/
 ވިލުފުށި  159 ފަޟީލާ  ފާޠިމަތު ތ. ވިލުފުށި އޯކިޑްމާގެ/
 ކިނބިދ   160 ޙަލީލާ އާމިނަތު ތ. ކިނބިދ  ޑައިމަންޑް/
 ގާދިއްފުށި  161 މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޕެންޒީމާގެ
 އޮމަދ  162 ޙަމްދ ން އިސްމާޢީލް ތ. އޮމަދ   މ ސުމް/

 ވަންދ  163 ޝުހުދާ މަރިޔަމް ފަރުދާބަގީޗާ
 ދިޔަމިގިލި 164 މ ސާ ފަތުޙީ  މުރިނގު
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ނޑ ދ  ކަށިމާގެ/ ނޑ ދ  165 މުޙައްމަދު  އަޙުމަދު ތ. ކަ  ކަ
 ހިރިލަންދ   166 ޙުސައިންމަނިކު މ ސާ ތ. ހިރިލަންދ   މަލަމަތި/
 ލ އަތޮޅު 167 ސާދުނާ ޢާއިޝަތު ލ ފޮނަދ /  ވިލާރޯޅި

 ގަން 168 ލަޠީފް އަޙުމަދު ލ. ގަން  ވޭސައިޑް/
 މުންޑ  169 ޢަލީ ޝަފީޢު  ލ. މުންޑ   އާހިޔާ/

 ދަނބިދ   170 ރިޔާޒާ ފާޠިމަތު ލ. ދަނބިދ   ކާރނޭޝަންމާގެ/
 ފޮނަދ   171 ފާޠިމަތު ލީޒާ  ފުސްތުޅާގެ

 އިސްދ  172 ޒަލީމާ  ފާޠިމަތު އިސްދ  ލ.  ރަމީޒީހިދާޔަތް/
 މާބައިދ  173 ރަޝީދު އިސްމާއިލް ރޭރުގެ

 މާވަށް 174 އަހުމަދު މައުމ ން ލ. މާވަށް  އައްސޭރިވިލާ/
 ކަލައިދ  175 ޙަމީދު هللاއަބްދު ލ. ކަލައިދ  ފަހިވާގެ/

 ހިތަދ   176 މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ލ. ހިތަދ  ހިރުދުމާގެ/
 ކުނަހަންދ   177 މ ސާ ޔ ސުފް  ލ.ކުނަހަންދ  /  އަލަގު
 މާމެންދ  178 ޚަތުމާ  މަރްޔަމް ލ. މާމެންދ  މިލާނު/

 ގއ އަތޮޅު 179 އިސްމާޢިލް ހައުލަތު ގއ ވިލިނގިލި/  ހިތިލާއާގެ
ނޑުހުޅުދ  ހުވަނދުމާގެ/ ނޑުހުޅުދ  180 އަބުދުލް އަޒީޒު ރިޝާނާ ގއ. ކަ  ކަ
 ދާންދ  181 ވަހީދާ ފާރިމަތު ގއ. ދާންދ  ޖަނަވަރީގެ/

 މާމެންދ  182 ނިލ ފާ އަލީ  ގއ.މާމެންދ  /  އާހިޔާ
ނޑޭ  ބިރިކިސަންޑާގެ/ ނޑޭ 183 ޒުހައިރު  މުޙައްމަދު ގއ. ކޮ  ކޮ

 ދެއްވަދ  184 ތައުފީގް ޝިފާޒާ ގއ. ދެއްވަދ /  ވައިލެޓްމާގެ
 ގެމަނަފުށި  185 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ގެވެށި
 ނިލަންދ   186 ޝިޒްނާ ނަޖީބް މަރްޔަމް ގއ. ނިލަންދ  އެރޯމާ/
 ވިލިނގިލި  187 މުޙައްމަދު  ރަޒިއްޔާ ގއ. ވިލިނގިލި ރޯޒް/

 ކޮލަމާފުށި  188 ނާސިހާ  މަރްޔަމް އޮއިވަރު
 ގދ އަތޮޅު 189 هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު ގދ ތިނަދ /  ފްލޮރިޑާ

 ތިނަދ   190 ޒާހިރާ  މަރިޔަމް ގދ. ތިނަދ  އޯކިޑުވިލާ/
 މަޑަވެލި 191 ޙުސައިން ވަހީދު ޙިޖާޒް ގދ. މަޑަވެލި  މަލަސް/
ނޑެއްދ  ބޮޑުގެ/ ނޑެއްދ  192 މުޙައްމަދު  އުސާމަތު ގދ. ހޯ  ހޯ
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 ނަޑެއްލާ 193 ޖައިލަމް  އަޙްމަދު ގދ. ނަޑެއްލާ ފެންނަމާ/
 ރަތަފަންދ   194 އަޙްމަދު އާއިޝަތު ގދ. ރަތަފަންދ  ވީނަސް/

 ފިޔޯރި 195 ހަމްޒަތު މުޙައްމަދު ގދ. ފިޔޯރި  އަސަރިގެ/
 ފަރެސްމާތޮޑާ 196 ޖަމީލް އިސްމާއިލް އިރުދޭމާގެ
 ވާދ  197 ޝާޒްމީ މުޙައްމަދު ފާތިމަތު ސެޓްލައިޓް
 ގައްދ  198 ނާޞިރާ މަރްޔަމް ގދ. ގައްދ  ވަށްބެރުގެ/

 ޏ އަތޮޅު 199 ވާސިފާ އާއިޝަތު މުރާކި
  ދ ޑިގަން 200 މާހިރު ޝައްފާ އަލީ ޏ. ފުއައްމުލައް  ގަވަރފްލާވަރ/

 ދިގުވާޑު 201 މަރްޔަމް ނީޒާ  ޏ. ފުވައްމުލައް  އާލަމް/
ނޑު 202 އަރީފް  މުޙައްމަދު ގދ. ފިޔޯރި ލިލީގެ/  މާދަ
ނޑު 203 ފާތިމަތު ނަދާ  ޏ. ފުވައްމުލައް  ނިކަ/  ހޯއްދަ
ނޑިމަގު 204 ނަސީރާ ފާތިމަތު ޏ. ފުވައްމުލައް ވާނާ/  ދަ
 މަލެގަން  205 އަޙްމަދު ލުބާނާ ޏ. ފުވައްމުލައް  ގަލްގެ/

 މިސްކިތްމަގު 206 އަރުޝާ އަމިނަތު ޏ. ފުވައްމުލައް ބްލ މަންޒިލް/
 ފުނާޑް 207 ނިޖާހް އަޙްމަދު ޏ. ފުވައްމުލައް  ކޯޒީކޯނަރ/
 ސ އަތޮޅު 208 ޝަމްސުލްހުދާ އާއިޝަތު ސ. ހިތަދ  މެރީކެބިން/

 ހިތަދ   209 އިމާރަތު  މަރްޔަމް ކާކީގެ/ސ.ހިތަދ 
 210 ބާޤިރު  ނުވައިލާ ހިތަދ ސ.  ބާދަލް/
 211 ޝަރ ނާ ލަބީބް  ސ. ހިތަދ  ކެމީ/

 ފޭދ  212 ރަޝީދު  މަރްޔަމް ޝީޒާ ސ. ފޭދ  ލިލީވިލާ/
 މަރަދ  213 ޢަލީ ޝީނާ ޙުސައިން ސ. މަރަދ   ފެހިވާގެ/
 މަރަދ  ފޭދ  214 މ ސާ ނަޞީރު ސ. މަރަދ ފޭދ   ނާރެސް/
 ހުޅ ދ  215 ޢަލީ އަންވަރު ސ. ހުޅުދ   ސިނަރީ/
    މީދ  216 ރަޝީދު  هللاޢަބްދު ސ. މީދ   ޑޭޒީފެހި/
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 ން ފޯކަލް ޕޮއިންޓު 
 އަތޮޅު ރަށް # ފުރިހަމަ ނަން  އެޑްރެސް

 ހއ އަތޮޅު 1 ބަދީޢު ޙުސައިން ހއ ދިއްދ /  އާހަނދުވަރު
 ބާރަށް  2 ޔ ސުފް  އަޙްމަދު ހއ ބާރަށް/  ގުލްފާމުގެ
 ވަށަފަރު 3 މުޢީން ޙުސައިން ހއ ވަށަފަރު/  ފެންފިޔާޒުގެ
 މުރައިދ  4 ކަލީމް  މުޙައްމަދު ހއ މުރައިދ  /  އިރާކުގެ
 ފިއްލަދ  5 ޝަހީމް  އިބްރާހިމް ހއ ފިއްލަދ /  ރަބީޢީމަންޒިލް
 އުލިގަން 6 އިބްރާހިމް ހަސަން ވަހީދު ހއ އުލިގަން/  މީނާޒް
 ހޯރަފުށި  7 ޝަމީމް  އަޙުމަދު ހއ ހޯރަފުށި /  ދާރުއްސަލާމް

 އުތީމު 8 އަސްޢަދު هللاޢަބްދު ހއ އުތީމު /  އަލިމަސްގެ
 އިހަވަންދ   9 އަބްދުއްސަމަދު  އަޙުމަދު ހއ އިހަވަންދ /  ނ ތަރިގެ

 ކެލާ 10 ޝަފީޤު މުޙައްމަދު ހއ ކެލާ /  ގުލްހަޒާރުގެ
 ދިއްދ  11 މަތީން  هللاޢަބްދު ހއ ދިއްދ  /  ޢާލިޔާ
 މާރަންދ  12 ރަމީޒް އިބްރާހިމް ހއ މާރަންދ  /  ހެޕިނަސްވިލާ
 ތަކަންދ   13 އަޒީފާ އާޢިޝަތު ހއ ތަކަންދ /  ނ ރުމަންޒިލް
 ތުރާކުނު 14 އިބްރާހީމް  ޢަލީ ހއ ތުރާކުނު /  އިރުދޭމާގެ

 މޮޅަދ  15 ސަމީރު  މުޙައްމަދު ހއ މޮޅަދ /  ރަބީޢުމަންޒިލް
 ހދ އަތޮޅު 16 ސަޢީދު  ޝަމްސުއްނިސާ ހދ ކުޅުދުއްފުށި/  ހިމާލިޔާގެ

 ހަނިމާދ   17 އަލީ އިބްރާހިމް / ހުޅުމާލެ 10654ގޯތި  ހުޅުމާލެ
 ވައިކަރަދ  18 ރަބީޢު މުޙައްމަދު ހދ ވައިކަރަދ  /  ދ ރިޔާގެ

 ފިނޭ 19 އާރިފް  މުޙައްމަދު ހދ ފިނޭ/  ފިނިވާގެ
 ނައިވާދ  20 ރަޝީދު އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ހދ ނައިވާދ   ސަމާ /

 ނޮޅިވަރަންފަރު 21 ނިއުޝާދު ޙުސައިން ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު/  ބަޝީރީމަންޒިލް
 ނެއްލައިދ  22 هللاއަބްދު އަޙުމަދު ހދ ނެއލައިދ  /  ސާރާޒު
 ނޮޅިވަރަމު 23 ޝަހީދު هللاރަޙްމަތު ހދ ނޮޅިވަރަމު /  އިރަމާގެ
 ނޭކުރެންދ  24 އަލީ ޝިހާމް ހދ ނޭކުރެންދ  އިލާ /
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 ކުޅުދުއްފުށި 25 އިބްރާހިމް އިސްމާޢިލް ހދ ކުޅުދުއްފުށި /  ވާރިސް
 ކުރުނބި  26 އަޙުމަދު  ޢަލީ ޒިޔާދު ހދ ކުރިނބި/  ފެސްކޯ
 ކުމުންދ  27 ޙުސައިން  އިރުފާން ހދ ކުމުންދ /  ހިރުދުމާގެ
 މަކުނުދ  28 ޝަރީފް އިބްރާހިމް ހދ މަކުނުދ /  ފެހިވިލާ
 ހިރިމަރަދ  29 ޙަސަން ނިޒާރު  ހދ ހިރިމަރަދ  ނިރު /

 ށ އަތޮޅު 30 ޙަމީދު  މުޙައްމަދު ށ ފުނަދ /  ވީނަސްވިލާ
 ނ މަރާ 31 ހަސަން އިމާޒް ށ ނ މަރާ/  މިދިލިގަސްދޮށުގެ
 ޅައިމަގު 32 މުޙައްމަދު އަޖުނާދު ށ ޅައިމަގު /  ނަލަހިޔާ
 ބިލެތްފަހި  33 މ ސާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ށ ބިލެއްފަހި  ގަހާ /

 ފޭދ  34 އިބްރާހިމް هللاސަޢުދު ށ ފޭދ  /  ރެއިނީސް
 މާއުނގ ދ  35 ޝަރީފް އިބްރާހިމް މާއުނގ ދ  ށ/  ވިޝަން

 ގޮއިދ  36 ރަމީޒް هللاޢަބްދު ށ ގޮއިދ /  ކަނީރުމާގެ
 މަރޮށި 37 ޙަމީދު  މުޙައްމަދު ށ މަރޮށި/  ކަފަމާގެ
 ނަރުދ  38 އިނާޒު  އަޙްމަދު ށ. ނަރުދ   އުދަރެސް/

ނޑިތީމު /  ހަވާސާ ނޑިތީމު 39 ޞަލާޙް  އަޙްމަދު ށ ކަ  ކަ
 ފޯކައިދ  40 އަލީ ނިޒާރު ފޯކައިދ ށ /  ޔާގ ތުގެ
 ކޮމަންޑ  41 އަނިލް މުޙައްމަދު ށ ކޮމަންޑ /  ފެހިއަލި

 ފީވައް 42 ޢަލީ ޔާސިރު  ށ ފީވައް/  އެވަރބްރައިޓް
 ފުނަދ   43 އާދިލް  މުޙައްމަދު ށ ފުނަދ  /  ޗާންދަނީގެ
 މިލަންދ   44 އާޘިމް  މުޙައްމަދު ށ މިލަންދ /  ފަތިސް
 ނ އަތޮޅު 45 ސުޖާޢު އަހުމަދު ނ މަނަދ  /  ދިލްބަހާރުގެ

 ލަންދ   46 ސިފާޒާ އާއިޝަތު ނ ލަންދ  ސާހް /
 ފޮއްދ  47 ހަސަން އިބްރާޙިމް ނ ފޮއްދ /  މާރެހާ
 ހޮޅުދ  48 ޙަމީދު هللاޢަބްދު ނ ހޮޅުދ /  ޗާންދަނީގެ
 ވެލިދ  49 ނަޢީމް  އިބްރާހިމް ނ ވެލިދ  /  ވޭވްސް
 މާޅެންދ  50 މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް ނ މާޅެންދ  /  އަރާތަރި

 މަގ ދ  51 ަޢލީ  ޢަބްދުލްޣަނީ ނ މަގ ދ  /  އައިރިސް
 ޅޮހި 52 އިބްރާހިމް އާދިލް ނ ޅޮހި /  އޯކިޑްމާގެ
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 މާފަރު 53 ޢަލީ އަޙްމަދު ނ މާފަރު/  މ ރިތިގެ
 ހެނބަދ   54 ރަޝީދު އަހްމަދު ނ ހެނބަދ  /  އަލަފަރު
 ކުޑަފަރި 55 މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްލަތީފް ނ ކުޑަފަރި /  ކުރެދިވަރުގެ
 ކެނދިކުޅުދ  56 މަހމ ދު هللاއަބްދު ޏ.ކެނދިކުޅެދ  /  ސަބްނަމީގެ

 މަނަދ  57 ސާނިހާ އާމިނަތު ނ މަނަދ  /  ހަނީބީމް
 މިލަދ  58 މިހުނާ ހަސަން  އާއިޝަތު ނ މިލަދ /  ކާމިނީގެ

 ރ އަތޮޅު 59 އިސްމާޢިލް هللاފަތުހު ރ މީދ  /  އިރަމާގެ
 އިނގުރައިދ  60 އަބްދުލް މުހުސިން  ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ރ އިނގުރައިދ  /  ސަބުރޯޒާ

 އަލިފުށި  61 އިބްރާހިމް ޔާމީން ރ އަލިފުށި/  ޕެނަމާ
 އިންނަމަދ   62 ސުހައިލް  މުޙައްމަދު ރ އިންނަމާދ /  ލީޒާމަންޒިލް

 ވާދ  63 ޟިޔާޢު  އަޙުމަދު ރ ވާދ  /  ސާނިޔާ
 ރަސްގެތީމް 64 އިބްރާހިމް ޙުސައިން ރ ރަސްގެތީމް /  ސާރާޒު

 މާކުރަތު 65 ނަޢީމް  هللاޢަބްދު ރ މާކުރަތު /  މަދޮށިމާގެ
 ރަސްމާދ  66 ވިދާދު އާއިޝަތު ރ ރަސްމާދ  /  ފަތިސްހަނދުވަރުގެ
 އަނގޮޅިތީމު 67 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ރ އަނގޮޅިތީމް/  ގުލްޝަން

 ކިނޮޅަސް 68 އިބްރާހިމް ފައިސަލް ރ ކިނޮޅަސް /  މަލަސް
 ދުވާފަރު 69 އަލީފުޅު މުހައްމަދު ރ ކަނދޮޅުދ  /  ރިހިތަޅާގެ
 ހުޅުދުއްފާރު 70 ސަމްވީލާ  ޙައްވާ ރ ހުޅުދުއްފާރު  ހީރާ /

 މީދ  71 އަލީ  މުޙައްމަދު މީދ    ރ/  ފަލަކު
 މަޑުއްވަރި  72 ފާރ ޤް  އަޙްމަދު ރ މަޑުއްވަރި /  ފަރިމާގެ

 ފައިނު 73 ޒާޙިރު ޙަސަން  ރ ފައިނު/  ހުވަނދުމާގެ
 އުނގ ފާރު 74 ޝިމްލާ  ފާތިމަތު ރ އުނގ ފާރު/  ޓ ލައިންސް

 ބ އަތޮޅު 75 މ ސާ ފާއިޒް  ބ އޭދަފުށި/  އުތުރުގެ
 ފުޅަދ  76 އާއިޝަތު ޞަފާ  ބ ފުޅަދ  /  ނިބިލިގާ
 ފެހެންދ   77 އިސްމާޢީލް ރަޝީދާ ބ ފެހެންދ  /  ފަތިސް

 ގޮއިދ  78 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ބ ގޮއިދ /  މީނާޒް
 ތުޅާދ  79 ވަޙީދު  މުޙައްމަދު ބ ތުޅާދ /  ސޯސަންވިލާ
 އޭދަފުށި  80 ސިރާޖް އާދަމް  ބ އޭދަފުށި/  ވެލިވަރު
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 ހިތާދ   81 އިދުރީސް  އާމިރާ ބ ހިތާދ /  ޔާގ ތުގެ
 މާޅޮސް  82 ސަޢީދު  މުޙައްމަދު ބ މާޅޮސް /  ޖަވާހިރުމާގެ
 ދަރަވަންދ  83 ހުސާމިން އިބްރާހިމް ބ ދަރަވަންދ /  ރަނައުރާމާގެ

 ދޮންފަނު  84 ސާލިމް އިބްރާޙީމް  މުޙައްމަދު ބ ދޮންފަނު /  ހުސްނ ވިލާ
 ކިހާދ  85 އިބްރާހިމް  އަދުނާން ބ ކިހާދ /  ނ ވިލް
 ކަމަދ  86 ސަޒްމީނާ އަލީ ބ ކަމަދ /  ޗާންދަނީގެ
 ކެންދ  87 ޝަހްމާ ޚާލިދު ބ ކެންދ /  ފޮނިމާގެ
 ކުޑަރިކިލު 88 ރަމީޒް އިބްރާހިމް ކުޑަރިކިލުބ.  މީނާޒް/
 ޅ އަތޮޅު 89 އަޙްމަދު ފުޅު  މުޙައްމަދު ޅ ނައިފަރު /  2 ކަންމަތީގެ
 އޮޅުވެލިފުށި 90 ހަފީޘް މުޙައްމަދު ޅ އޮޅުވެލިފުށި/  ފިޔާތޮށިގެ

 ކުރެންދ  91 މުޖްތަބާ މ ސާ ޅ ކުރެންދ  /  ގްރީންހައުސް
 ނައިފަރު 92 ޔާސިރު  އަޙްމަދު ޅ ނައިފަރު/  ޗަރުމާގެ
 ހިންނަވަރު  93 އަބ ބަކުރު މުޙައްމަދު ޅ ހިންނަވަރު/  އަންބަރީގެ
 ކ އަތޮޅު 94 ފިރާޤު  އަޙްމަދު ކ ތުލުސްދ /  ނިޝާން

 ކާށިދ  95 މާހިރު  މުޙައްމަދު ކ ކާށިދ /  މާވަހި
 ގާފަރު 96 މުފީދު  هللاޢަބްދު ކ ގާފަރު/  ހޭޒްލީން
 ތުލުސްދ  97 ވިދާދު  މުޙައްމަދު ތުލުސްދ ކ /  އަސުރުމާގެ

 ހުރާ 98 އަނ ޝާ  ފާތިމަތު ކ ހުރާ/  ފެހިވިނަ
 ގުޅި 99 ޝުޖާޢު ޙުސައިން ކ ގުޅި /  ނަސީމީވިލާ
 މާފުށި 100 އަލީ ނަޝީދު  ކ މާފުށި ދޯދި /

 ގުރައިދ  101 ސަބާޙް  ޙުސައިން ކ ގުރައިދ  /  މުޝްތަރީގެ
 ދިއްފުށި  102 ޝަމްލީން ޙަސަން ކ ދިއްފުށި ސާތީ /
 ހިންމަފުށި  103 ޢަބްދުއްރަޙުމާން  ޙުސައިން ބ ކެންދ /  ހުސްނީވިލާ
 އއ އަތޮޅު 104 މުޙައްމަދު  ރިޒްނާ އއ ރަސްދ /  ބީޗްރެސްޓް
 ރަސްދ  105 ނިޔާޒް هللاޢަބްދު އއ ރަސްދ  /  ގާޑަންހައުސް
 ތޮއްޑ  106 ވަޙީދު އިބާރާހީމް އއ ތޮއްޑ  /  ޑޭޒީވިލާ
 އުކުޅަސް  107 ވަޙީދު هللاޢަބްދު އއ އުކުޅަސް /  ސަރުމީލާމަންޒިލް
 މަތިވެރި 108 ޝަރީފް އިބްރާހިމް އއ މަތިވެރި /  މާޖެހިގެ



 
4-ޖަދުވަލު   

 ބޮޑުފޮޅުދ  109 އުމަރު  އަޙްމަދު އއ ބޮޑުފުޅަދ /  ބަހާރީގެ
 ފެރިދ  110 ނާޞިޙާ ޚާލިދު އއ ފެރިދ /  ކޮންކްރީޓްވިލާ
 ހިމަންދ   111 އިބްރާހިމް  ފަރުހަތު އއ ހިމަންދ /  ފައިންޝޭޑް
 މާޅޮސް  112 ނަސީމް އިސްމާޢީލް އއ މާޅޮސް /  ގުލްފާމުގެ
 އދ އަތޮޅު 113 އަޙުމަދު ރިޒާ  އދ މަހިބަދ /  ރޯޒްލިން
 މަންދ  114 އިނާޔާ ފާތިމަތު އދ މަންދ /  ބަހާރުގެ
 ފެންފުށި  115 އިބްރާހިމް ޔ ސުފް އދ ފެންފުށި/  އޯކިޑުމާގެ
 މާމިގިނލި  116 ޖަނާހު އަޙްމަދު އދ މާމިގިލި /  އުދަރެސް

 ދިއްދ  117 ޙުސައިން ޢީސާ  ހއ ދިއްދ  /  ސައްދާމުވިލާ
 ދިގުރަށް 118 ޢަލީ ޝަމީމް އދ ކުނބުރުދ  ހަތާ /
 ދަނގެތި  119 އިސާމް އާދަމް  އދ ދަނގެތި/  ކަންމަތީގެ
 މަހިބަދ   120 ފާއިޒް  މުޙައްމަދު އދ މަހިބަދ /  ފޭރުމާގެ
 ކުނބުރުދ   121 ޖުނައިދު މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު އދ ކުނބުރުދ /  ގުލްހަޒާރުމާގެ

 އޮމަދ  122 އަލީ ފަޙުމީ އދ އޮމަދ /  ފިނިވާގެ
 ހަންޏާމީދ  123 މަޙްމ ދު ޖަމްޝާދު އދ ހަންޏާމީދ  /  އަރުތަ

 ވ އަތޮޅު 124 ޢަްބދުލްޣަނީ  ޢަބްދުލްމަޖީދު ވ ފެލިދ /  ވައިޓްވިލާ
 ފެލިދ  125 ޖަވާޒު  އިސްމާޢިލް ވ ފެލިދ  /  އޯކިޑުމާގެ
 ފުލިދ  126 ޝަރީފް އިބްރާހިމް ވ ފުލިދ  /  ގުލްޗަމްޕްމާގެ
 ތިނަދ   127 ނަޢީމު މުޙައްމަދު ވ ތިނަދ /  ރޯޒްމީޑް
 ރަކީދ  128 މުޢާޒް  ޙުސައިން ވ ރަކީދ /  ގޯލްޑަންމ ން
 ކެޔޮދ  129 ނަޝްވާ  އާމިނަތު ވ ކެޔޮދ /  ރަންބުސްތާނުގެ

 މ އަތޮޅު 130 ޒާޙިރު  މުޙައްމަދު މ މުލި/  އަމާނީ
 ދިއްގަރު 131 ޙަސަން ފަރީދު  މ ދިއްގަރު /  އަޅިވިލާގެ
 ކޮޅުފުށި 132 ޝާކިރު އިސްމާޢިލް މ ކޮޅުފުށި/  ފުލ ނިޔާގެ

 މުލި 133 ރަޝީދު  ޙުސައިން މ މުލި /  މާއޮޅު
 ނާލާފުށި  134 ޢަލީ ސަލީމް މ ނާލާފުށި/  ކަރަންކާގެ

 ވޭވަށް 135 ނަޢީމް  هللاޢަބްދު މ ވޭވަށް/  ކިނާރާ
 ރަތްމަންދ   136 ނާޙިދު  އިސްމާއިލް މ ރަތްމަންދ /  ރޭޑިޔަމްގެ



 
4-ޖަދުވަލު   

 މަޑުއްވަރި  137 ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސަޢީދާ މ މަޑއްވަރި /  ހީނާމާގެ
 މުލައް 138 އާދަމް  މުޙައްމަދު މ މުލައް /  އުޑުވިލާގެ
 ފ އަތޮޅު 139 ޝަރީފް އިބްރާހިމް ފީއަލި ފ /  އާބާދުއައްސޭރި
 ނިލަންދ   140 އިބްރާހިމް މުނީރާ ފ ނިލަންދ  /  ޗާންދަނީގެ

 ބިލެތްދ   141 ފަޔާޟް އަހްމަދު 9117ނަންބަރ ރސ  ދަފްތަރު
 ދަރަނބ ދ   142 އާމިރު  އަޙުމަދު ފ ދަރަނބ ދ /  ބަގީޗާގެ
 މަގ ދ  143 ފަޒީލް ހަސަން އަހުމަދު ތ ދިޔަމިގިލި/  ނައިޓްވިލާ

 ފީއަލި 144 ރަމީޒު  މުޙައްމަދު ފ ފީއަލި/  އަތިރީގެ
 ދ އަތޮޅު 145 މުޙައްމަދު  ޢާލިޔާ ދ ކުޑަހުވަދ /  އާބާދީގެ

 މީދ  146 ޝަރީފު ޝަރުމީލާ  ދ މީދ /  އޮއިވަރު
ނޑިދ /  ބީޗްހެވަން ނޑިދ  147 މުޙައްމަދު ނައުޝާދު ދ ބަ  ބަ
 ރިނބުދ   148 އިޤްބާލް ޢަްބދުލްޤައްޔ މް ޢަހުމަދު ދ ރިނބިދ /  އޮއިދުނި
 ހުޅުދެލި 149 އަބްދުލް ބާރީ މުޙައްމަދު ދ ހުޅުދެލި/  ހުވަނދުމާގެ

 މާއެނބ ދ   150 މުޢާޛު އާދަމް ދ މިދ  /  ނަސްރީނުގެ
 ކުޑަހުވަދ  151 ޝިހާމް މުޙައްމަދު ދ ކުޑަހުވަދ /  ބަނަފްސާގެ
 ތ އަތޮޅު 152 ޔަސައު  މުޙައްމަދު ތ ވޭމަންޑ /  ދ ނިގެ
 މަޑިފުށި 153 ހުސައިން ރިޟާ ތ.މަދިފުށި /  ފިތުރޯނުގެ
 ވޭމަންޑ  154 ޙާމިދު މ ސާ  ތ ވޭމަންޑ /  ހުޅަނގުގެ

 ބުރުނި  155 އުޘްމާން އިސްމާޢިލް ތ ބުރުނި/  ސަމަރބްލ ގެ
 ގުރައިދ  156 ޢަލީ ރަޝީދު ތ ގުރައިދ  /  ހިރިޔާ
 ތިމަރަފުށި  157 ފާތިމަތު މާޝާ  ތ ތިމަރަފުށި ވިލާ /
 ވިލުފުށި  158 އަދީލް  ޙުސައިން ތ ވިލުފުށި/  ހަޒާރުމާގެ
 ކިނބިދ   159 މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ތ ކިނބިދ  /  ހަވޭލި
 ގާދިއްފުށި  160 އަޒުހީމް  މުޙައްމަދު ތ ގާދިއްފުށި/  ދ ރެސް

 އޮމަދ  161 ޢަލީ ސަލީމް ތ އޮމަދ   ނާސާ /
 ވަންދ  162 ނާހިދު  އިބްރާހިމް ތ ވަންދ /  ނ ރާނީގެ

 ދިޔަމިގިލި 163 ޔަޙުޔާ ރަޝީދު ތ ދިޔަމިގިލި /  ހަވީރީގެ
ނޑ ދ  /  ފަރުމާ ނޑ ދ  164 މުޙައްމަދު ޢަލީ ތ ކަ  ކަ



 
4-ޖަދުވަލު   

 ހިރިލަންދ   165 މ ސާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ތ ހިރިލަންދ /  ފިނިހިޔާ
 ލ އަތޮޅު 166 ޖަމީލް  މުޙައްމަދު ލ ފޮނަދ /  ޖަވާހިރުމާގެ

 ގަން 167 މަރްޔަމް ނީނާ ގަންލ /  ޖޭސްމިން
 މުންޑ  168 ޖަހުޝް ޙުސައިން ލ މުންޑ  /  ފެންފިޔާޒުގެ
 ދަނބިދ   169 މުޙައްމަދު  އާދަމް ލ ދަނބިދ /  އިރުމަތީގެ

 ފޮނަދ   170 ޝަފީޤު ހުސައިން ލ ފޮނަދ   ބިނާ /
 އިސްދ  171 ޙަމީދު އިބްރާހިމް ލ އިސްދ  /  އާސްމާނުވިލާ

 މާބައިދ  172 ޢަލީ ފިރާޤު މާބައިދ  ފަޒާ /
 މާވަށް 173 މުޙައްމަދު  އަލީ ލ މާވަށް/  އަލިގާ
 ކަލައިދ  174 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ލ ކަލައިދ /  އަތަމާގެ

 ހިތަދ   175 މުޙައްމަދު ޢަލީ ލ ހިތަދ /  ވިނަރެސް
 ކުނަހަންދ   176 ނާސިރާ ހަސަން ލ. ކުނަހަންދ  ހިޔާވަހި/
 މާމެންދ  177 ޙަބީބާ އަލީ މާމެންދ ލ /  ޗިޅިޔާގެ
 ގއ އަތޮޅު 178 ނަޞީރު އަލީ މުޙައްމަދު ގއ މާމެންދ /  މޭނާގެ

ނޑުހުޅުދ /  ސާދުނާމަންޒިލް ނޑުހުޅުދ  179 ހަސަން  އަސްފާޙް ގއ ކަ  ކަ
 ދާންދ  180 އަޙްމަދު ޝަހީމް ގއ ދާންދ /  ރަތްވިލާގެ
 މާމެންދ  181 ޝަފީޢު އަޙްމަދު ގއ. މާމެންދ  ޗާންދު/
ނޑޭ /  ތެވެލި ނޑޭ 182 ޢާމިރު ސަޢީދު ގއ ކޮ  ކޮ
 ދެއްވަދ  183 ދީދީ  މުޙައްމަދު ގއ ދެއްވަދ /  ފޮނިމާގެ
 ގެމަނަފުށި  184 ނިޒާމް  މުޙައްމަދު ގއ ގެމަނަފުށި/  އައްސޭރި
 ނިލަންދ   185 މުޙައްމަދު ޖިހާދު ގއ ނިލަންދ /  އެއްގަމުގެ
ނޑުވައިގެ  ވިލިނގިލި  186 އަސްނާ އަނީސް ގއ ވިލިގިލި /  ކަ
 ކޮލަމާފުށި  187 ސުޖ ނާ ޖަމީލް ގއ ކޮލަމާފުށި /  ބޮންތި
 ގދ އަތޮޅު 188 އަޙްމަދު  އަލީ ވަޙީދު ރަންގެހި / މާލެ ގ

 ތިނަދ   189 ނާޝިދު އަޙުމަދު ގދ ތިނަދ /  އާދުނި
 މަޑަވެލި 190 މުޙައްމަދު ހ ދު ގދ މަޑަވެލި /  ވަލުގެ
ނޑެއްދ /  ލައިނ ފަރުމާގެ ނޑެއްދ  191 އަބްދުއްސައްތާރު هللاއިނާޔަތު ގދ ހޯ  ހޯ

 ނަޑެއްލާ 192 ޖަވާދު  މުޙައްމަދު ގދ ނަޑެއްލާ/  ލިލީގެ



 
4-ޖަދުވަލު   

 ރަތަފަންދ   193 ޒުބައިރު މައިމ ނާ ގދ ގައްދ  /  ވީނަސް
 ފިޔޯރި 194 އަޝްފާގު އަޙްމަދު ގދ ފިޔޯރީ /  މާވެލަސް

 ފަރެސްމާތޮޑާ 195 هللاއަބްދު އަފީފް  ޗަބޭލީގެ
 ވާދ  196 އިބްރާޙިމް ދީދީ  މުޙައްމަދު ގދ ވާދ  /  ކަސަނޯވާ
 ގައްދ  197 ރަޝީދު  އިސްޙާޤު ގދ ގައްދ  /  އިގުރޯޒާ

 ޏ އަތޮޅު 198 އަލީ މަސީހް މިސްކިތްމަގު / ޏ ފުވައްމުލައް ޖީޒާ،
 ސ އަތޮޅު 199 ލަބީބު  އިބްރާހިމް ސ ހިތަދ /  ލީމާ

 



 
5-ޖަދުވަލު     

 އާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ތަފްޞީލު 2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް  ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވި  2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/113 25(A) ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް  2019ޖަނަވަރީ  CA-2019/23 28(A) ތަފްޞީލް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 

 މަޢުލޫމާތު  ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  2019މާރިޗް  CA-2019/146 20(A) ގުޅޭ  ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވުމާ 2019މާރިޗް  AA-2019/149 20(A) ރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ 2019މާރިޗް  CA-2019/90 05(A) އިންތިޚާބި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 2019މާރިޗް  CA-2019/91 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ބިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާ 2019މާރިޗް  CA-2019/92 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/93 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  މަޖިލީހުގެ ލ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބިރައްޔިތުންގެ  2019މާރިޗް  CA-2019/94 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/95 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/107 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/109 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/98 05(A) ޓުން ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/108 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/106 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/103 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/96 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޅ.  2019މާރިޗް  CA-2019/105 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/104 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބިރަ 2019މާރިޗް  CA-2019/99 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/101 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ށ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/102 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހދ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/97 05(A) ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހއ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބި 2019މާރިޗް  CA-2019/100 05(A) ތަރުތީބު ކުރުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/88 27(A) އިތުރުކުރުން  ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު
ޢާންމުކުރުމާއި އަދި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ  ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު  2019 ޖަނަވަރީ EA-2019/32 29(A) ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 



 
5-ޖަދުވަލު    (A)EA-2019/50 15  ީރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ޢާންމުކުރުމާއި  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 2019ފެބުރުވަރ

ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން 2019ފެބުރުވަރީ  EA-2019/51 18(A) ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  އަދި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި  ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ވޯޓުލާންރާއްޖެއިން  2019ފެބުރުވަރީ  EA-2019/84 19(A) ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ

ފަރާތްތައް އެމީހަމަކު  ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ-ރީ  ގައި ޖަލުތަކަށް 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2019ފެބުރުވަރީ  EA-2019/85 20(A) ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  ވޯޓުލުމަށްޓަކައި
ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތިންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށަށް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 2019ފެބުރުވަރީ  EA-2019/97 25(A) ހުޅުވާލުން  ފުރުޞަތު
މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށިގެ 2019 މާރިޗް EA-2019/121 06(A) ރަޖިސްޓަރީ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން -ރީ  ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް މީހުން  ރަޖިސްޓަރީ ކުރިނަމަވެސް ވޯޓު ފޮށި ވޯޓުލުމަށް  2019 މާރިޗް EA-2019/122 06(A) ހުޅުވާލުން  ބެހެއްޓުމަށް ކަ
ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ -މީހުން، އަލުން ރީ  ހަމަނުވެގެން ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްވާ

ބެހެއްޓެން ނެތްކަމަށް އެރިސޯޓުން އަންގާފައިވާތީވެ،  ކ. ގިލިލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި  2019 މާރިޗް EA-2019/123 06(A) ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފުރުޞަތު  އެފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް

ގެޒެޓުގައި އަދި ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 2019 މާރިޗް EA-2019/145 17(A) ހުޅުވާލުން 
ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކޮށް އެ ރަޖިސްޓަރީއަށް  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިން 2019 މާރިޗް EA-2019/148 19(A) ކުރުން  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމު

ލިސްޓުތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުމަށް  ގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިންވޯޓު ދިނުމު  2019 މާރިޗް EA-2019/150 23(A) ހުޅުވާލުން  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 2019 މާރިޗް EA-2019/151 23(A) ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

 ޢާންމު ކުރުން ވެބްސައިޓުގައި  އަދި ކޮމިޝަނުގެ
 ހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހަމަޖެ ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/66 18(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/65 18(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/64 18(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/63 18(A) ހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހަމަޖެ ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/62 18(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/61 18(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/60 18(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރީ  CA-2019/59 18(A) ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 



 
5-ޖަދުވަލު    (A)CA-2019/67 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  އއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/68 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  އދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/69 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/70 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/71 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/72 18  ީހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހަމަޖެ ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/73 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/74 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/76 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/77 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/79 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/78 18  ީތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި  އައްޑޫ ސިޓީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/56 18  ީބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  މާލެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/57 18  ީމާތު ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫ މާލެ ސިޓީގައި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން  2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/54 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް  2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/83 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/58 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް  2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/55 18  ީހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2019ފެބްރުއަރ (A)CA-2019/128 18  ްހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ނުބެހެއްޓުމަށްރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި  2019މާރިޗ (A)CA-2019/129 18  ްހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމަށް 2019މާރިޗ (A)CA-2019/126 18  ްމަޢުލޫމާތު )ސަރަޙައްދަށް ބަދަލު ވޯޓުފޮށިތަކުގެ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްފަހު ބަދަލު ގެނެވުނު-ރީ 2019މާރިޗ

 ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )މާލެ ރައްޔިތުން( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019މާރިޗް  CA-2019/127 18(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )އަތޮޅު މާލެ( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019މާރިޗް  CA-2019/137 18(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )ލަންކާ( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019އެޕްރީލް  CA-2019/160 02(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން  ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ވޯޓުފޮށި 2019އެޕްރީލް  CA-2019/158 02(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )އަތޮޅުތެރެ( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019އެޕްރީލް  CA-2019/154 04(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )އަތޮޅުތެރެ( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019އެޕްރީލް  CA-2019/165 04(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )އަތޮޅުތެރެ( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019އެޕްރީލް  CA-2019/161 03(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )އަތޮޅުތެރެ( ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019މާރިޗް  CA-2019/155 26(A) (ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން )ރާއްޖެއިން ބޭރު ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2019މާރިޗް  CA-2019/140 18(A) ފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްފަހު އިތުރު ކުރެވުނު-ރީ 2019މާރިޗް  CA-2019/125 18(A) ގެނެވިފައި(
 ބެލުން  ޝަކުވާ އިންތިޚާބާބެހޭ
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(IUL)38-DA/38/2019/1 29 ީވަގުތުތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބަލައިގަތުމަށް  ޝަކުވާ ކޮމްޕްލެއިންޓްސްބިއުރޯއިން ޤައުމީ 2019 ޖެނުއަރ 

(A)DA-2019/156 27 ްބަލައިގަތުމަށް ޝަކުވާ ޤާއިމުކޮށް ބިއުރޯތައް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އިލެކްޝަންސް ސިޓީ/އަތޮޅު 2019 މާރިޗ 
 ހުޅުވާލުން 

(A)DA-2019/164 04 ްއެންގުން  ނުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ވަގުތުތަކުގައި މަނާ ހޯދުމަށް  ތާޢީދު އިންތިޚާބުގައި 2019 އެޕްރީލ 

 މަންދޫބުން ހޯދުމަށް  ކެންޑިޑޭޓުންގެ 2019ފެބްރުއަރީ  CB-2019/119 28(A) ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން  މޮނިޓަރުން 2019ފެބްރުއަރީ  CB-2019/80 18(A) ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން މޮނިޓަރުން 2019ފެބްރުއަރީ  CB-2019/34 05(A) ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން  އޮބްޒާވަރުން 2019ފެބްރުއަރީ  CB-2019/81 18(A) ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  އޮބްޒާވް ކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2019ފެބްރުއަރީ  CB-2019/31 05(A) އޮބްޒާވަރ/މޮނިޓަރ/ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުން
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 ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ގައި ބެހެއްޓުނު 2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 
ވޯޓުފޮށި ބަހަްއޓާ  ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން 

ވޯޓުފޮށީގެ  ވޯޓުފޮށީގެ ނަން  ރަށް
ވޯޓުފޮށީގެ  ނަންބަރު 

 # ކޯޑު
 A01.01.1 1 001 1-ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ސްކޫލް ތުރާކުނު
 A01.02.1 2 002 1-ހއ. އުލިގަމު ހއ. އުލިގަމު ސްކޫލް އުލިގަމު

 A02.03.1 3 003 1-ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލް 
 A01.04.1 4 004 1-ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި ހޯރަފުށި މަދަރުސާ ހއ.

 A01.04.2 5 005 2-ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި ރަށްވެހިގެ އާޢިމާރާތް
 A01.04.3 6 006 3-ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޯރަފުށި  ހއ.

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގެ 
 A02.05.1 7 007 1-ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ އިރުމަތީފަރާތުގައި

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލްގެ 
 A02.05.2 8 008 2-ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި

 A05.06.1 9 009 1-ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ޝައިޙް އިބްރާހީމް ސްކޫލް ހއ.ކެލާ
 A05.06.2 10 010 2-ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު  ކެލާ
 A05.07.1 11 011 1-ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު ވަށަފަރު ސްކޫލް ހއ.

 A04.08.1 12 012 1-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ޗޭނު ޖަމްޢިއްޔާ ހއ.ދިއްދޫ
 A04.08.2 13 013 2-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ވައިލެޓްމާލަމް ހއ.ދިއްދޫ

 A04.08.3 14 014 3-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ދިއްދޫ ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫލް ހއ.
 A04.08.4 15 015 4-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހއ.އަތޮޅު

 A05.09.1 16 016 1-ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި ހއ.ފިއްލަދޫ
 A02.10.1 17 017 1-ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ސްކޫލް ހއ.މާރަންދޫ

 A03.11.1 18 018 1-ހއ. ތަކަންދޫ  ހއ. ތަކަންދޫ  ޢަލީ ތަކުރުފާނު ސްކޫލް  ޝަހީދު
 A03.12.1 19 019 1-ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު ހަނދާނީ މަރުކަޒު އުތީމު

 A03.13.1 20 020 1-ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް ހއ.މުރައިދޫ
 A03.14.1 21 021 1-ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށް ސްކޫލު ބާރަށު
 A03.14.2 22 022 2-ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށް ސްކޫލް ބާރަށު
 B01.01.1 23 023 1-ހދ. ހަނިމާދޫ  ހދ. ހަނިމާދޫ  ސަޢާދާ ޕްރީސްކޫލް  ހަނިމާދޫ ހދ.

 B01.01.2 24 024 2-ހދ. ހަނިމާދޫ  ހދ. ހަނިމާދޫ  އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު  ހަނިމާދޫ
 B01.02.1 25 025 1-ހދ. ފިނޭ  ހދ. ފިނޭ  ފިނޭ ސްކޫލް ހދ.
 B01.03.1 26 026 1-ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހދ.
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 B01.04.1 27 027 1-ހިރިމަރަދޫހދ.  ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލް  ހދ.
ހދ.  ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް

 B02.05.1 28 028 1-ނޮޅިވަރަންފަރު
ހދ.  ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް

 B02.05.2 29 029 2-ނޮޅިވަރަންފަރު
 B03.06.1 30 030 1-ހދ. ނެއްލައިދޫ  ހދ. ނެއްލައިދޫ  ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް ހދ.

 B02.07.1 31 031 1-ހދ. ނޮޅިވަރަމު ހދ. ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް ނޮޅިވަރަމު
 B02.07.2 32 032 2-ހދ. ނޮޅިވަރަމު ހދ. ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް ނޮޅިވަރަމު

 B03.08.1 33 033 1-ހދ. ކުރިނބި  ހދ. ކުރިނބި  ކުރިނބީ ސްކޫލް ހދ.
 B04.09.1 34 034 1-ކުޅުދުއްފުށިހދ.  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސް  އެމް.އެން.ޔޫ
 B04.09.2 35 035 2-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލް ޖަލާލުއްދީން

 B04.09.3 36 036 3-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މަރުކަޒު ތަޢުލީމީ
 B04.09.4 37 037 4-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މަރުކަޒު ތަޢުލީމީ
 B05.09.1 38 038 5-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް  ނޮދަރން

 B05.09.2 39 039 6-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ކުޅުހުދުއްފުށީ
 B05.09.3 40 040 7-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަމީން ސްކޫލް އަމީރު

 B05.09.4 41 041 8-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލް  ޢަފީފުއްދީން
 B05.09.5 42 042 9-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލް  ޢަފީފުއްދީން

 B06.10.1 43 043 1-ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ ސްކޫލް
 B06.11.1 44 044 1-ނޭކުރެންދޫ ހދ.  ހދ. ނޭކުރެންދޫ  ނޭކުރެންދޫ މަަދރުސާ   ހދ. ނޭކުރެންދޫ
ޕްރީސްކޫލް ހިންގި  ސުލައިމާނިއްޔާ

 B03.12.1 45 045 1-ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ޢިމާރާތް
 B03.12.2 46 046 2-ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ ހދ.

 B06.13.1 47 047 1-ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް
ނޑިތީމު ނޑިތީމު އަތޮޅު މަދަރުސާ ށ.  ށ. ކަ ނޑިތީމު ށ. ކަ  C01.01.1 48 048 1-ށ. ކަ

 C01.02.1 49 049 1-ށ. ނޫމަރާ ށ. ނޫމަރާ ސްކޫލް ނޫމަރާ  ށ. ނޫމަރާ
 C01.03.1 50 050 1-ށ. ގޮއިދޫ ށ. ގޮއިދޫ ސްކޫލް ގޮއިދޫ  ށ. ގޮއިދޫ
 C01.04.1 51 051 1-ށ. ފޭދޫ ފޭދޫށ.  ސްކޫލް ހޯލް ކުރީގެ ބާ  ށ. ފޭދޫ

 C02.05.1 52 052 1-ށ. ފީވައް ށ. ފީވައް ސްކޫލް ފީވަކު  ށ. ފީވައް
 C01.06.1 53 053 1-ށ. ބިލެތްަފހި  ށ. ބިލެތްަފހި  ބިެލތްފަހީ ސްކޫލް   ށ. ބިލެތްަފހި

 C03.07.1 54 054 1-ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ށ.
 C02.08.1 55 055 1-ށ. ނަރުދޫ ށ. ނަރުދޫ ސްކޫލް ނަރުދޫ  ށ. ނަރުދޫ

 C03.09.1 56 056 1-ށ. މަރޮށި ށ. މަރޮށި ޔޫތު ސެންޓަރ މަރޮށި
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 C04.10.1 57 057 1-ށ. ޅައިމަގު ށ. ޅައިމަގު ޅައިމަގު ސްކޫލް ށ.
 C03.11.1 58 058 1-ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 C03.11.2 59 059 2-ށ. ކޮމަންޑޫ ށ. ކޮމަންޑޫ ޕްރީސްކޫލް ށ. ކޮމަންޑޫ 
 C04.12.1 60 060 1-ށ. މާއުނގޫދޫ ށ. މާއުނގޫދޫ މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް ށ.

 C04.13.1 61 061 1-ށ. ފުނަދޫ  ށ. ފުނަދޫ  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ފުނަދޫ
 C04.13.2 62 062 2-ށ. ފުނަދޫ  ށ. ފުނަދޫ  ފުނަދޫ ސްކޫލް ށ.

 C02.14.1 63 063 1-ށ. މިލަންދޫ  ށ. މިލަންދޫ  ސްކޫލު މިލަންދޫ
 C02.14.2 64 064 2-ށ. މިލަންދޫ  ށ. މިލަންދޫ  ސްކޫލު މިލަންދޫ

 D01.01.1 65 065 1-ނ. ހެނބަދޫ  ނ. ހެނބަދޫ  ހެނބަދޫ ސްކޫލް  ނ.
 D01.02.1 66 066 1-ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޕްރީސްކޫލް އަޙުމަދީ
 D01.02.2 67 067 2-ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކެނދިކުޅުދޫނ.  ޕްރީސްކޫލް  ސްކިޑް

 D01.03.1 68 068 1-ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ މާޅެންދޫ ސްކޫލް ނ.

 D01.04.1 69 069 1-ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރި ސްކޫލް  ކުޑަފަރި ނ.

 D02.05.1 70 070 1-ނ. ލަންދޫ  ނ. ލަންދޫ  ލަންދޫ ސްކޫލް  ނ.
 D02.06.1 71 071 1-މާފަރުނ.  ނ. މާފަރު ސްކޫލް މާފަރު
 D03.07.1 72 072 1-ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހި ސްކޫލް ޅޮހީ
 D04.08.1 73 073 1-ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް ނ.
 D04.09.1 74 074 1-ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ މަގޫދޫ ސްކޫލް ނ.
 D02.10.1 75 075 1-ނ. މަނަދޫ  ނ. މަނަދޫ  ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  މަނަދޫ ނ.
 D02.10.2 76 076 2-ނ. މަނަދޫ  ނ. މަނަދޫ  މަނަދޫ ޕްރީސްކޫލް  މަނަދޫ ނ.

 D04.11.1 77 077 1-ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް  ހޮޅުދޫ
 D04.11.2 78 078 2-ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް  ހޮޅުދޫ
 D03.12.1 79 079 1-ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް ކުރީގެ
 D03.13.1 80 080 1-ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ނ.

 D03.13.2 81 081 2-ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް 
 D03.13.3 82 082 3-ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ވެލިދޫ ޒުވާނުންގެ މަުރކަޒު  ވެލިދޫ ނ.

 E01.01.1 83 083 1-ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް އަލިފުށީ
 E01.01.2 84 084 2-ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް އަލިފުށީ
 E01.01.3 85 085 3-ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް އަލިފުށީ

 E01.02.1 86 086 1-ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ސްކޫލް ވާދޫ
 E01.03.1 87 087 1-ރ. ރަސްގެތީމު  ރ. ރަސްގެތީމު  ސްކޫލް ރަސްގެތީމު
 E01.04.1 88 088 1-ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް އަނގޮޅިތީމު
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 E02.05.1 89 089 1-ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލު ހުޅުދުއްފާރު
 E02.06.1 90 090 1-ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް އުނގޫފާރު
 E02.06.2 91 091 2-ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް އުނގޫފާރު

 E03.07.1 92 092 1-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ދުވާފަރު ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީ ސްކޫލް 
 E03.07.2 93 093 2-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 E03.07.3 94 094 3-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 

 E03.07.4 95 095 4-ދުވާފަރުރ.  ރ. ދުވާފަރު ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
 E02.08.1 96 096 1-ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު މާކުރަތު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

 E04.09.1 97 097 1-ރ. ރަސްމާދޫ  ރ. ރަސްމާދޫ  ސްކޫލް  ރަސްމާދޫ
 E04.10.1 98 098 1-ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ ސްކޫލް އިންނަމާދޫ
 E05.11.1 99 099 1-ރ. މަޑުއްވަރި  ރ. މަޑުއްވަރި  ސްކޫލް  މަޑުއްވަރީ
 E05.11.2 100 100 2-ރ. މަޑުއްވަރި  ރ. މަޑުއްވަރި  ސްކޫލް  މަޑުއްވަރީ

 E04.12.1 101 101 1-ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް އިނގުރައިދޫ
 E04.12.2 102 102 2-ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް އިނގުރައިދޫ

 E05.13.1 103 103 1-ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ މަރުކަޒުއަތޮޅު ތަޢުލީމީ  ރ.

 E05.13.2 104 104 2-ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ރ.
 E04.14.1 105 105 1-ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ސްކޫލް ފައިނު

 E04.15.1 106 106 1-ރ. ކިނޮޅަސް  ރ. ކިނޮޅަސް  ސްކޫލް  ކިނޮޅަސް
 F03.01.1 107 107 1-ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް 

 F03.02.1 108 108 1-ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ސްކޫލް ކަމަދޫ
 F03.03.1 109 109 1-ބ. ކެންދޫ  ބ. ކެންދޫ  ސްކޫލް ކެންދޫ
 F03.04.1 110 110 1-ބ. ކިހާދޫ  ބ. ކިހާދޫ  ސްކޫލް ކިހާދޫ

 F03.05.1 111 111 1-ބ. ދޮންފަނު  ބ. ދޮންފަނު  ސްކޫލް  ދޮންފަނު
 F03.06.1 112 112 1-ބ. ދަރަވަންދޫ  ބ. ދަރަވަންދޫ  އަތޮޅު މަދަރުސާ ބ.

 F02.07.1 113 113 1-ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮސް މާޅޮހު ސްކޫލް 
 F02.08.1 114 114 1-ބ. އޭދަފުށި  ބ. އޭދަފުށި  ޕާޕޯސް ހޯލު މަލްޓި
 F02.08.2 115 115 2-ބ. އޭދަފުށި  ބ. އޭދަފުށި  ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަތޮޅު

 F02.08.3 116 116 3-ބ. އޭދަފުށި  ބ. އޭދަފުށި  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ބ
 F01.09.1 117 117 1-ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް ތުޅާދޫ
 F01.09.2 118 118 2-ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް ތުޅާދޫ
 F01.09.3 119 119 3-ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް ތުޅާދޫ

 F02.10.1 120 120 1-ހިތާދޫ ބ.  ބ. ހިތާދޫ  ހިތާދޫ ސްކޫލް
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 F01.11.1 121 121 1-ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ ފުޅަދޫ ސްކޫލް
 F01.12.1 122 122 1-ބ. ފެހެންދޫ  ބ. ފެހެންދޫ  ފެހެންދޫ ސްކޫލް
 F01.13.1 123 123 1-ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ގޮއިދޫ ސްކޫލް

 G01.01.1 124 124 1-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  ޅ.

 G01.01.2 125 125 2-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  ޅ.

 G01.01.3 126 126 3-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  ޅ.

 G01.01.4 127 127 4-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު  ޅ.

 G01.01.5 128 128 5-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އަތޮޅު  ޅ.
 G02.02.1 129 129 1-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ކޮލެޖް ނައިފަރު ވިލާ

 G02.02.2 130 130 2-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު އިފްތިތާޙް މަދްރަސަތުލް
 G02.02.3 131 131 3-ނައިފަރުޅ.  ޅ. ނައިފަރު މަލްޓި ޕާޕަސް ބިލްޑިންގ  ނައިފަރު
 G02.02.4 132 132 4-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލް އިޤްރާ
 G02.02.5 133 133 5-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ޕްރީ ސްކޫލް  ނޫރާނީ

 G03.03.1 134 134 1-ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޅ.
 G03.03.2 135 135 2-ޅ. ކުރެންދޫ ކުރެންދޫޅ.  ޕްރީ ސްކޫލް ހަބަޝީ

 G03.04.1 136 136 1-ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލް ހޯލް އޮޅުވެލިފުށީ
 H01.01.1 137 137 1-ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ  ކ.
 H01.01.2 138 138 2-ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ  ކ.

 H01.02.1 139 139 1-ކ. ގާފަރު ގާފަރުކ.  ސްކޫލް ގާފަރު
 H02.03.1 140 140 1-ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށި ސްކޫލް ދިއްފުށީ
 H02.03.2 141 141 2-ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށި ސްކޫލް ދިއްފުށީ
ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ  ތުލުސްދޫ
 H02.04.1 142 142 1-ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ މަރުކަޒު

 H02.05.1 143 143 1-ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ހުރާ ސްކޫލް
 H02.06.1 144 144 1-ކ. ހިންމަފުށި  ކ. ހިންމަފުށި  ސްކޫލް  ހިންމަފުށީ

 H03.07.1 145 145 1-ކ. ގުޅި  ކ. ގުޅި  ސްކޫލް   ގުޅި
 H03.08.1 146 146 1-ކ. މާފުށި ކ. މާފުށި ސްކޫލް މާފުށީ
 H03.08.2 147 147 2-ކ. މާފުށި ކ. މާފުށި ސްކޫލް މާފުށީ

 H03.09.1 148 148 1-ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  ގުރައިދޫ
 H03.09.2 149 149 2-ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ގުރައިދޫ

 T01.1.1 150 150 1-ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ އިންޓަޭނޝަނަލް ސްކޫލް ބްރައިޓްވޭ
 T01.1.2 151 151 2-ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ޣާޒީ

 T01.1.3 152 152 3-ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ރެހެންދި
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 T01.1.4 153 153 4-ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ހުރަވީ
ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް)ކުރީގެ  ކެންގަރޫ

 T02.1.1 154 154 1-މެދުހެންވޭރު މާލެ އަމީރުއަޙްމަދު(
ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް)ކުރީގެ  ކެންގަރޫ

 T02.1.2 155 155 2-މެދުހެންވޭރު މާލެ އަމީރުއަޙްމަދު(
ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް)ކުރީގެ  ކެންގަރޫ

 T02.1.3 156 156 3-މެދުހެންވޭރު މާލެ އަމީރުއަޙްމަދު(
 T03.1.1 157 157 1-ހެންވޭރުދެކުނު  މާލެ ސްކޫލް ކަލާފާނު
 T03.1.2 158 158 2-ހެންވޭރުދެކުނު  މާލެ ސްކޫލް ކަލާފާނު
 T03.1.3 159 159 3-ހެންވޭރުދެކުނު  މާލެ ސްކޫލް ކަލާފާނު
 T04.1.1 160 160 1-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ބިލްޑިންގ ހުރަވީ
 T04.1.2 161 161 2-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ބިލްޑިންގ ހުރަވީ
 T04.1.3 162 162 3-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ބިލްޑިންގ ޣާޒީ

 T04.1.4 163 163 4-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ވެލާނާގެ 
 T04.1.5 164 164 5-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ވެލާނާގެ 
ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ  ސެންޓަރ

 T05.1.1 165 165 1-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން
ނޑު ގަލޮޅު  T05.1.2 166 166 2-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ ބޯޅަދަ

 T05.1.3 167 167 3-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
 T05.1.4 168 168 4-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު

 T06.1.1 169 169 1-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ސްކޫލް ގަލޮޅު
 T06.1.2 170 170 2-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ސްކޫލް ގަލޮޅު
 T06.1.3 171 171 3-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ސްކޫލް ގަލޮޅު

 T06.1.4 172 172 4-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ފޯރ  ސެންޓަރ

 T07.1.1 173 173 1-މައްޗަންގޮޅިއުތުރު މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން
މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް  އަލް

 T07.1.2 174 174 2-މައްޗަންގޮޅިއުތުރު މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 
މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް  އަލް

 T07.1.3 175 175 3-މައްޗަންގޮޅިއުތުރު މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 
މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް  އަލް

 T07.1.4 176 176 4-މައްޗަންގޮޅިއުތުރު މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 
ހައި އިންޓަރނޭަޝނަްލ  ބިލަބޮންގ
 T08.1.1 177 177 1-މައްޗަންގޮޅިދެކުނު މާލެ ސްކޫލް

ހައި އިންޓަރނޭަޝނަްލ  ބިލަބޮންގ  T08.1.2 178 178 2-މައްޗަންގޮޅިދެކުނު މާލެ



 
6-ޖަދުވަލު   

 ސްކޫލް
ހައި އިންޓަރނޭަޝނަްލ  ބިލަބޮންގ
 T08.1.3 179 179 3-މައްޗަންގޮޅިދެކުނު މާލެ ސްކޫލް

ހައި އިންޓަރނޭަޝނަްލ  ބިލަބޮންގ
 T08.1.4 180 180 4-މައްޗަންގޮޅިދެކުނު މާލެ ސްކޫލް

ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް 
 T09.1.1 181 181 1-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ އެގްޒެމިނޭޝަންސް

 T09.1.2 182 182 2-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ މަދަރުސާ މާފަންނު
 T09.1.3 183 183 3-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ މަދަރުސާ މާފަންނު

 T09.1.4 184 184 4-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސް  މޯލްޑިވްސް
 T10.1.1 185 185 1-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ
 T10.1.2 186 186 2-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ

 T10.1.3 187 187 3-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ ސްކޫލް  ހިރިޔާ
 T10.1.4 188 188 4-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ ސްކޫލް  ހިރިޔާ
 T11.1.1 189 189 1-މާފަންނުމެދު  މާލެ ސްކޫލް  ހިރިޔާ
 T11.1.2 190 190 2-މާފަންނުމެދު  މާލެ ސްކޫލް  ހިރިޔާ
 T11.1.3 191 191 3-މާފަންނުމެދު  މާލެ ސްކޫލް  ހިރިޔާ
 T11.1.4 192 192 4-މާފަންނުމެދު  މާލެ ސްކޫލް  ހިރިޔާ
 T12.1.1 193 193 1-މާފަންނުދެކުނު  މާލެ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް  ފެކަލްޓީ

 T12.1.2 194 194 2-މާފަންނުދެކުނު  މާލެ ސްކޫލް ތާޖުއްދީން
 T12.1.3 195 195 3-މާފަންނުދެކުނު  މާލެ މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ

 T13.1.1 196 196 1-ވިލިމާލެ ވިލިމާލެ ސްކޫލް މުހިއްޔިއްދީން
 T13.1.2 197 197 2-ވިލިމާލެ ވިލިމާލެ ސްކޫލް މުހިއްޔިއްދީން
 T13.1.3 198 198 3-ވިލިމާލެ ވިލިމާލެ ސްކޫލް މުހިއްޔިއްދީން
 T13.1.4 199 199 4-ވިލިމާލެ ވިލިމާލެ ސްކޫލް މުހިއްޔިއްދީން
 T13.1.5 200 200 5-ވިލިމާލެ ވިލިމާލެ ސްކޫލް މުހިއްޔިއްދީން
 T14.1.1 201 201 1-ހެންވޭރުހުޅަނގު  މާލެ ސްކޫލް ދަރުމަވަންތަ
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް  އިސްލާމިކް
 T14.1.2 202 202 2-ހެންވޭރުހުޅަނގު  މާލެ މޯލްޑިވްސް
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް  އިސްލާމިކް
 T14.1.3 203 203 3-ހެންވޭރުހުޅަނގު  މާލެ މޯލްޑިވްސް
 T14.1.4 204 204 4-ހެންވޭރުހުޅަނގު  މާލެ ސްކޫލް ދަރުމަވަންތަ

 T15.1.1 205 205 1-މައްޗަންގޮޅި މެދު މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 
 T15.1.2 206 206 2-މައްޗަންގޮޅީ މެދު މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 
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 T15.1.3 207 207 3-މައްޗަންގޮޅި މެދު މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 
 T15.1.4 208 208 4-މައްޗަންގޮޅި މެދު މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 

 U02.01.1 209 209 1-އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ތޮއްޑޫ
 U02.01.2 210 210 2-އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ހޯލު ތޮއްޑޫ
 U02.02.1 211 211 1-އއ. ރަސްދޫ  އއ. ރަސްދޫ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އއ.

 U02.03.1 212 212 1-އއ. އުކުޅަސް  އއ. އުކުޅަސް  ސްކޫލް  އުކުޅަހު
 U01.04.1 213 213 1-އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރި މަތިވެރީ ސްކޫލް
 U01.05.1 214 214 1-އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލް

 U01.06.1 215 215 1-އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 U01.07.1 216 216 1-އއ. މާޅޮސް  އއ. މާޅޮސް  މާޅޮހު ސްކޫލް 

 U01.08.1 217 217 1-އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ހިމަންދޫ ސްކޫލް
 I02.01.1 218 218 1-އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް ހަންޏާމީދޫ

 I03.02.1 219 219 1-އޮމަދޫ އދ. އދ. އޮމަދޫ ސްކޫލް އޮމަދޫ
 I02.03.1 220 220 1-އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ސްކޫލް ކުނބުރުދޫ
 I02.04.1 221 221 1-އދ. މަހިބަދޫ  އދ. މަހިބަދޫ  މަރުކަޒު އިޖުތިމާޢީ
 I02.04.2 222 222 2-އދ. މަހިބަދޫ  އދ. މަހިބަދޫ  މަރުކަޒު އިޖުތިމާޢީ

 I03.05.1 223 223 1-މަންދޫއދ.  އދ. މަންދޫ ސްކޫލް މަންދޫ
 I03.06.1 224 224 1-އދ. ދަނގެތި  އދ. ދަނގެތި  މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ
 I03.07.1 225 225 1-އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށް މަރުކަޒު އިޖުތިމާޢީ

 I03.08.1 226 226 1-އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ދިއްދޫ
 I01.09.1 227 227 1-ފެންފުށި އދ.  އދ. ފެންފުށި  ސްކޫލް  ފެންފުށި

 I01.10.1 228 228 1-އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލި މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ
 I01.10.2 229 229 2-އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލި ޕްރީސްކޫލް 

 I01.10.3 230 230 3-އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލި އަތޮޅު މަދަރުސާ  އދ.
 J01.01.1 231 231 1-ފުލިދޫވ.  ވ. ފުލިދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ  ވ.

 J01.02.1 232 232 1-ވ. ތިނަދޫ  ވ. ތިނަދޫ  ސިއްޙީ މަރުކަޒު  ތިނަދޫ
 J01.03.1 233 233 1-ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ވ.

 J02.04.1 234 234 1-ވ. ކެޔޮދޫ  ވ. ކެޔޮދޫ  ސްކޫލް  ކެޔޮދޫ
 J02.05.1 235 235 1-ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ސްކޫލް ރަކީދޫ

 K01.01.1 236 236 1-މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް ރަތްމަންދޫ
 K01.02.1 237 237 1-މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށް ސްކޫލް ވޭވަށު

 K02.03.1 238 238 1-މ. މުލައް މ. މުލައް މުލަކު ސްކޫލް
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 K02.03.2 239 239 2-މ. މުލައް މ. މުލައް މުލަކު އަހުލީ ޕްރީ ސްކޫލް 
 K01.04.1 240 240 1-މ. މުލި މ. މުލި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މ.އަތޮޅު
 K02.05.1 241 241 1-މ. ނާލާފުށި  މ. ނާލާފުށި  ސްކޫލް  ނާލާފުށީ

 K02.06.1 242 242 1-މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށި އަތޮޅު މަދަރުސާ  މ.
 K01.07.1 243 243 1-މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު ސްކޫލް ދިއްގަރު

 K01.08.1 244 244 1-މ. މަޑުއްވަރި  މ. މަޑުއްވަރި  ސްކޫލް  މަޑުއްވަރީ
 L01.01.1 245 245 1-ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލި އަތޮޅު މަދަރުސާ  ފ.

 L01.02.1 246 246 1-ފ. ބިލެތްދޫ  ފ. ބިލެތްދޫ  ބިލެތްދޫ ސްކޫލް 
 L01.03.1 247 247 1-ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ މަގޫދޫ ސްކޫލް

 L02.04.1 248 248 1-ފ. ދަރަނބޫދޫ  ދަރަނބޫދޫ ފ.  ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް
 L02.05.1 249 249 1-ފ. ނިލަންދޫ  ފ. ނިލަންދޫ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ފ.

 L02.05.2 250 250 2-ފ. ނިލަންދޫ  ފ. ނިލަންދޫ  ލަރިނންގ ސެންޓަރ ނިލަންދޫ
 M01.01.1 251 251 1-ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ  ދ.

ނޑިދޫ ނޑިދޫ ސްކޫލް ބަ ނޑިދޫ ދ. ބަ  M01.02.1 252 252 1-ދ. ބަ
 M01.03.1 253 253 1-ދ. ރިނބުދޫ  ދ. ރިނބުދޫ  ސްކޫލް ރިނބުދޫ
 M01.04.1 254 254 1-ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލި ސްކޫލް ހުޅުދެލީ

 M02.06.1 255 255 1-ދ. މާއެނބުދޫ  ދ. މާއެނބުދޫ  ސްކޫލް  މާއެނބޫދޫ
 M02.07.1 256 256 1-ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބިލްޑިންމަލްޓިޕަރޕަސް   ދ.ކުޑަހުވަދޫ

 M02.07.2 257 257 2-ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ދ.
 M02.07.3 258 258 3-ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕްރީ ސްކޫލް   ދ.ކުޑަހުވަދޫ

 N01.01.1 259 259 1-ތ. ބުރުނި  ތ. ބުރުނި  ސްކޫލް ބުރުނި
 N01.02.1 260 260 1-ތ. ވިލުފުށި  ތ. ވިލުފުށި  ސްކޫލް ވިލުފުށި
 N01.02.2 261 261 2-ތ. ވިލުފުށި  ތ. ވިލުފުށި  ސްކޫލް ވިލުފުށި
 N01.03.1 262 262 1-ތ. މަޑިފުށި ތ. މަޑިފުށި ޔޫތު ސެންޓަރު މަޑިފުށީ

 N04.04.1 263 263 1-ތ. ދިޔަމިގިލި ތ. ދިޔަމިގިލި ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް 
 N04.05.1 264 264 1-ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ ތ.
 N04.05.2 265 265 2-ތ. ގުރައިދޫ ތ. ގުރައިދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ ތ.
ނޑޫދޫ ސްކޫލް ތ. ނޑޫދޫ ކަ ނޑޫދޫ ތ. ކަ  N03.06.1 266 266 1-ތ. ކަ

 N03.07.1 267 267 1-ތ. ވަންދޫ  ތ. ވަންދޫ  މަދަރުސާގެ ބައު ޢިމާރާތް ވަންދޫ
 N03.08.1 268 268 1-ތ. ހިރިލަންދޫ  ތ. ހިރިލަންދޫ  ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް
 N04.09.1 269 269 1-ތ. ގާދިއްފުށި  ތ. ގާދިއްފުށި  ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

 N02.10.1 270 270 1-ތ. ތިމަރަފުށި  ތ. ތިމަރަފުށި  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ތ.
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 N02.10.2 271 271 2-ތ. ތިމަރަފުށި  ތ. ތިމަރަފުށި  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ތ.
 N02.10.3 272 272 3-ތ. ތިމަރަފުށި  ތ. ތިމަރަފުށި  މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ
 ވޭމަންޑޫ

 N02.11.1 273 273 1-ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ރަށު ސްކޫލް
 N03.12.1 274 274 1-ތ. ކިނބިދޫ  ތ. ކިނބިދޫ  ކިނބިދޫ ސްކޫލް
 N03.13.1 275 275 1-އޮމަދޫތ.  ތ. އޮމަދޫ އޮމަދޫ ސްކޫލް
 O01.01.1 276 276 1-ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ އިސްދޫ ސްކޫލް 
 O01.02.1 277 277 1-ލ. ދަނބިދޫ  ލ. ދަނބިދޫ  ދަނބިދޫ ސްކޫލް 

 O01.03.1 278 278 1-ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 O02.04.1 279 279 1-ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް

ނޑީ  O02.05.1 280 280 1-ލ. ގަން ލ. ގަން ސްކޫލް ތު
 O02.05.2 281 281 2-ލ. ގަން ލ. ގަން ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް ޙަމަދު

 O02.05.3 282 282 3-ލ. ގަން ލ. ގަން ސްކޫލް  މުކުރިމަގު
 O02.05.4 283 283 4-ލ. ގަން ލ. ގަން ސްކޫލް އިހައްދޫ
 O04.06.1 284 284 1-މާވަށްލ.  ލ. މާވަށް ސްކޫލް މާވަށު

 O04.06.2 285 285 2-ލ. މާވަށް ލ. މާވަށް މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ
 O03.07.1 286 286 1-ލ. ފޮނަދޫ  ލ. ފޮނަދޫ  ކައުންސިލް އިދާރާ ލ.ފޮނަދޫ
 O03.07.2 287 287 2-ލ. ފޮނަދޫ  ލ. ފޮނަދޫ  އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު މެދުއަވަށު
 O03.07.3 288 288 3-ލ. ފޮނަދޫ  ފޮނަދޫ ލ.  ސްޓޭޖް ސަރަޙައްދު  ކުރިގަމު
 O03.09.1 289 289 1-ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ ސްކޫލް މާމެންދޫ
 O04.10.1 290 290 1-ލ. ހިތަދޫ  ލ. ހިތަދޫ  ސްކޫލް ހިތަދޫ

 O04.11.1 291 291 1-ލ. ކުނަހަންދޫ  ލ. ކުނަހަންދޫ  ސްކޫލް  ކުނަހަންދޫ
 O01.12.1 292 292 1-ކަލައިދޫލ.  ލ. ކަލައިދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް

 P01.01.1 293 293 1-ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށި އަތޮޅު މަދަރުސާ  ގއ.

 P01.01.2 294 294 2-ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށި އަތޮޅު މަދަރުސާ  ގއ.

 P01.02.1 295 295 1-ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގއ.

 P01.02.2 296 296 2-ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ގއ.
 P01.02.3 297 297 3-ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ވިލިނގިލި

 P02.03.1 298 298 1-ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ މާމެންދޫ ސްކޫލް
 P02.04.1 299 299 1-ގއ. ނިލަންދޫ  ގއ. ނިލަންދޫ  ނިލަންދޫ ސްކޫލް

 P02.05.1 300 300 1-ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލް ދާންދޫ
 P02.05.2 301 301 2-ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލް ދާންދޫ
 P03.06.1 302 302 1-ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ސްކޫލް ދެއްވަދޫ
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ނޑޭ ނޑޭ  ސްކޫލް  ކޮ ނޑޭ  ގއ. ކޮ  P03.07.1 303 303 1-ގއ. ކޮ
 P03.08.1 304 304 1-ގއ. ގެމަނަފުށި  ގއ. ގެމަނަފުށި  ސްކޫލް  ގެމަނަފުށީ

ނޑުހުޅުދޫ ނޑުހުޅުދޫ  ސްކޫލް  ކަ ނޑުހުޅުދޫ  ގއ. ކަ -ގއ. ކަ
1 305 P03.09.1 305 

 Q01.01.1 306 306 1-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ސްކޫލް ތިނަދޫ
 Q01.01.2 307 307 2-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ސްކޫލް ތިނަދޫ
 Q01.01.3 308 308 3-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ތަޢުލީމީމަރުކަޒުއަތޮޅު  ގދ.
 Q01.01.4 309 309 4-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  މަރުކަޒު އާބާދީ

 Q02.01.1 310 310 5-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ޕްރީ ސްކޫލް ޓިއުޓޯރިއަލް
ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ  މޯލްޑިވްސް

 Q02.01.2 311 311 6-ތިނަދޫ ގދ.  ގދ. ތިނަދޫ  )ތިނަދޫ ކެމްޕަސް(
 Q02.01.3 312 312 7-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ސްކޫލް އަބޫބުކަރު
 Q03.02.1 313 313 1-ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަޑަވެލި
 Q03.02.2 314 314 2-ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލި ސްކޫލް މަޑަވެލި

ނޑެއްދޫ ނޑެއްދޫ ސްކޫލް ހޯ ނޑެއްދޫ ގދ. ހޯ  Q03.03.1 315 315 1-ގދ. ހޯ
 Q03.04.1 316 316 1-ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ސްކޫލް ނަޑެއްލާ
 Q05.05.1 317 317 1-ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބާ ޢިމާރާތް ގދ.
 Q05.05.2 318 318 2-ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބާ ޢިމާރާތް ގދ.
 Q05.05.3 319 319 3-ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބާ ޢިމާރާތް ގދ.

 Q04.06.1 320 320 1-ގދ. ރަތަފަންދޫ  ގދ. ރަތަފަންދޫ  ސްކޫލް ރަތަފަންދޫ
 Q05.07.1 321 321 1-ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ސްކޫލު ވާދޫ

 Q04.08.1 322 322 1-ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ސްކޫލް  ފިޔޯރީ
-ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލް ހުވަދޫ

1 323 Q04.09.1 323 
-ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލް ހުވަދޫ

2 324 Q04.09.2 324 
މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް   ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ޏ. ފުވައްމުލައް މަދަރުސާ  މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
 R01.01.1 325 325 1-ދާއިރާ

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް   ފުވައްމުލައް
ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ޏ. ފުވައްމުލައް މަދަރުސާ  މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން

 R01.01.2 326 326 2-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ޏ. ފުވައްމުލައް ކިޑްސް ގާޑަން   ފުވައްމުލައް

 R01.01.3 327 327 3-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު  ފުވައްމުލައްޏ.  މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ

 R02.01.1 328 328 1-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު  ޏ. ފުވައްމުލައް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ޏ. 329 R02.01.2 329 
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 2-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު  ޏ. ފުވައްމުލައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް  ޒިކުރާ

 R02.01.3 330 330 3-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު  ޏ. ފުވައްމުލައް މާލެގަން ޕްރީސްކޫލް  ފުވައްމުލައް

 R02.01.4 331 331 4-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  ޏ. ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު ސްކޫލް  ހާފިޒު

 R03.01.1 332 332 1-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  ޏ. ފުވައްމުލައް ސްކޫލް ފުވައްމުލަކު

 R03.01.2 333 333 2-ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  ޏ. ފުވައްމުލައް ސްކޫލް ފުވައްމުލަކު

 R03.01.3 334 334 3-ދާއިރާ
 S01.1.1 335 335 1-އައްޑޫ، ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދޫ ސްކޫލް ހުޅުދޫ

 S01.1.2 336 336 2-އައްޑޫ، ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދޫ ޕްރީސްކޫލް  ނަސްރިއްޔާ
 S01.1.3 337 337 3-އައްޑޫ، ހުޅުދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުދޫ މަދަރުސާ ސ. އަތޮޅު 

 S02.1.1 338 338 1-އައްޑޫ، ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ
 S02.1.2 339 339 2-އައްޑޫ، ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ
 S02.1.3 340 340 3-އައްޑޫ، ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ
 S02.1.4 341 341 4-އައްޑޫ، ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ
 S02.1.5 342 342 5-އައްޑޫ، ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ ސްކޫލް ފޭދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  ސްކޫލް  އިރުޝާދިއްޔާ
 S03.1.1 343 343 1-އައްޑޫ، މަރަދޫ މަރަދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  ސްކޫލް މަރަދޫ
 S03.1.2 344 344 2-އައްޑޫ، މަރަދޫ މަރަދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  ސްކޫލް މަރަދޫ
 S03.1.3 345 345 3-އައްޑޫ، މަރަދޫ މަރަދޫ

 S04.1.1 346 346 1-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ހިތަދޫ
 S04.1.2 347 347 2-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ހިތަދޫ
 S04.1.3 348 348 3-ހިތަދޫއައްޑޫ،  އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ހިތަދޫ
 S04.1.4 349 349 4-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ހިތަދޫ
 S04.1.5 350 350 5-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ހިތަދޫ
 S05.1.1 351 351 6-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ނޫރާނީ
 S05.1.2 352 352 7-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ނޫރާނީ
 S05.1.3 353 353 8-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ނޫރާނީ
 S05.1.4 354 354 9-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ނޫރާނީ
 S05.1.5 355 355 10-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ނޫރާނީ
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 S06.1.1 356 356 11-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ޝަރަފުއްދީން
 S06.1.2 357 357 12-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ޝަރަފުއްދީން
 S06.1.3 358 358 13-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްކޫލް ޝަރަފުއްދީން
 S06.1.4 359 359 14-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ސިޓީ، ހިތަދޫއައްޑޫ  ސްކޫލް ޝަރަފުއްދީން

 S06.1.5 360 360 15-އައްޑޫ، ހިތަދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ހައި ސްކޫލް  އައްޑޫ
 S07.1.1 361 361 1-އައްޑޫ، މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ ސްކޫލް ޝަމްސުއްދީން
 S07.1.2 362 362 2-އައްޑޫ، މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ ސްކޫލް ޝަމްސުއްދީން

 S07.1.3 363 363 3-އައްޑޫ، މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫ އަތޮޅު މަދަރުސާ  ސ.
އައްޑޫ ސިޓީ،  ސްކޫލް މަރަދޫފޭދޫ

-އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫފޭދޫ
1 364 S07.2.1 364 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ސްކޫލް މަރަދޫފޭދޫ
-އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫފޭދޫ

2 365 S07.2.2 365 
ރިސޯޓު، ކޭ ކްލަބް އައިލެންޑް  ކުރަމަތި

ކުރަމަތި އައިލެންޑް  އއ. ކުރަމަތި ސްޓާފް ޓިވީ ހޯލު  -
ރިސޯޓު )އއ. 

 Z01.1.1 366 366 ކުރަމަތި(
ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި 
ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް  އދ. ރަންގަލިފިނޮޅު އައިލެންޑް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް 

ރަންގަލި އައިލެންޑް 
)އދ. 

 Z02.1.1 367 367 ރަންގަލިފިނޮޅު(
ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް 

ސަން އައިލެންޑް  އދ. ނަލަގުރައިދޫ ސްޕާ، ޓީވީ ހޯލު
ރިސޯޓު އެންޑް 
ސްޕާ )އދ. 
 Z03.1.1 368 368 ނަލަގުރައިދޫ(

ނޑޮސް މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް އޭރިއާ ނޑޮސް ބަ ނޑޮސް  ކ. ބަ ބަ
މޯލްޑިވްސް )ކ. 

ނޑޮސް(  Z04.1.1 369 369 ބަ
އައިލެންޑް ރިސޯޓު އެންޑް ޕެރެޑައިސް 

ޕެރެޑައިސް  ކ. ލަންކަންފިނޮޅު  ހޯލު ސްޕާ، ސްޕޯޓްސް ހައުސް
އައިލެންޑް ރިސޯޓު 
އެންޑް ސްޕާ )ކ. 

 Z05.1.1 370 370 ލަންކަންފިނޮޅު(
ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް  ޅ. ކުރެއްދޫ  ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު، އެކުވެނި

ރިސޯޓު )ޅ. 
 Z06.1.1 371 371 ކުރެއްދޫ(

ދަ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި 
ދަ ސަން ޝިޔާމް  ނ. މެދަފުށި  މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް 
 Z07.1.1 372 372 )ނ. މެދަފުށި(



 
6-ޖަދުވަލު   
ޖޭއޭ މަނަފަރު، ލަރނިންގ އެންްޑ 

ޖޭއޭ މަނަފަރު  ހއ.މަނަފަރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ
 Z08.1.1 373 373 )ހއ.މަނަފަރު(

އަރިއެޓޯލް މޯލްޑިވްސް، ލަކްސް ސައުތު 
ލަކްސް ސައުތު  އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު ސްޓާފް ބަރ

އަރިއެޓޯލް، 
މޯލްޑިވްސް 

 Z10.1.1 374 375 )އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު(
ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓު، ސްޓާފް 

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް  ކ. ފިހާޅޮހި ރިކްރިއޭޝަން އޭރިއާ 
ރިސޯޓު )ކ. 

 Z11.1.1 375 376 ފިހާޅޮހި(
ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ، 

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު  ކ.ނަކައްޗާފުށި ޓްރެއިނިންގް ރޫމް
އެންޑް ސްޕާ 

 Z14.1.1 376 379 )ކ.ނަކައްޗާފުށި(
އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް، 

އަނަންތަރާ ކިހާވަށް  ބ. ކިހާވަށް ހުރަވަޅި ޓްރެއިނިންގ ރޫމް
ވިލާސް )ބ. 

 Z15.1.1 377 380 ކިހާވަށް ހުރަވަޅި(
ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް، ގޭމިންގ 

ވެލައްސަރު  ކ.ވެލައްސަރު  އޭރިއާ
މޯލްޑިވްސް 

 Z16.1.1 378 381 )ކ.ވެލައްސަރު(
ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ، 

ކުޑަފުށި ރިސޯޓު  ރ.ކުޑަފުށި ރިކްރިއޭޝަން އޭރިއާ 
އެންޑް ސްޕާ 
 Z18.1.1 379 383 )ރ.ކުޑަފުށި(

ރަންދެލި، ސްާޓފް ޗެވަލް ބްލޭންކް 
ޗެވަލް ބްލޭންކް  ނ. ރަންދެލި  އޭރިއާ ރެކްރިއޭޝަން ހޯލު

   ރަންދެލި
 Z20.1.1 380 385 ރަންދެލި()

 ކްލަބް މެޑް       ކ. ކަނިފިނޮޅު ކަނިފިނޮޅު، ޓީވީ ހޯލު  ކްލަބް މެޑް
ކ. )     ކަނިފިނޮޅު
 Z21.1.1 381 386 ކަނިފިނޮޅު(

މޯލްޑިވްސް، ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު 
ފުރަތަމަ  ރިކްރިއޭޝަން ހޯލުގެ

ގްރޭންޑް ޕާކް  ކ. ކޮދިއްޕަރު  ފަންގިފިލާ )ޓްރެއިިނންގ ހޯލު(
ކޮދިއްޕަރު 

މޯލްޑިވްސް )ކ. 
 Z22.1.1 382 387 ކޮދިއްޕަރު(

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 
ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް  އދ. ދިއްފުށި ސެންޓަރ ސްޕާ، ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ

އެންޑް  ރިސޯޓް
ސްޕާ )އދ. 

 Z23.1.1 383 388 ދިއްފުށި(
މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް، ޓިވީ 

މިލައިދޫ އައިލެންޑް  ބ. މިލައިދޫ ހޯލު
ބ. )   މޯލްޑިވްސް

389 Z24.1.1 384 
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 މިލައިދޫ(
ނޑޮސް، ޓީވީ އޭރިއާ ނޑޮސް  މަލަހިނި ކުޑަ ބަ މަލަހިނި ކުޑަ  ކ. ކުޑަ ބަ

ނޑޮސް )ކ. ކުޑަ  ބަ
ނޑޮސް(  Z25.1.1 385 390 ބަ

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް 
ރޯޔަލް އައިލެންޑް  ބ. ހޮރަބަދޫ  ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

ރިސޯޓް އެންޑް 
 Z26.1.1 386 391 ސްޕާ )ބ. ހޮރަބަދޫ(

ދ. އެމްބޫދޫފުށި  ޓްރެއިނިންގް ރޫމް ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް،
 ނިޔަމަ       އެންޑް އޮޅުވެލި

ދ. )       މޯލްޑިވްސް
އެންޑް  އެމްބޫދޫފުށި
 Z27.1.1 387 392 އޮޅުވެލި(

 ރީތިރަށް، ވަން އެންޑް އޮންލީ
ވަން އެންޑް އޮންލީ  ކ. މެދުފިނޮޅު ހަތާ ކެފޭ

ރީތިރަށް )ކ. 
 Z28.1.1 388 393 މެދުފިނޮޅު(

ނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން  ކަ
ނޑިންމާ ސެންޓަރ ނޑިންމާ  ދ. ކަ ކަ

މޯލްޑިވްސް )ދ. 
ނޑިންމާ(  Z29.1.1 389 394 ކަ

އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް، 
އަނަންތަރާ ދިގު  ކ. ދިގުފިނޮޅު ރިކްރިއޭޝަން ހޯލު

މޯލްޑިވްސް )ކ. 
 Z30.1.1 390 395 ދިގުފިނޮޅު(

ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ 
ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް  އއ. ފެސްދޫ އޭރިއާ  މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން

އެންޑް ސްޕާ 
މޯލްޑިވްސް )އއ. 

 Z31.1.1 391 396 ފެސްދޫ(
ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގެ 

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް  ބ. ވައްކަރު އެންޑް މީޓިންގް ރޫމް
 Z32.1.1 392 397 )ބ. ވައްކަރު(

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ 
އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް  ކ. އޮޅުވެލި މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

ސްޕާ މޯލްޑިވްސް 
 Z33.1.1 393 398 އޮޅުވެލި()ކ. 

 ދިގަލި މޯލްޑިވްސް،
 ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ރ. ދިގަލި ޗިލް އައުޓް

 Z34.1.1 394 399 ރ. ދިގަލި()
ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް  ކ. ބަރޮސް ޓީވީ ހޯލު ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް،

 Z36.1.1 395 401 )ކ. ބަރޮސް(
ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް، ވީ.އައި.ޕީ 

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް  ކ.ވިހަމަނާފުށި  ލައުންޖު
 Z37.1.1 396 402 )ކ.ވިހަމަނާފުިށ(
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އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫ، 
އޯޒެން ބައި  ކ. މާދޫ ޓީވީ ހޯލު 

އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް 
 Z38.1.1 397 403 މާދޫ )ކ. މާދޫ(

ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓު 
ވިލެޖް  މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް
ދަ ސެއިންޓް  ވޮއްމުލިދ.  ރިކްރިއޭޝަން ހޯލު

ރެޖިސް ވޮއްމުލި 
ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް 

 Z39.1.1 398 404 )ދ. ވޮއްމުލި(
 V01.1.1 399 405 1-ތިލަފުށި  ކ. ތިލަފުށި  ކޯޕަރޭޝަން  ތިލަފުށި
 V02.1.1 400 406  1-ކޫއްޑޫ ގއ. ކޫއްޑޫ  ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް  ކޫއްޑޫ

 V03.1.1 401 407 1-ހުޅުލެ ހުޅުލެ ރިކްރިއޭޝަން ސެންޓަރ އެއަރޕޯޓް
 V05.1.1 402 408 1-ގަން އައްޑޫ ސިޓީ ގަން  ގަން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

 X01.1.1 403 409 މާލެ ޖަލު މާލެ މާލެ ޖަލު
 X02.1.1 404 410 1 -މާފުށީ ޖަލު  ކ. މާފުށި މާފުށީ ޖަލު 
 X02.1.2 405 411 2 -މާފުށީ ޖަލު  ކ. މާފުށި މާފުށީ ޖަލު 
 X03.1.1 406 412 އައްސޭރި ޖަލު  ކ. ހިންމަފުށި  ޖަލު އައްސޭރި 
/  އިންޑިއާ އިންޑިއާ X04.1.1 407 Consulate Of Maldives, Lavanya, TC No 16/3176, Kumarappuram-Pattom Road, Medical College PO. Thiruvananthapuram -11 413 ދޫނިދޫ ޖަލު  ކ. ދޫނިދޫ ދޫނިދޫ ޖަލު 

 .W01.1.1 408 10th Floor, Maldives Embassy 414 1 - ޓްރިވެންޑްރަމްMenara See Hoy Chan, Suite 07-01, 374 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, 50400 ާމެލޭޝިއާ މެލޭޝިއ  /
 .W02.1.1 409 10th Floor, Maldives Embassy 416 1 - ކުއަލަލަމްޕޫރްMenara See Hoy Chan, Suite 07-01, 374 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, 50400 ާމެލޭޝިއާ މެލޭޝިއ  /
ސްރީލަންކާ /  .W02.1.2 410 Embassy of Maldives, No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka 417 2 - ކުއަލަލަމްޕޫރް

/  ސްރީލަންކާ ކޮލޮމްބޯ 
 W03.1.1 411 418 1 - ކޮލަމްބޯ
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/  ސްރީލަންކާ ކޮލޮމްބޯ 
ސްރީލަންކާ /  .W03.1.2 412 Embassy of Maldives, No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka 419 2 - ކޮލަމްބޯ

/  ސްރީލަންކާ ކޮލޮމްބޯ 
ސްރީލަންކާ /  .W03.1.3 413 Embassy of Maldives, No.25, Melbourne Avenue, Colombo 4, Sri Lanka 420 3 - ކޮލަމްބޯ

/  ސްރީލަންކާ ކޮލޮމްބޯ 
އިންގިރޭސިވިލާތް  އިނގިރޭސިވިލާތް .W03.1.4 414 Embassy of Maldives, 22, Nottingham Place, London W1U5NJ, United Kingdom 421 4 - ކޮލަމްބޯ

 W04.1.1 415 422 1 -/ލަންޑަން 
-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ތާޖުއްދީން

1 426 A01.0.1 416 
-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ތާޖުއްދީން

2 427 A01.0.2 417 
ހައި އިންޓަރނޭަޝނަްލ  ބިލަބޮންގ
-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް

3 428 A02.0.1 418 
-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ކީރިތި

4 429 A03.0.1 419 
 A04.0.1 420 430 5-ހއ.އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ކީރިތި

-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ތާޖުއްދީން
6 431 A05.0.1 421 

-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ތާޖުއްދީން
7 432 A05.0.2 422 

-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
1 433 B01.0.1 423 

-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
3 434 B03.0.1 424 

-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
4 435 B04.0.1 425 

-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
6 436 B06.0.1 426 

 C01.0.1 427 437 1-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
 C02.0.1 428 438 2-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އަމީނިއްޔާ

 C03.0.1 429 439 3-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އަޙްމަދު ޕްރީސްކޫލް  އަމީރު
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 D01.0.1 430 440 1-ނ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
 D02.0.1 431 441 2-ނ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު
 D03.0.1 432 442 3-ނ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު

 E01.0.1 433 443 1-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ
 E01.0.2 434 444 2-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ
 E02.0.1 435 445 3-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ
 E02.0.2 436 446 4-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ

 E04.0.1 437 447 5-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން
 E05.0.1 438 448 6-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން
ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ  މޯލްޑިވްސް

 F01.0.1 439 449 1-ބ. އަތޮޅު، މާލެ  މާލެ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(
އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް 

 F02.0.1 440 450 2-ބ. އަތޮޅު، މާލެ  މާލެ ސްޓަޑީޒް 
 -ބ. އަތޮޅު، މާލެ  މާލެ ކޮލެޖް ވިލާ

3 451 F03.0.1 441 
 G01.0.1 442 452 1-ޅ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން
 G02.0.1 443 453 2-ޅ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން
 G03.0.1 444 454 3-ޅ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 
 H01.0.1 445 455 1-ކ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން
-އއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން

1 456 U01.0.1 446 
-އދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީން

1 457 I01.0.1 447 
 J01.0.1 448 458 1-ވ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އިސްކަންދަރު

ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ  ސެންޓަރ
 K01.0.1 449 459 1-މ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން

ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ  ސެންޓަރ
 K02.0.1 450 460 2-މ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން

 L01.0.1 451 461 1-ފ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޔުނިވަރސިޓީ ޤައުމީ
 M01.0.1 452 462 1-ދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
 M02.0.1 453 463 2-ދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
 N01.0.1 454 464 1-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އަމީނިއްޔާ
 N02.0.1 455 465 2-އަތޮޅު، މާލެތ.  މާލެ ސްކޫލް  އަމީނިއްޔާ
 N03.0.1 456 466 3-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އަމީނިއްޔާ
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 N04.0.1 457 467 4-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  އަމީނިއްޔާ
 O01.0.1 458 468 1-ލ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކޮލެޖް ވިލާ
 O02.0.1 459 469 2-ލ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކޮލެޖް ވިލާ
 O03.0.1 460 470 3-ލ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކޮލެޖް ވިލާ

-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
1 471 P01.0.1 461 

-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
2 472 P01.0.2 462 

-މާލެގއ. އަތޮޅު،  މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
3 473 P02.0.1 463 

-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
4 474 P03.0.1 464 

-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިންޓަރނޭަޝނަލް ސްކޫލް ޣިޔާޘުއްދީން
5 475 P03.0.2 465 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޕޮލިޓެކްނިކް މޯލްޑިވްސް
1 476 Q01.0.1 466 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
2 477 Q02.0.1 467 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
3 478 Q03.0.1 468 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
4 479 Q04.0.1 469 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
5 480 Q04.0.2 470 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
6 481 Q05.0.1 471 

-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް އިމާދުއްދީން
7 482 Q05.0.2 472 

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،  މާލެ ހެންވޭރު ޔޫތު ސެންޓަރ )މުނިއުފާ(
 R01.0.1 473 483 1-މާލެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،  މާލެ ރިހިޖެހިކޮށި
 R02.0.1 474 484 2-މާލެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ،  މާލެ ބިއްލޫރިޖެހިގެ 
 R03.0.1 475 485 3-މާލެ

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
1 486 S01.0.1 476 

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް 487 S01.0.2 477 
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2 
އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް  ފެކަލްޓީ

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ހޮސްޕިޓާލިޓީ
3 488 S02.0.1 478 

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ސްކޫލް ކަލާފާނު
4 489 S03.0.1 479 

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ
5 490 S04.0.1 480 

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ
6 491 S05.0.1 481 

-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ސްކޫލް  މަޖީދިއްޔާ
7 492 S06.0.1 482 

ޕްރީސްކޫލް)ކުރީގެ ކިޑްސް  ކެންގަރޫ
-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ އަމީރުއަޙްމަދު(

8 493 S07.0.1 483 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ އިންޓަޭނޝަނަލް ސްކޫލް ބްރައިޓްވޭ

 YT.0.1 484 494 1-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ޣާޒީ

 YT.0.2 485 495 2-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ އިންޓަޭނޝަނަލް ސްކޫލް ބްރައިޓްވޭ

 YT.0.3 486 496 3-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ރެހެންދި

 YT.0.4 487 497 4-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ހުރަވީ

 YT.0.5 488 498 5-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ހުރަވީ

 YT.0.6 489 499 6-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ރެހެންދި

 YT.0.7 490 500 7-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ރެހެންދި

 YT.0.8 491 501 8-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ރެހެންދި

 YT.0.9 492 502 9-އެހެނިހެން 
ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ޣާޒީ

 YT.0.10 493 503 10-އެހެނިހެން 
ވިލިމާލެ،   ވިލިމާލެ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްފޯރ  ސެންޓަރ

 YT.0.11 494 504 1-އެހެނިހެން 
ވިލިމާލެ،   ވިލިމާލެ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް ސެންޓަރ

 YT.0.12 495 505 2-އެހެނިހެން 
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ވިލިމާލެ،   ވިލިމާލެ ޔޫތް ސެންޓަރު ވިލިމާލެ
 YT.0.13 496 506 3-އެހެނިހެން 

ހުޅުމާލެ،  ހުޅުމާލެ ސްކޫލް ޣާޒީ
 YT.0.14 497 507 11-އެހެނިހެން 

-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު ކީރިތި
8 508 A03.0.2 498 

 C04.0.1 499 509 4-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އަޙްމަދު ޕްރީސްކޫލް  އަމީރު
 H03.08.3 500 510 3-ކ. މާފުށި ކ. މާފުށި ސްކޫލް މާފުށީ

އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް  ފެކަލްޓީ
-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ހޮސްޕިޓާލިޓީ
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  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 19
 # ދާއިރާގެ ނަން ޙައިސިއްޔަތު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ކެންޑިޑޭޓް އެޑްރެސް 

 1 ހޯރަފުށި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ސަލީމް  ރަބީޢުމަންޒިލް، ހއ. ހޯރަފުށި 
 2 ހޯރަފުށި ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ހޯރަފުށި ޔާގޫތުގެ، ހއ. 

 3 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ނަޞީރު ރަށްމެދުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ 
 4 ދާއިރާ އިހަވަންދޫ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ބުލްބުލާެގ، ހއ. އިހަވަންދޫ 
 5 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާދަމް މޫސާ  ދަނބުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ 

 6 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު އުސްހަކުރުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 7 ބާރަށު ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  ސައުދީމަންޒިލް، ހއ. ބާރަށް 
 8 ބާރަށު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އޯޝަންވޭވް، ހއ. ތަކަންދޫ 

 9 ދިއްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު  ފުނަމާގެ، ހއ. ދިއްދޫ 
، 6629ދަފްތަރު. ނަންބަރ ރސ 

 10 ދިއްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ރަޝީދު  މާލެ
 11 ދިއްދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވަޙީދުهللا ޢަބްދު ބޮކަރުމާގެ، ހއ. ދިއްދޫ

 12 ދިއްދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ޙަސަން ދާންނާގެއާގެ، ހއ. ދިއްދޫ 
ރޑްން، މާލެ   13 ދާއިރާ ކެލާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ނާޡިމް މ.ހިލްއިންދަގާ

 14 ކެލާ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ޢާރިފް ގ. ވަށަފަރު، މާލެ 
 15 ކެލާ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އާދަމް ފާޟިލް ގ. ނޭވީބްލޫ، މާލެ 
 16 ކެލާ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު އަޙްލާމް  އަސްދޫ، ހއ. ކެލާ
 17 ކެލާ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ ޠޫބާ ރަޝީދު  ފާށަނާ، ހއ. ކެލާ 

 18 ކެލާ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ރަތްކެޔޮގެ، ހއ. ކެލާ
 19 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  هللاއިދުރީސް ޢަބްދު އިރުދޯދި، ހދ. ހަނިމާދޫ 

 20 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  މ. ނޮރަންމަ، މާލެ 
 21 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަފީފް هللا ޢަބްދު މާފޮޅޭވިލާ، ހދ. ނައިވާދޫ 
 22 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޙުސައިން ޝަހުދީ ސާހިލް، ހދ. ހަނިމާދޫ 

 23 ދާއިރާ ނޮޅިވަރަމް  އަމިއްލަގޮތުން  ނާހިދު ޙަސަން ރޯޒްވިލާ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
 24 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ފަޒާ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

 25 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިސްމާޢީލް ނަޞީރު އާފަސް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
 26 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިޤްބާލް އާދަމް  ގ. ވަށަފަރު، މާލެ 

 27 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ޢަރީފް  ދިވެހި، ހދ. ނޮޅިވަރަން 
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މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  އިބްރާހީމް ރަމީޒް މާލެ،149-2-05ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 
 28 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 29 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ޢަލީ ފުނާޑު. ޒިންދާ، ޏ.ފުވައްމުލައް
 30 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ހ. ގަދަގެ، މާލެ 

 31 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު އިރުޒުވާގެ، ހދ. ނޮޅިވަރަން
 32 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙުސައިން ޒިޔާދު  ޖަވާހިރުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ
 33 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ ޙުސައިން ޘަޤީފް ހިސާން، ހދ. ވައިކަރަދޫ
 34 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޝަރީފް هللا ޢަބްދު ވީސަންގެ، ހއ. ފިއްލަދޫ

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިސްމާޢީލްهللا ނަޞްރު އިރަމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 35 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މިޒާޖް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 36 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިސްމާޢީލް ހާލި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 
 37 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ރަމީޒު ޔޫރަޕް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 
 38 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު އާދަމް  އަންބަލަްނ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 
 39 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ނަޝީދު މއ. ރާރޮހިގެ، މާލެ
 40 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ނޫރާނީމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 
 41 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  ބެނިސަން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 
 42 ދާއިރާ 

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ޢަލީ ބަބޫގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 
 43 ދާއިރާ 

، 8076ދަފްތަރު. ނަންބަރ ރސ 
 44 މަކުނުދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ރާޢީ  މާލެ

 45 މަކުނުދޫ ދާއިރާ  ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕީޕަލްސް  ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ  ރޯޒަރީ، ހދ. މަކުނުދޫ
 46 މަކުނުދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ އަނާރާ ނަޢީމް ހ. ގުރުސް، މާލެ

ނޑިތީމު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ފަޔާޟް ޔޫސުފް  ދުނގެތިމާގެ، ށ. ފޭދޫ   47 ކަ
ނޑިތީމު ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު ދަނބުރުއްދޮށުގެ، ށ. ބިލެްތފަހި   48 ކަ

ނޑިތީމު  ނޑިތީމު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޢާރިފް ރަތްވިލާގެ، ށ. ކަ  49 ކަ
ނޑިތީމު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މއ. ރިހިތަރި، މާލެ  50 ކަ

ނޑިތީމު ނޑިތީމު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ  އަސަރީގެ، ށ. ކަ  51 ކަ
 52 މިލަންދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިބްރާހީމް މަންޞޫރު  ޖީޒާ، ށ. މިލަންދޫ 
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 53 މިލަންދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ފަރެސް، ށ. މިލަންދޫ 
 54 މިލަންދޫ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ޢަލީ ރިޟާ ހެޕީލޭންޑް، ށ. މިލަންދޫ 

 55 މިލަންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން ކެނެރީގެ، ށ. ފީވައް 
 56 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙުސައިން ވަޙީދު  ހުވަނދުމާގެ، ށ. ފޯކައިދޫ 

 57 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް ދޫވެހި، ށ. ފޯކައިދޫ 
 58 ފުނަދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޢަލީ ސަލީމް ޗާނދަނީގެ، ށ. މާއުނގޫދޫ 
 59 ފުނަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ފާއިޒް  ނިވައިދޮށުގެ، ށ. ުފނަދޫ 
 60 ފުނަދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޑޭޒީމާގެ، ށ. ޅައިމަގު 
 61 ފުނަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ގުޑްލަކް، ށ. ފުނަދޫ 

 62 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ޢީސާ  ކުޅުދޫ. ހިތްފަސޭހަގެ، ނ. ކެނިދކުޅުދޫ
، 4892ނަންބަރު ރސ ދަފްތަރު. 

 63 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ޢަލީ މަޢުރޫފް މާލެ
 64 މަނަދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ހާރޫން ހުޅަގުގެ، ނ. މަނަދޫ 
 65 މަނަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޙަލީމް  އެލްޕާޝޯ، ނ. ވެލިދޭ 
 66 މަނަދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް އިބްރާހީމް އަސްލަމް ނޫރުވާދީ، ނ. މަނަދޫ 
 67 މަނަދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ޙުސްނީ މުބާރިކް  ގަސްކަރަ، ނ. މަނަދޫ
 68 ވެލިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޞްޠަފާ އާދަމް ބީޗްހެވަން، ނ. ވެލިދޫ 
 69 ވެލިދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް މުޙައްމަދު ޢައްބާސް ވެލާނާގެ، ނ. ވެލިދޫ 
 70 ވެލިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު ދިރޭލާލު، ނ. ވެލިދޫ 

 71 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ  ޔޫނުސް ޢަލީ ލަކީސްޓަރ، ނ. މިލަދޫ 
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް މަރްޔަމް ސިޔާނާ  ހުދުވެލި، ނ. ހޮޅުދޫ   72 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ

، 7483ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 
 73 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު  މާލެ

 74 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އަޙްމަދު ޙަމްދާން ނާޞިރު  ހޮޅުދޫ ބްލޫރެސްޓް، ނ. 
 75 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު ވީވަރު، ނ. މިލަދޫ

 76 ދާއިރާ އަލިފުށި  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން މ. ޖަވާހިރުވާދީ، މާލެ
، 3840ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 77 އަލިފުށި ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އަޙްމަދު ޙުސައިން މާލެ
 78 އުނގޫފާރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުލްމަީތން މުޙައްމަދު ނާރެސް، ރ. ހުޅުދުއްފާރު

 79 އުނގޫފާރު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިލްހާމް އަޙްމަދު އޯކިޑްމާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި
 80 އުނގޫފާރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ހިމިތީގެ، ރ. އުނގޫފާރު 
 81 އުނގޫފާރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ސަތަރުގެ، ރ. ފައިނު

 82 ދާއިރާ ދުވާފަރު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު އަރީޖު  ހުދުވިލާ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ
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ފުލެޓް  100-3-02ހުޅުމާލެ. 
 83 ދުވާފަރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ  ނަންބަރު، މާލެ 

 84 ދުވާފަރު ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ޢަލީ ވިލުނުއަލި، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 
 85 ދުވާފަރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު  ސޭޑީސައިޑް، ރ. ކަނދޮޅުދޫ
 86 ދުވާފަރު ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް މުޙައްމަދު އާދަމް  ތިލިންފަރު، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 

 87 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙަސަން އަޙްމަދު  ހަޒާރީގެ، ރ. އަލިފުށި
 88 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިބްރާހީމް ފަލާޙް ސިމްލާ، ރ. އިންނަމާދޫ

 89 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން އަސްލަމް  ވައިލެޓްވިލާ، ރ. ރަސްމާދޫ
 90 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިސްމާޢީލް ޢަލީ ދެކުނުގެ، ރ. އިނގުރައިދޫ

 91 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ އަޙްމަދު ޙުސައިން ފެހިވިލާ، ރ. ކިނޮޅަސް
 92 މަޑުއްވަރި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު  ރޯސްމާގެ، ގދ. ގައްދޫ

، 2762ދަފްތަރު. ނަންބަރ ރސ 
 93 ދާއިރާ މަޑުއްވަރި  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އާދަމް ޝަރީފް މާލެ

ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް ޔާމިންهللا ޢަބްދު އަމަން، ނ. ވެލިދޫ   94 މަޑުއްވަރި ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ
 95 މަޑުއްވަރި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ޝިހާމް ނިޔާމަ، ރ. މަޑުއްވަރި 
 96 މަޑުއްވަރި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާދަމް ޝިހާމް ލިލީމާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި

 97 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޛަހީން މާލެ ، 2109ދަފްތަރު. ނަންބަރު 
 98 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙިސާން ޙުސައިން މ. ނޫހިރި، މާލެ 

 99 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސްޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  މުޙައްމަދު ޢަޠީފް ފަނާރު، ބ. ތުޅާދޫ 
 100 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޢަފީފު  ގުލްބަހާރުގެ، ބ. ތުޅާދޫ

 101 އޭދަފުށި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ފައިޞަލް އެވަރޗާންސް، ބ.އޭދަފުށި 
މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  ޔޫސުފް މޫސާ  ދޭދަރުގެ، ބ.އޭދަފުށި 

 102 އޭދަފުށި ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 
 103 އޭދަފުށި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ޢާރިފް މއ. އެވަރގްލޯރީ، މާލެ

 104 އޭދަފުށި ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު ސަލީމް  ހ. ފަށަން، މާލެ 
 105 ކެންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ރިޟާ އަޙްމަދު  ގުލްޒާރުގެ، ބ. ކަމަދޫ
 106 ކެންދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ލަޠީފް ރިޔާޒު، ބ. ދަރަވަންދޫ
 107 ކެންދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަލީ ޙުސައިން  މުނިޔާގެ، ބ. ކެންދޫ 

ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް މޯލްޑިވްސް  ޒިޔާދު ރަޝާދު  ޅ. ހިންނަވަރު ،2އޯޝަންވޭކް 
 108 ހިންނަވަރު ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 109 ހިންނަވަރު ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ނާޡިމް އިބްރާހީމް هللا ޢަބްދު ބޮޑުފެންޑާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު 
 110 ހިންނަވަރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޖީހާން މަޙްމޫދު ދޭލިޔާއާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު

 111 ނައިފަރު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދު އަޛާން ޕެލަސް، ޅ. ނައިފަރު
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 112 ނައިފަރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙުމަދު މުޙައްމަދު  ހ. ނަދުވާ، މާލެ 
 113 ނައިފަރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ކާރިމް  އާވެހި، ޅ.ނައިފަރު

 114 ނައިފަރު ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ގުލްޗަންޕާގެ، ޅ. ނައިފަރު
 115 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު މޫސާ  މ. ހަރި، މާލެ
 116 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޝާމިން ޙަބީބު ހ. ޖާވާ، މާލެ

 117 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަބްދުލްޣަނީ ަޢބްދުލްޙަކީމް  ދޭލިޔާގެ، ޅ. ކުރެންދޫ
 118 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އާދަމް ތައުފީޤު އަލިވިލާގެ، ޅ. ކުރެންދޫ
 119 ކާށިދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާޖިދު ސުލައިމާން މަންޒަރުގެ، ކ. ކާށިދޫ

 120 ކާށިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ ޝުޖާޢު  މ. ހުނަރު، މާލެ 
 121 ކާށިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ހ. ތިމާވެށި، މާލެ 
 122 ކާށިދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ އަޙްމަދު ޢަދީލް ގަހާ، ކ. ކާށިދޫ

 123 ކާށިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ރިފްޢަތު هللا ޢަބްދު ނޫވިލް، ޅ. ހިންނަވަރު 
 124 ކާށިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހ. ފޮއްދޫގެ، މާލެ 

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު  މއ. އައިވަރީހައުސް، މާލެ 
 125 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް

 126 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ނަސީމް ދިއްފުށިގުލްޒާރުގެ، ކ. 
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް އިބްރާހީމް ވަޙީދު އަސްވާޑު، ގއ. ދެއްވަދޫ   127 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ

 128 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު ހ. ކަދޮޅުމާގެ، މާލެ
 129 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަބްދުއްރާފިޢު  ކ. ދިއްފުށި ގަލްގާސްގެ،

 130 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު ހ. ވޭމުއިވިލާ، މާލެ 
ރޑްން، މާލެ  131 ގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޝާހް މއ. ގާ

 132 ގުރައިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢާދިލް ސަލީމް މުޙައްމަދު  ހ. މާދިލް، މާލެ 
 133 ގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން އިނާޒު  ޗާނދަނީހައުސް، ކ. ގުޅި
 134 ގުރައިދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަންބުމާގެ، ކ. ގުރައިދޫ 

 135 ގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ  މާފުށިސީސަންގެ، ކ. 
 136 މަތިވެރި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙަސަން ޒަރީރު  މަންޒަރުގެ، އއ. ހިމަންދޫ

 137 މަތިވެރި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޙުސައިން މުޙައްމަދު  ގ. ލިއެނާ، މާލެ 
 138 މަތިވެރި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ފާޠިމަތު ރިޔާސާ ވިކްޓަރީހައުސް، އއ. މާޅޮސް 

 139 މަތިވެރި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިސްޙާޤް އަޙްމަދު އަޅިވިލާގެ، ހދ. ހަނިމާދޫ 
 140 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ހިކިފިނިފެންމާގެ، އއ. ތޮއްޑޫ 

 141 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިބްރާހީމް ޙަސަން އެވިލާ، އއ. ތޮއްޑޫ
 142 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙަސަން ޝިޔާން  ނޫރުވާދީ، އއ. ތޮއްޑޫ
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 143 މާމިގިލި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަލީ އަމީޒް ފިނިރޯޅި، އދ. މާމިގިލި
 144 މާމިގިލި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޤާސިމް އިބްރާހިމް މ. މާފަންނުވިލާ، މާލެ 

މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އެވަރެސްޓް، އދ. މާމިގިލި
 145 މާމިގިލި ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 146 މަހިބަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ސުނީލް  ދުނި، އދ. މަހިބަދޫ 
 147 މަހިބަދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަޙްމަދު ޠާރިޤް މަހިބަދޫ ކަންމަތީގެ، އދ. 

 148 މަހިބަދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ ޢަލީ ޢާޡިމް  ފުނަމާގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ 
 149 މަހިބަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިކްޓަރީވިލާ، އދ. މަހިބަދޫ 

 150 ދަނގެތި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ޙުސްނީ އޯކިޑްވިލާ، އދ. އޮމަދޫ
 151 ދަނގެތި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ނާޡިމް މ. ސީނުކަރަންކާގެ، މާލެ
 152 ދަނގެތި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މައުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދު  ކާމިނީގެ، އދ. ދަނގެތި 
 153 ދަނގެތި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޢަލީ  ރޯޒީހައުސް، އދ. ދިއްދޫ 
 154 ދަނގެތި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ރަމީޒު އެރޯމާ، އދ. ދަނގެތި

 155 ދަނގެތި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްޞަމަދު  ކާމިނީގެ، އދ. ދަނގެތި 
 156 ދަނގެތި ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެޑޯޒް، އދ. ދަނގެތި

 157 ފެލިދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު  މ. ޒޭވަރު، މާލެ
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް ޢާރިފް هللا ޢަބްދު މއ. އެވަރގްލޯރީ، މާލެ  158 ފެލިދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ
 159 ފެލިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަޒީޒު  މުޙައްމަދު މަބްރޫކް މ. އަތައްސާގިރި، މާލެ

 160 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް މާލެ ، 5371ދަފްތަރު. ނަންބަރ 
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު  މ. ލިލީޒް، މާލެ  161 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ
 162 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު  ކެޔޮދޫދޭލިޔާގެ، ވ. 

 163 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މޫސާ ޢާޞިމް މާފޮޅޭއާގެ، ވ. ކެޔޮދޫ 
 164 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙުސައިން ޤާސިމް  މޫނިމާއާގެ، ވ. ކެޔޮދޫ

 165 ދިއްގަރު ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ހީނާ ވަލީދު  ސަންސެޓްވިލާ، ސ. ހިތަދޫ
 166 ދިއްގަރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ނާޡިމް މ. ނިޔަދުރު، މާލެ

 167 ދިއްގަރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިކްރާމް ޙަސަން  މ. މުލި، މާލެ
 168 މުލަކު ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ ރިޔާސާޢާއިޝަތު  ޢަޞުރުމާގެ، މ. ކޮޅުފުށި

 169 މުލަކު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް ނަޞީރު  ގޮމަށިމާގެ، މ. މުލައް
 170 މުލަކު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ސިތާރާވާދީ، މ. މުލައް

 171 މުލަކު ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  މަރްޔަމް ޖުހައިނާ ޞާދިޤު ހ. ސޭޑީޔާޑް، މާލެ 
 172 މުލަކު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޔޫސުފް ޞިދުޤީ މޫނިމާގެ، މ. ކޮޅުފުށި

 173 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ޙަލީމް  ގ. ހިލްމަން، މާލެ 



 
7-ޖަދުވަލު   

 174 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ  ޕާޓީޖުމްހޫރީ  އަޙްމަދު މުބީން ކެނެރީގެ، ފ. މަގޫދޫ
 175 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ފިނިފެންމާގެ، ފ.ނިލަންދޫ 
 176 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ މުޞްޢަބު މުޙައްމަދު މާޝް، ފ. ދަރަނބޫދޫ 

 177 ދާއިރާ ނިލަންދޫ  އަމިއްލަގޮތުން  އިސްމާޢީލް ޢަލީ ހިކިހުވަނދުމާގެ، ފ. ނިަލންދޫ 
 178 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ބަގީޗާގެ، ފ. ނިލަންދޫ 
 179 މީދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ނިޡާމް އަސަރީގެ، ދ. މީދޫ
 180 މީދޫ ދާއިރާ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސްމޯލްޑިވްސް  އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު  ގ. ސަންސެޓް، މާލެ

 181 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙަމީދުهللا ޢަބްދު ސޯސަންގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 182 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ ޝިޒްމީ ވިލާޑީހައުސް، ދ. ވާނި

 183 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސްމޯލްޑިވްސް  އަޙްމަދު ޢާމިރު  މުސްތަރީގެ، ދ. މާއެނބޫދޫ 
 184 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބޯގަންވިލާ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ 

ނޑުނީލަންގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ   185 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  ކަ
 186 ވިލުފުށި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ރިޔާޟް ރަޝީދު ތ. މަޑިފުށި އޯކިޑްމާގެ،

 187 ވިލުފުށި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ނާފިޢު ކެތި، ތ. ވިލުފުށި 
 188 ވިލުފުށި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙަސަން ޢަފީފު ގ. ބޮޑުގާދޮށުގެ، މާލެ 

 189 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު އޯކިޑްމާގެ، ތ. ތިމަރަފުށި 
 190 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ސަނާޙް ނިޝާން، ތ. ތިމަރަފުށި 
 191 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޝަކީބް هللا ޢަބްދު ޖަނަވަރީގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ 

 192 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ މ. ސީވޯލް، މާލެ
 193 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ހ. މޮހޮރީވިލާ، މާލެ 

 194 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުއްސަލާމް އަޙްމަދު މެރިންވިޔު، ތ. ކިނބިދޫ 
 195 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ނަޢީމް  މ. ފެންފޯއްގެ، މާލެ 
މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  މުޙައްމަދު އަމްޖަދު  ފުނަމާގެ، ތ. އޮމަދޫ 

 196 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 
 197 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ރިޟާ ޗަންޕާގެ، ތ. ހިރިލަންދޫ 

ނޑޫދޫ ހުވަނދުމާގެ، ތ.   198 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އަޙްމަދު ޚަލީލް  ކަ
 199 ކިނބިދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަޙްމަދު ޝަރީފް ގުލްފާމްގެ، ތ. ހިރިލަންދޫ 

 200 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ގ. ފަނަސް، މާލެ
 201 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ނާޞިރު ނޫވިލާގެ، ތ. ގާދިއްފުށި 
 202 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ފަރަޙް ހިޔާވަހި، ތ. ގުރައިދޫ
 203 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު މެދުގެ، ތ. ގުރައިދޫ

 204 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން  ކިނބިގަސްދޮށުގެ، މާލެ މއ. 
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 205 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޝިހާމް  ހ. ތިމާވެށި، މާލެ 
 206 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙަސަން ޝައުޤީ ކެމޭލިޔާ، ލ. މާބައިދޫ

 207 އިސްދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޢަލީ ޙަމީދު ޙަމީދީމަންޒިލް، ރ. އަލިފުށި
 208 އިސްދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢައްބާސް ސުލައިމާން ބަންޑާރަގެ، ލ. ކަލައިދޫ 
 209 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ޠާހާ ކުދިފޭރުވާދީ، ލ. ކަލައިދޫ
 210 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޝަފީޤު އަޅިވިލާގެ، ލ. މާބައިދޫ 
 211 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ޢާޞިފް ސީސައިޑު، ލ. މާބައިދޫ
 212 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު ފެހިވިނަ، ލ. ކަލައިދޫ 
 213 އިސްދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ރަޝީދު އިބްރާހީމްއަޙްމަދު  ހ. ރަދުވާނިއާ، މާލެ 

ނޑި. ވުޑްލޭންޑް، ލ. ގަން  214 ގަމު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާދަމް އާޞިފް ތު
 215 ގަމު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ދީދީ هللاޢަބްދު މުކުރިމަގު. ސީސަންގެ، ލ. ގަން
 216 ގަމު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ވިސާމް  މަތިމަރަދޫ. ބީޗްހެވަން، ލ. ގަން 
ނޑި. ކޯޒީކޯނަރ، ލ. ގަން  217 ގަމު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ފަރުހާދު ދާވޫދު ތު
 218 ގަމު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ނަހުލާ ޢަލީ  ހ. ސަންޝައިން ވިއު، މާލެ 

 219 ފޮނަދޫ ދާއިރާ  ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕީޕަލްސް  هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު އަރާއިރު، ލ. ފޮނަދޫ
 220 ފޮނަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ނާއިފު ޗާނދަނީމާގެ، ލ. ފޮނަދޫ 

 221 ފޮނަދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މޫސާ ސިރާޖު  އުފާ، ލ. ފޮނަދޫ 
 222 ފޮނަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ގުލޭޗަންޕާގެ، ލ. މާމެންދޫ

 223 ފޮނަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ކަމާލުއްދީން هللا ޢަބްދު މއ. އާނުވެލި، މާލެ 
 224 ފޮނަދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ  މުރިގު، ލ. ފޮނަދޫ 

 225 މާވަށު ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ވިނަރެސް، ހއ. ތުރާކުނު
 226 މާވަށު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޝާދިޔާ ތައުފީޤު ޕެޓީރޯސް، މާލެމ. 

 227 މާވަށު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް ފަލާޙް މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ
 228 މާވަށު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ މ. އަފްޒާ، މާލެ
 229 ވިލިނގިލި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ހާރޫން ރަޝީދު ވިލިނގިލި ހިޔަލީގެ، ގއ. 

 230 ވިލިނގިލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޝަހީބް އިބްރާހީމް  ލައިޓްހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި 
 231 ވިލިނގިލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ސަޢުދު ޙުސައިން  އަޅިވިލާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

 232 ވިލިނގިލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޝަހީބު ޢަބްުދލްޢަޒީޒް ގއ. ވިލިނގިލި  ބަހާރުވާދީ،
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް މުޙައްމަދު އިކުލީލް ޖަވާހިރުމާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި   233 ވިލިނގިލި ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ
 234 ވިލިނގިލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުސްޢަދު ސަޢީދު އަސްރަފީއާގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި

 235 ދާންދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު ކަކާގެ، ގއ. ދާންދޫ
 236 ދާންދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު މުޢީން ރޯޝަނީގެ، ގއ. ނިލަންދޫ 
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، 4203ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 
ސޯޝަލް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ހުޝާމް ޢަލީ  މާލެ

 237 ދާންދޫ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 
 238 ދާންދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ސިޔާމް  އަސްރުމާގެ، ގއ. ދާންދޫ

 239 ދާންދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މަޖީދު ޢަލީ މަތަރަސްމާގެ، ގއ. ދާންދޫ
 240 ދާއިރާ ގެމަނަފުށި  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޢަލީ ޢާދިލް  އޯކިޑުމާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި

 10718ހުޅުމާލެ. ގޯތިނަންބަރު 
 241 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޖަމީލް ޢުޘްމާން  )އޯކިޑްހިޔާ(، މާލެ

 242 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ސަޢީދު  ސައިމާގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ
 243 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަބްދުލްމުޣުނީ  އުޖާލާގެ، ގދ. ތިނަދޫ 
 244 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިކްލީލް އާދަމް މާލެ ، 4847ދަފްތަރު. ނަންބަރު 

 245 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙިލްމީ هللا ސަޢުދު ފަތިސް، ގދ. ތިނަދޫ 
 246 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ސަނީފް هللا ޢަބްދު މާލެ، 4-05 4ވ. ސިނަމާލެ 

ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް ޢާޡިމް ޙުސައިން ކަސްތޫރިގެ، ގދ. ތިނަދޫ   247 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސް ތާ
 248 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސްޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވ. ވިލިނގިލިޕެލަސް، މާލެ

 249 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު ދެވިނަގެ، ގދ. ތިނަދޫ 
 250 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޖްތަބާ ޖަލީލު  ސޯމާ، ގދ. ތިނަދޫ

 251 މަޑަވެލި ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ވަޙީދު  ކަދިލިމާގެ، ގދ. މަޑަވެލި
 252 މަޑަވެލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ދުވެލި، ގދ. މަޑަވެލި

ނޑެއްދޫ  253 މަޑަވެލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޔޫނުސް އަޙްމަދު  ބާޑީގެ، ގދ. ހޯ
ނޑެއްދޫ   254 މަޑަވެލި ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙުޞައިން ފިރުޝާން މަރިޔާޒުގެ، ގދ. ހޯ

 255 މަޑަވެލި ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ނެޕްޗޫން، ގދ. މަޑަވެލި
، 8946ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

 256 މަޑަވެލި ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢާފިޔާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  މާލެ
މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  ޢަލީ ނަޖީބު  މާލެ ، 2130ދަފްތަރު. ނަންބަރ 

 257 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 
 258 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ މުއްޠަލިބު  ހ. ފަންފިނި، މާލެ 
 259 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢާޤިސާ މޫސާ  މާލެ ، 1532ދަފްތަރު. ނަންބަރު 

ގދ. ފަރެސްއަވަށް. ނޫވިލާގެ، 
 260 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް  ފަރެސްމާތޮޑާ

 261 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު މުޚްތާރު  ނެލުން، ގދ. ފިޔޯރީ 
 262 ދާއިރާ ފަރެސްމާތޮޑާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު هللا ފަތުޙު ކަރަންކާގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ 

 263 ގައްދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ޒާހިރު  މ. ލާބަ، މާލެ 
 264 ގައްދޫ ދާއިރާ  އަދާލަތު ޕާޓީ އިބްރާހީމް ޒާހިދު ލިލީމާގެ، ގދ. ވާދޫ 



 
7-ޖަދުވަލު   

، 1458ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 
 265 ދާއިރާ ގައްދޫ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އަޙްމަދު ރަޝީދު  މާލެ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ ޝާހް  ދަޑިމަގު. ދޫރެސް، ޏ. ފުވައްމުލައް
 266 ދާއިރާ 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  هللاޙަސަން ޢަބްދު ހޯދަޑު. ކާމިނީގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް
 267 ދާއިރާ 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ހޯދަޑު. ހަރުމަލުގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް
 268 ދާއިރާ 

ފުވައްމުލަކު މެދު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ  މާލެގަން. ހުނުޮބލި، ޏ. ފުވައްމުލައް
 269 ދާއިރާ 

މިސްކިތްމަގު. ޒަމާން، ޏ. 
ފުވައްމުލަކު މެދު  ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ޕީޕަލްސް ޙަސަން ޚާލިދު  ފުވައްމުލައް

 270 ދާއިރާ 
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  هللاމުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޢަބްދު ފުނާޑު. ޖަމްނާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

 271 ދާއިރާ 
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ ފަޒާދު ފުނާޑު. ކަށިމާގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް

 272 ދާއިރާ 
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް  ދޫޑިގަން. ޒީނިޔާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

 273 ދާއިރާ 
 274 ހުޅުދޫ ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް މުޙައްމަދު ޝާހިދު މޭވާގަސްދޮށުގެ، ސ. ހުޅުދޫ

 275 ހުޅުދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ލަބީބުއިލްޔާސް  ބްލޫސްކައި، ސ. ހުޅުދޫ
 276 ފޭދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމްދީދީ  ރާޒްދާން، ސ. ފޭދޫ

 277 ފޭދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ނިހާދު ސިވިލްޒޭޝަންހައުސް، ސ. ފޭދޫ
 278 މަރަދޫ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ޢަބްދުއްޞަމަދު ޝެރީނާ  ސަނީޑޭލް، ސ. މަރަދޫ 

 279 މަރަދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ. ދެނޫ، މާލެ 
 280 މަރަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ފަޟީލް ޢަލީދީދީ ހެލެބެލިމާގެ، ސ. މަރަދޫ 

 281 މަރަދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ފާޠިމަތު ބަދޫރާ  މަރަދޫލަކުސްލީން، ސ. 
 282 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  ގުލްހަޒާރުގެ، ސ. ހިތަދޫ
 283 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  މުޙައްމަދު ޖިނާން ޖަލީލް އެންދެރިމާގެ، ސ. ހިތަދޫ

 284 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ސަޢީދު  ހިތަދޫ ނަޔާގެ، ސ.
 285 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަލީ އިބްރާހީމް  ބޯށިވަލުގެ، ސ. ހިތަދޫ 

 286 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ނިޔާޒް، ސ.ހިތަދޫ
 287 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހިތަދޫ އަރާއިރު، ސ.

 288 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޙުސައިން ޞާލިޙް  އަލި، ސ. ހިތަދޫ
 289 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޢާރިފް ރެޑްބާޑް، ސ. ހިތަދޫ

 290 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ލަޠީފް ބްލޫލެގޫްނ، ސ. ހިތަދޫ
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 291 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު  ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ 
 292 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް ނާޒިލް  ނާއިލީމަންޒިލް، ސ. ހިތަދޫ 

 293 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވެލްކަމް، ސ. ހިތަދޫ
 294 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަންބަރީވާދީ، ސ. މީދޫ
 295 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު  ހަސަންކާރިގެ، ސ. މީދޫ

 296 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ރޮޒައިނާ އާދަމް ގ. ފީރޯޒްލޮޖް، މާލެ
 297 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  އިބްރާހީމް ފައިޞަލް  އަރާއިރު، ލ. ފޮނަދޫ

-2-04ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަްނބަރު 
އެންޑް ސޯޝަލް މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ  هللاއިބްރާހީމް ޚަލީލް ޢަބްދު މާލެ، 127

 298 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 
 299 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޒްލީން އަޙްމަދު ހިލިހިލާގެ، ގދ. ރަތަަފންދޫ 

 300 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް މުޢާޛް ޢަލީ  ހަޒާރުމާގެ، ނ. ފޮއްދޫ
ނޑި. ލާސްޓްމޫވް، ލ. ގަން   301 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙަސަން ޝަހީދު ތު

 302 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަލީ ނިޔާޒް މާލެ، 101-2-04ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 
 303 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޣާނިމް މުޙައްމަދު މާލެ، 139-ޖީ-02ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 
 304 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ޙަސަން ޝިޔާމް  ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 
 305 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ހ. ރީގަލްގެ، މާލެ

 306 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ޒިޔާދު  ހ. ޒައިތޫނިގެ، މާލެ 
 307 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ  ޕާޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް  ޢަލީ ޢާޡިމް  ހ. ނިއުކުއީން، މާލެ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިރުތިޝާމް އާދަމް ހ. އޯކިޑް، މާލެ
 308 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ރަޝީދު هللا ޢަބްދު ހ. ހުދަންބަރުގެ، މާލެ 
 309 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ފިޝާވިން ސަލީމް ހ. އިސްފަހާން، މާލެ 
 310 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙުސައިން ޝަހީމް ހ. އަދުންގެ، މާލެ 
 311 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަފީފް هللا ޢަބްދު ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ 
 312 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  މޫސާ ޝިފާޢު ހ. ވަވޮއި، މާލެ
 313 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު އަފުސަހު  ހ. ދާލި، މާލެ 
 314 ދާއިރާ 

މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  އިބްރާހީމް ވަޙީދު ހ. ކިނާރާގެ، މާލެ
ހެންވޭރު ދެކުނު  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 315 ދާއިރާ 
ހެންވޭރު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ޢަބްދުލްކަރީމްމުޙައްމަދު  ހ. ރުކުމާގެ، މާލެ

 316 ދާއިރާ 
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ހެންވޭރު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  ސަހާމަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ހ. އެކްސްޓްރާ ހޭވަން، މާލ
 317 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޝައިނީ ހ. ރޯޒްބީމް، މާލެ 
 318 ދާއިރާ 

ނޑިގެ، މާލެ ހެންވޭރު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ފަޟީލް ހ. ކަ
 319 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  هللاމުޙައްމަދު ދިލްޝާން ޢަބްދު ހ. ސެނާއާގެ، މާލެ
 320 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޒިޔާތު ހ. އާހަމަ، މާލެ 
 321 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު އުތުރު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަލްހާނު ފަހުމީ  ާމލެނަންބަރުބަިއ،  2މ. ފިނިވާގެ 
 322 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު އުތުރު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ހ. މިސްޓީނައިޓް، މާލެ 
 323 ދާއިރާ 

 324 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް އަޝްރަފް ގ. އާކާޝްވިލާ، މާލެ
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ  އަމްފާ، މާލެމ. 

 325 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ޢަބްދުލްމުންޢިމް 
 326 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޙަމްޒާ ޚަލީލް  ގ. ސުރުމުތި، މާލެ
 327 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ  ޓީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާ  هللاއީވާ ޢަބްދު ގ. ދޭލިޔާވިލާ، މާލެ
 328 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ނާއިޝް ގ. ހެޕީސައިޑް، މާލެ 

 329 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ޢާޡިމް ގ. ވޯރކްހައުސް، މާލެ
 330 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  މޯލްޑިވްސްޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  އަޙުމަދު އަސްޢަދު  މާލެ، 15-03 1ގ. މާލެހިޔާ 

 331 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އާމިނަތު ނާދިރާ  ގ. ޒަމާނީޤުލްޝަން، މާލެ 
 332 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  މިރްފަތު އިސްމާޢީލް ޝަފީޤު ގ. ތުނަ، މާލެ 

 333 ދެކުނު ދާއިރާ ގަލޮޅު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނަވާޒު هللا ޢަބްދު ގ. އޮޅުފަޅު، މާލެ
ރޑް، މާލެ   334 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  ހ. ސްވޯ

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު ހ. ވައިޓްޑައިމަންޑް، މާލެ
 335 ދާއިރާ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  ސަރަނގު އާދަމްމަނިކު މއ. ގޮމަށިގެ، މާލެ
 336 ދާއިރާ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ
 337 ދާއިރާ 

އުތުރު މައްޗަންގޮޅި  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން  މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، މާލެ 
 338 ދާއިރާ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޒަމީލް  މއ. ނީލީސިތާރާ. މާލެ
 339 ދާއިރާ 

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  އާމިނަތު ޝިރުނާ  މއ. ދަޑިކޮށީއިރުމަތީގެ، މާލެ 340 
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 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ސިނާން هللا ޢަބްދު މއ. ބެރިއަންފަރު، މާލެ 

 341 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ފުއާދު ތައުފީޤް  މއ. ތަޅަމުދިގެ، މާލެ

 342 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޝާކިރު މއ. ޝާކީ ޝާރކް، މާލެ

 343 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ލީމާން ޒާހިރު هللا ޢަބްދު މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ، މާލެ 

 344 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިބްރާހީމް މަމްނޫން  މއ. އިސްކަންދަރުވިލާ، މާލެ

 345 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މއ. ވިންޑްސްޓާރ، މާލެ

 346 ދާއިރާ 
މާފަންނު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  ޙަސަން ރިފާޢީ ބުޝްރީ ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ މ. 

 347 ދާއިރާ 
މާފަންނު އުތުރު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މ. އަފްޒާ، މާލެ

 348 ދާއިރާ 
މާފަންނު އުތުރު  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ މ. މާފަރު، މާލެ

 349 ދާއިރާ 
ރޑްން، މާލެ  މާފަންނު ހުޅަނގު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޢަބްދު މ. ހިލްއިންދަގާ

 350 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ޝަރީފް ޔޫސުފް  މ. ސަތާވަރީގެ، މާލެ

 351 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް  ޤީލާ ޢަލީ  މ. ގީލާވިލާ، މާލެ 

 352 ދާއިރާ 
ރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް މުޙައްމަދު ޝިނާން މ. ރީފްސައިޑްގެ، މާލެ  މާފަންނު ހުޅަނގު  މޯލްޑިވްސް ތާ

 353 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ނިޡާމް މާލެ، 3ހުޅުމާލެ. އެންދެރި 

 354 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ފަލާޙް މުޙައްމަދު  މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ

 355 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ މ. ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ 

 356 ދާއިރާ 
ރޑް، މާލެ މާފަންނު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޝާހީން މ. ޕެޓީބާ

 357 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ސުވައިބު  މ. ނޫވިލު، މާލެ 

 358 ދާއިރާ 
މާފަންނު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  އިސްމާޢީލް މާޖިދު މ. ކޮކާވިލާ، މާލެ

 359 ދާއިރާ 
 360 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް ޝިޔާމް މ. ކަފިޔާވިލު، މާލެ
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 361 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  ފާޠިމަތު ރިޝާނާ  މާލެ  މ. ވައިޓްބެލް،
 362 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަނޫޝާ ޢަބްދުއްލަީޠފް  މ. ހެލެބެލިގެ، މާލެ 
 363 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު މ. ޕޮމްޕިޔާ، މާލެ 

 364 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އިލްޔާސް ފަރުހާދު  ނާޒްލީމަންޒިލް، މާލެ މ. 
 365 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަސްމާ ރަޝީދު  މ. ވިލާދަށުގެ، މާލެ 
މާފަންނު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  މުޙައްމަދު ޢާޠިފް މ. ފެހިވިނަ، މާލެ 

 366 ދާއިރާ 
މާފަންނު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ ކުރިބީލޮޖް، މާލެ މ. 

 367 ދާއިރާ 
މާފަންނު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ޔޫސުފް ރަފީޢު  މ. ބިގްފިޝް، މާލެ 

 368 ދާއިރާ 
މާފަންނު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ނަދީމް މ. ރުއްފުށި، މާލެ

 369 ދާއިރާ 
މާފަންނު ދެކުނު  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ރިފާޢު هللا ޢަބްދު މ. ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ 

 370 ދާއިރާ 
، 6852ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 

މާފަންނު ދެކުނު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މުޙައްމަދު ޙަމްދާން  މާލެ
 371 ދާއިރާ 

ނޑި، މާލެ މާފަންނު ދެކުނު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާދަމް ޢަލީ މ. ދިއްތު
 372 ދާއިރާ 

މާފަންނު ދެކުނު  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް  ހ. ފަންފިނި، މާލެ 
 373 ދާއިރާ 

 374 ވިލިމާލެ ދާއިރާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޔާމީން އަޙްމަދު  ވ. ވިނަފަތް، މާލެ 
 375 ވިލިމާލެ ދާއިރާ  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު އުޝާމް  ވ. ވަސްމީރުފިޔަ، މާލެ

ދޫޑިގަން. އީސްޓުލައިޓް، ޏ. 
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް  ފުވައްމުލައް

 376 ވިލިމާލެ ދާއިރާ  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަޙްމަދު
މިސްކިތްމަގު. ބްލޫލައިޓް، ޏ. 

މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް  މުޙައްމަދު ޙުސައިން ފުވައްމުލައް
 377 ވިލިމާލެ ދާއިރާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  މާލެ ހ. ކޮޔަރ،
 378 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  އަޙްމަދު ނާޞިފު ރިވަރސައިޑު، ސ. ހުޅުދޫ
 379 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޙަސަން ލަޠީފް ހ. ސީވީޑް، މާލެ
 380 ދާއިރާ 

ހެންވޭރު ހުޅަނގު  އަމިއްލަގޮތުން  ޙުސައިން ޙާމިދު  މާލެ ހ. މުގުރިގެ،
 381 ދާއިރާ 

މައްޗަންގޮޅި މެދު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ އަޙްމަދު ޝާން ހ. ފޮއްދޫގެ، މާލެ 
 382 ދާއިރާ 

މައްޗަންގޮޅި މެދު  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގ. ކެނެރީގެ، މާލެ 383 



 
7-ޖަދުވަލު   

 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި މެދު  އަމިއްލަގޮތުން  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މއ. ބާބުލްޢަވާީލ، މާލެ 

 384 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި މެދު  އަމިއްލަގޮތުން  އިރުފާން هللا ޢަބްދު މއ. ނޫރުއުފާ، މާލެ

 385 ދާއިރާ 
މައްޗަންގޮޅި މެދު  އަމިއްލަގޮތުން  ޒިޔާދުهللا ޢަބްދު މއ. ކޯނާރ، މާލެ

 386 ދާއިރާ 
 



8-ުޖަދުވަލުު  
ނޑާފައިވާުސެކިއުރިޓީުއުރަތަކުގެުތަފްސީލްު  ކަ

ނޑިުސަބަބު ސެކިއުރިޓީ  # ވޯޓުފޮށިު ނަންު ވޯޓުފޮށީގެ ދާއިރާ އިންތިޚާބީ އުރަުކެ
 2019އެޕްރީލ08ުުް 

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 O04.11.1 1 1-ކުނަހަންދު  ލ. މާވަށުުދާއިރާ ގުޅިގެންޝަކުވާއާު

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 O03.0.1 2 3-މާލެު ލ.ުއަތޮޅު، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 YT.0.6 3 6-އެހެނިހެންު ހުޅުމާލެ، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

 2019އެޕްރީލ09ުުް 
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު

 ގެުނަތީޖ2019ުާ
 R02.01.2 4 2-ފުވައްމުލަކުުމެދުުދާއިރާ ދާއިރާު ނިލަންދ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު
 ގެުނަތީޖ2019ުާ

 U02.01.2 5 2-އއ.ުތޮއްޑ  ތޮއްޑ ުދާއިރާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު

 ގެުނަތީޖ2019ުާ
 D01.04.1 6 1-ނ.ުކުޑަފަރި ދާއިރާ ކެނދިކުޅުދ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު
 ގެުނަތީޖ2019ުާ

 O02.05.3 7 3-ލ.ުގަން އިސްދ ުދާއިރާު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
އިންތިޚާުބުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެު

 ގެުނަތީޖ2019ުާ
 D01.02.1 8 1-ނ.ުކެނދިކުޅުދ  މާވަށުުދާއިރާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު
 ގެުނަތީޖ2019ުާ

 I01.10.1 9 1-އދ.ުމާމިގިލި ދާއިރާ މާމިގިލި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި



8-ުޖަދުވަލުު  
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު

 ނަތީޖާގ2019ުުެ
 I01.10.2 10 2-އދ.ުމާމިގިލި ދާއިރާ މާމިގިލި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު
 ގެުނަތީޖ2019ުާ

 I01.10.3 11 3-އދ.ުމާމިގިލި ދާއިރާ މާމިގިލި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު

 ގެުނަތީޖ2019ުާ
 YT.0.6 12 6-ހުޅުމާލެ،ުއެހެނިހެންު ދާއިރާގެުހުޅުމާލެ މާވަށު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު
 ގެުނަތީޖ2019ުާ

 O04.11.1 13 1-ލ.ުކުނަހަންދު  މާވަށުުދާއިރާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު

 ގެުނަތީޖ2019ުާ
 O03.0.1 14 3-ލ.ުއަތޮޅު،ުމާލެ މާވަށުުދާއިރާ ކުރުމަށްޓަކައިކަށަވަރު

ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު
 ގެުނަތީޖ2019ުާ

 YT.0.8 15 8-ހުޅުމާލެ،ުއެހެނިހެންު އުތުރުުދާއިރާ ފުވައްމުލަކު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުއިންތިޚާުބު

 ގެުނަތީޖ2019ުާ
 E05.13.1 16 1-ރ.ުމީދ  ދާއިރާ ހަނިމާދ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

 2019އެޕްރީލ10ުުް
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 I01.09.1 17 1-ފެންފުށިު އދ. ދާއިރާ މާމިގިލި ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E05.11.1 18 1-މަޑުއްވަރިު ރ. ދާއިރާު މަޑުއްވަރީ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E05.11.2 19 2-މަޑުއްވަރިު ރ. ދާއިރާު މަޑުއްވަރީ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E05.13.1 20 1- ރ.ުމީދ  ދާއިރާު މަޑުއްވަރީ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E05.13.2 21 2- ރ.ުމީދ  ދާއިރާު މަޑުއްވަރީ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 A02.03.1 22 1-ހއ.ުމޮޅަދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 A04.08.1 23 1-ހއ.ުދިއްދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަު

 A03.12.1 24 1-ހއ.ުއުތީމު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 A03.14.1 25 1-ހއ.ުބާރަށް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 B01.01.1 26 1-ހަނިމާދު  ހދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 B05.09.2 27 6-ކުޅުދުއްފުށި ހދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 D02.10.2 28 2-ނ.ުމަނަދު  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 D04.11.2 29 2-ނ.ުހޮޅުދ  މާވަށުުދާއިރާ ގުޅިގެންޝަކުވާއާު
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 D03.13.3 30 3-ނ.ުވެލިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E01.01.3 31 3-ރ.ުއަލިފުށި މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ކުރިކަމުގެުސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްު

 E01.02.1 32 1-ރ.ުވާދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E02.06.2 33 2-އުނގ ފާރު ރ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 E03.07.1 34 1-ރ.ުދުވާފަރު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 F03.02.1 35 1-ބ.ުކަމަދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 F03.04.1 36 1-ބ.ުކިހާދު  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 F03.06.1 37 1-ދަރަވަންދު  ބ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 F01.09.3 38 3-ބ.ުތުޅާދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 F02.10.1 39 1-ބ.ުހިތާދު  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 G01.01.3 40 3-ހިންނަވަރު ޅ. މާވަށުުދާއިރާ ގުޅިގެންޝަކުވާއާު
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 G02.02.4 41 4-ޅ.ުނައިފަރު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 H02.03.2 42 2-ކ.ުދިއްފުށި މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަުވޯޓުތައްު
 H02.05.1 43 1-ކ.ުހުރާ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 H02.06.1 44 1-ހިންމަފުށިު ކ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 H03.07.1 45 1-ކ.ުގުޅިު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 H03.08.2 46 2-ކ.ުމާފުށި މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 H03.09.2 47 2-ކ.ުގުރައިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ކުރިކަމުގެު ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލް
 U02.02.1 48 1-ރަސްދ ުއއ.ު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 U01.06.1 49 1-އއ.ުފެރިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 U01.08.1 50 1-ހިމަންދ  އއ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 I02.01.1 51 1-ހަންޏާމީދ  އދ. މާވަށުުދާއިރާ ގުޅިގެންޝަކުވާއާު
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 I03.02.1 52 1-އދ.ުއޮމަދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 I02.04.2 53 2-މަހިބަދު  އދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަުވޯޓުތައްު
 I03.06.1 54 1-އދ.ުދަނގެތިު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 I01.09.1 55 1-ފެންފުށިު އދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 I01.10.2 56 2-މާމިގިލި އދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 J01.01.1 57 1-ވ.ުފުލިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 J02.05.1 58 1-ވ.ުރަކީދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން

ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު
 K02.06.1 59 1-މ.ުކޮޅުފުށި ދާއިރާމާވަށުު ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 M01.01.1 60 1-ދ.ުމީދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

ނޑިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން  M01.02.1 61 1-ދ.ުބަ
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 M02.07.2 62 2-ކުޑަހުވަދ  ދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 N04.05.1 63 1-ތ.ުގުރައިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 N03.08.1 64 1-ހިރިލަންދު  ތ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަު

 N04.09.1 65 1-ގާދިއްފުށިު ތ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 N02.10.1 66 1-ތިމަރަފުށިު ތ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 N02.11.1 67 1-ވޭމަންޑ ތ.ު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O01.03.1 68 1-ލ.ުމާބައިދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O02.05.1 69 1-ލ.ުގަން މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން



8-ުޖަދުވަލުު  
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O02.05.2 70 2-ލ.ުގަން މާވަށުުދާއިރާ ގުޅިގެންޝަކުވާއާު
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O02.05.3 71 3-ލ.ުގަން މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O02.05.4 72 4-ލ.ުގަން މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ކުރިކަމުގެުސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްު

 O04.06.1 73 1-ލ.ުމާވަށް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O04.06.2 74 2-ލ.ުމާވަށް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O03.07.3 75 3-ލ.ުފޮނަދު  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުުސައްޙަ

 O03.09.1 76 1-ލ.ުމާމެންދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 O04.10.1 77 1-ލ.ުހިތަދު  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 P01.02.3 78 3-ވިލިނގިލިު ގއ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 P02.05.2 79 2-ގއ.ުދާންދ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

ނޑުހުޅުދ  ގއ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން  P03.09.1 80 1-ކަ
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Q01.01.1 81 1-ގދ.ުތިނަދު  މާވަށުުދާއިރާ ގުޅިގެންުޝަކުވާއާ
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Q04.09.1 82 1-ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ. މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 S01.1.3 83 3-ހުޅުދ  އައްޑ ، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަު

 S02.1.4 84 4-ފޭދ  އައްޑ ، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 S03.1.3 85 3-މަރަދ  އައްޑ ، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 S05.1.5 86 10-ހިތަދު  އައްޑ ، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z01.1.1 87 އައިލެންޑްުރިސޯޓު ކުރަމަތި މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z02.1.1 88 މޯލްޑިވްސްުރަންގަލިުއައިލެންޑް ކޮންރަޑް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަު

 Z03.1.1 89 އައިލެންޑްުރިސޯޓުުއެންޑްުސްޕާު ސަން މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

ނޑޮސް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން  Z04.1.1 90 މޯލްޑިވްސްު ބަ
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z05.1.1 91 އައިލެންޑްުރިސޯޓުުއެންޑްުސްޕާު ޕެރެޑައިސް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z07.1.1 92 އިރުފުށިުމޯލްޑިވްސް ދަސަންުޝިޔާމް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z20.1.1 93 ބްލޭންކްުރަންދެލިު ޗެވަލް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z22.1.1 94 ކޮދިއްޕަރުުމޯލްޑިވްސް ގްރޭންޑްުޕާކް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

ނޑޮސް މަލަހިނިުކުޑަ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން  Z25.1.1 95 ބަ
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަު

 Z27.1.1 96 މޯލްޑިވްސްު ނިޔަމަ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z28.1.1 97 އޮންލީުރީތިރަށްު ވަންުއެންޑް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z30.1.1 98 ދިގުުމޯލްޑިވްސް އަނަންތަރާ ދާއިރާމާވަށުު ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z32.1.1 99 މޯލްޑިވްސްު ވައްކަރު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z36.1.1 100 މޯލްޑިވްސްު ބަރޮސް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ބާތިލްުކުރިކަމުގެުުސައްޙަުވޯޓުތައް

 Z38.1.1 101 އެޓްމޮސްފިއަރުއެޓްުމާދ  އޯޒެންުބައި މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 Z39.1.1 102 ރެޖިސްުވޮއްމުލިުރިސޯޓުުމޯލްޑިވްސްު ދަސެއިންޓް މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ކުރިކަމުގެުސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްު

 V01.1.1 103 1-ތިލަފުށިު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 V02.1.1 104 1-ކ އްޑ  މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 V03.1.1 105 1-ހުޅުލެ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެުސައްޙަު

 X01.1.1 106 މާލެުޖަލު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 X02.1.1 107 1 -މާފުށީުޖަލުު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 X02.1.2 108 2 -މާފުށީުޖަލުު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 X03.1.1 109 އައްސޭރިުޖަލުު މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 W01.1.1 110 1ު-ޓްރިވެންޑްރަމްު އިންޑިއާު/ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 W02.1.2 111 2ު-ކުއަލަލަމްޕ ރްު މެލޭޝިއާު/ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 W03.1.4 112 4ު-ކޮލަމްބޯު ސްރީލަންކާު/ މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 YT.0.13 113 3-އެހެނިެހންު ވިލިމާލެ، މާވަށުުދާއިރާ ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
ސައްޙަުވޯޓުތައްުބާތިލްުކުރިކަމުގެު

 I01.09.1 114 1-ފެންފުށިު އދ. ދާއިރާ މާމިގިލި ޝަކުވާއާުގުޅިގެން
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ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  19  
 # ނަންބަރު  ދައިރާގެ ނަން ނަން  ހައިޡިއްޔަތު
 A01 1 ހޯރަފުށި ދާއިރާ އަޙްމަދު ސަލީމް )ސައްލެ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 A02 2 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 A03 3 ބާރަށު ދާއިރާ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 A04 4 ދިއްދޫ ދާއިރާ ވަޙީދުهللا ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 A05 5 ކެލާ ދާއިރާ އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެމް.ޑީ.ޕީ 
 B01 6 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 B02 7 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު އަމިއްލަ
 B03 8 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ  ޙުސައިން ޒިޔާދު  )ފިއްޓޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 B04 9 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް އެމް.ޑީ.ޕީ 
 B05 10 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 B06 11 މަކުނުދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ރާޢީ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
ނޑިތީމު ދާއިރާ ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީމް )ޝަހީމް(هللا ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ   C01 12 ކަ
 C02 13 މިލަންދޫ ދާއިރާ ޢަލީ ރިޟާ )އައްޔަ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 C03 14 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ޙުސައިން ވަޙީދު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 C04 15 ފުނަދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ޝާހިދު )ޝާޑު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 D01 16 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ޢީސާ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 D02 17 މަނަދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ހާރޫން )ބަގޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 D03 18 ވެލިދޫ ދާއިރާ ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 D04 19 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ޔޫނުސް ޢަލީ  )ޔޫނޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 E01 20 އަލިފުށި ދާއިރާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން )ބިގޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 E02 21 އުނގޫފާރު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު )ވައްޑޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 E03 22 ދުވާފަރު ދާއިރާ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު  )އިއްސެ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 E04 23 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ޙަސަން އަޙްމަދު )ހަސަންޓޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 E05 24 މަޑުއްވަރި ދާއިރާ  އާދަމް ޝަރީފް ޕީ.އެން.ސީ 
 F01 25 ތުޅާދޫ ދާއިރާ ޙިސާން ޙުސައިން އެމް.ޑީ.ޕީ 
 F02 26 އޭދަފުށި ދާއިރާ އަޙްމަދު ސަލީމް )ރެޑްވޭވް ސަލީމް( ޕީ.ޕީ.އެމް 

 F03 27 ކެންދޫ ދާއިރާ އަލީ ޙުސައިން  ޖޭ.ޕީ
 G01 28 ހިންނަވަރު ދާއިރާ ޖީހާން މަޙްމޫދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 G02 29 ނައިފަރު ދާއިރާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް  ޕީ.ޕީ.އެމް 
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 G03 30 ކުރެންދޫ ދާއިރާ ޢަބްދުލްޣަނީ ަޢބްދުލްޙަކީމް  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 H01 31 ކާށިދޫ ދާއިރާ ޖާބިރު هللا ޢަބްދު އަމިއްލަ
 H02 32 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ އިބްރާހީމް ނަސީމް އަމިއްލަ
 H03 33 ދާއިރާ ގުރައިދޫ  އިބްރާހީމް ރިޟާ ޕީ.ޕީ.އެމް 
 U01 34 މަތިވެރި ދާއިރާ ޙަސަން ޒަރީރު )ޒަރީރު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 U02 35 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ޙަސަން ޝިޔާން  އެމް.ޑީ.ޕީ 

 I01 36 މާމިގިލި ދާއިރާ ޤާސިމް އިބްރާހިމް ޖޭ.ޕީ
 I02 37 މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ޠާރިޤް )ޓޮމް( ޕީ.ޕީ.އެމް 

 I03 38 ދަނގެތި ދާއިރާ )ކާނަލް ނާޡިްމ(މުޙައްމަދު ނާޡިމް  ޖޭ.ޕީ
 J01 39 ފެލިދޫ ދާއިރާ އިބްރާހިމް ފަޟުލް ރަޝީދު  ޕީ.އެން.ސީ 
 J02 40 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ  ޙުސައިން ޤާސިމް  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 K01 41 ދިއްގަރު ދާއިރާ  އިކްރާމް ޙަސަން  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 K02 42 މުލަކު ދާއިރާ އިބްރާހީމް ނަޞީރު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 L01 43 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ  އަޙްމަދު ޙަލީމް )ދޮންބިލެތް( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 L02 44 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު )ޖޭފޯ( އަމިއްލަ

 M01 45 މީދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު )ސިޔާމް( އެމް.ޑީ.އޭ
 M02 46 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ޢާމިރު )ޢާމިރު( އެމް.ޑީ.އޭ
 N01 47 ވިލުފުށި ދާއިރާ ޙަސަން ޢަފީފު އެމް.ޑީ.ޕީ 

 N02 48 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ޖޭ.ޕީ
 N03 49 ކިނބިދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ނާޝިޒު )ނާނު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 N04 50 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން  ޕީ.ޕީ.އެމް 

 O01 51 އިސްދޫ ދާއިރާ  ޢަލީ ޙަމީދު ޖޭ.ޕީ
 O02 52 ގަމު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ވިސާމް )ސަންޕަތު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 O03 53 ފޮނަދޫ ދާއިރާ މޫސާ ސިރާޖު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 O04 54 މާވަށު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު  ޕީ.އެން.ސީ 
 P01 55 ވިލިނގިލި ދާއިރާ ސަޢުދު ޙުސައިން  އަމިއްލަ
 P02 56 ދާންދޫ ދާއިރާ هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 P03 57 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ އަޙްމަދު ސަޢީދު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 Q01 58 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ޢަބްދުލްމުޣުނީ  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 Q02 59 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ  ސަނީފް )ސަންނަ(هللا ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 Q03 60 މަޑަވެލި ދާއިރާ ޙުޞައިން ފިރުޝާން )ފިއްރާ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 Q04 61 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް  އަމިއްލަ
 Q05 62 ގައްދޫ ދާއިރާ އަޙްމަދު ޒާހިރު  )އަހުމަދު( އެމް.ޑީ.ޕީ 



 
9-ޖަދުވަލު   

 R01 63 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 R02 64 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ )ހުސޭނު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 R03 65 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް )މުމްތާޒް( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S01 66 ހުޅުދޫ ދާއިރާ އިލްޔާސް ލަބީބު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S02 67 ފޭދޫ ދާއިރާ މުޙައްމަދު ނިހާދު  )ނިހާދު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S03 68 މަރަދޫ ދާއިރާ އިބްރާހީމް ޝަރީފް )ޝަރީފް( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S04 69 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މުޙައްމަދު އަސްލަމް  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S05 70 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އަޙްމަދު ރަޝީދު  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S06 71 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އިބްރާހީމް ނާޒިލް  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 S07 72 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ  ރޮޒައިނާ އާދަމް )ރޮޒޭ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T01 73 ދާއިރާހުޅުމާލެ  ޢަލީ ނިޔާޒް އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T02 74 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ ޢަލީ އާޡިމް އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T03 75 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ ޙުސައިން ޝަހީމް )އަނދުން ޙުސައިން( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T04 76 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު )މުނި( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T05 77 ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ  هللاއީވާ ޢަބްދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T06 78 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T07 79 މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ  މުޙައްމަދު ރަޝީދު  )ބޯދިގު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T08 80 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ  އަޙްމަދު ޚައިތަމް  އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T09 81 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ )އިންތި( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T10 82 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ މުޙައްމަދު ފަލާޙް )ފަލާ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T11 83 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T12 84 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ  އާދަމް ޢަލީ )އާދަންކޮ( އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T13 85 ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަޙްމަދު އުޝާމް )އުޝާމް( އަމިއްލަ
 T14 86 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ ޙަސަން ލަޠީފް އެމް.ޑީ.ޕީ 
 T15 87 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ  މުޙައްމަދު ނަޝީދު )ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު( އެމް.ޑީ.ޕީ 
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INTERNATIONAL OBSERVERS AND MONITORS LIST 

# Name Designation NAME OF 

THE 

ORGANZA

TIONS 

COUNT

RIES 
TYPE 1 Mr.Thomas Boserup Member of European Union Expert Mission European Union Belgium OBSERVER 2 Ms.Anne Marlborough Member of European Union Expert Mission 3 Mr.Giorgi Kalandarishvili Head of CEC Legal Maintenance Division Election Administration of Georgia Georgia OBSERVER 4 Ms. Sophio Sitchinava Head of Coordination, Planning and Reporting Department 5 Mr. Faisal Al, Shboul Commissioner Independent Election Commission of Jordan Jordan OBSERVER 6 Mr. Hamzah Al Shawabkeh Accountant 7 Ms.Chandanie Watawala Executive Director Asian Network for Free Elections (ANFREL) Thailand OBSERVER 8 Mr. Karel J. Galang Program Officer 9 Atty. Sittie Maimona Azisa G. Lomondot Tawagon Head of International Audit Office Commission on Elections, Philippines Philippines OBSERVER 10 Atty. Jasmin Cecilia V. Banzuela - Belarmino Election Officer 11 Hon. Bruce Golding Former Prime Minister of Jamaica Commonwealth UK OBSERVER 12 Hon. Maryan Street Former Minister 13 Ms. Miatta French Commissioner, Electoral Commission 14 Mr. George Morara Monyoncho Vice Chairperson, National Human Commission for Human Rights 15 Mr. Peter Pursglove Senior Counsel 16 Ms. Linda Duffield Former Diplomat 17 Mr. Nitin Pai Director, Takshashila Institution 18 Mr. Bruce Hatch Electoral Expert 19 Ms. Yvonne Apea Mensah Head and Advisor 20 Ms. Clara Cole Political Advisor 21 Ms. Zippy Ojago Executive Officer 



 
10-ޖަދުވަލު   22 Ms. Charlotte Bailey Conference Manager 23 Mr. Snober Abbasi Communication Assistant 24 Ms. Meera Srinivasan Media The hindu INDIA MONITOR 25 Mr. Avinash Agrawal Media The Asahi Shimbun JAPAN MONITOR 26 Mr. Takeshi Narabe Media 27 Mr. Santosh Kumar Media All India Radio and Doorsdarshan News INDIA MONITOR 28 Mr. Norikazu Suzki Head of Japan's Observer Mission for the Maldivian Parliamentary Election 2019, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs Observer Mission for the Maldivian Parliamentary Election 2019 JAPAN OBSERVER 29 Ms. Keiko Yanai Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Maldives 30 Ms. Etsuyo Arai Staff Member, Ministry of Foreign Affairs 31 Mr. Masamichi Abe Counsellor, Embassy of Japan in Maldives 32 Mr. Takahiro Shiota Principal Deputy Director, Southwest Asia Division, Ministry of Foreign Affairs 33 Mr. Kurihara Keisuke Executive Assistant for the Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs 34 Mr. Genki Koshiishi Official, Southwest Asia Division, Ministry of Foreign Affairs 35 Mr. Kazuhisa Ueyama Second Secretary, Embassy of Japan in Vietnam 36 Amael Vier Asian Network for Free Elections (ANFREL) Asian Network for Free Elections (ANFREL) Thailand OBSERVER 37 Jeewandarage Indika Niroshana Jeewandara Asian Network for Free Elections (ANFREL) 38 Rohana Nishantha Hettiarchchie Asian Network for Free Elections (ANFREL) 39 Kristina Uy Gadaingan Asian Network for Free Elections (ANFREL) 40 Eranga Jayawardana Media Associated Press Television News SRI LANKA MONITOR 41 Jayampathi Palipane 42 Amer Guma Iba Observer Observer LIBYA OBSERVER 43 Mohamed M. M. Eleyan 44 Nizar A. M. Nabiyah 

 


