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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 10-M/10/2021/121(IUL) :ދަދްބަރ     

 އިޢުލާން    

ގައި ވޯޓުލުމަފް ރަޖިސްޓްރީކުރި މެދްބަރަކު އިދްތިޚާބުކުރުމަފް ބާއްވާ އިދްތިޚާބު މުދްއާމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުދްސިލްގެ 

 ލިސްޓް ދާއިމީފަރާތްތަކުގެ 

 

  މެދްބަރަކު އިދްތިޚާބުކުރުމަފް އާދްމުގެ ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުދްސިލް 2021، 11 ސެޕްޓެމްބަރ

ބޭއްވުމަފް ވަދީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި މި ވަދީ މި އިދްތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަފް އެދި ރަޖިސްޓްރީކޮފްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ވޯޓުލުދް

 ދާއިމީ ލިސްޓެވެ. 

ވޯޓުލާދް ރަޖިސްޓަރީކުރި ފަރާތްތަކުދް ވޯޓުލާދް އަދްދައިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑު 

ވޯޓުލުދް އޮދްދާދީ ހިފައިގެދް އައުމުދް ވޯޓުލުމުގެ އިދްތިޒާމު ހަމަޖެހޭދެއެވެ. ދުވަތަ ލައިސަދްސް ކާޑު ދުވަތަ ޕާސްޕޯޓު 

 ވެލާދާގެ ތިރީ )އޭޓީއެމް ކައިރި( ގައެވެ.  ،އަފް 11:00ދް  10:00ދު ހެދދު ،ވާ ހޮދިހިރު ދުވަހު 2021 ،11 ސެޕްޓެމްބަރ

އަފް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ  19ކޮވިޑްމީގެ އިތުރުދްކ ވޯޓުލާދް ރަޖިސްޓަރކޮފްފައިވާ މީހަކު 

ގަޑިއިރު  24ވޯޓުލާ ވަގުތުގެ ކޮދްޓެކްޓްވުމުގެ ސަބަބުދް ކަރަދްޓީދް ކޮފްފިދަމަކ ޑައިރެކްޓް އަފް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ  19 ކޮވިޑް

އެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެދް މީހެއްގެ ދަދް ހުފަހެޅިދާދެއެވެ. ދަދް ހުފަހަޅަދް ޖެހޭދީކ ކުރިދް ރަޖިސްޓަރީކުރި  ،ކުރިދް

ގުޅޭދޭ ކ އެޑްރެސްދީފައިވާ ލިއުމާއިކ ބަދަލުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތުގެ ދަމާއިކ  އިދްމީހާއަފް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަދް އެޖެދްސީ

ދަމްބަރު އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އެއްކަރުދާސްކޮފްކ މަސްއޫލުވެރިޔާ ސޮއިކޮފްފައިވާ ސިޓީއެއްކ 

 ޅައިގެދްދެވެ.އަފް ހުފަހަ homeaffairs.gov.mvmedia@މިދިސްޓްރީގެ އީމެއިލް 

ލިސްޓް  ދާއިމީ ގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކުގެ  2021މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  މޯލްޑިވްސް   
އައިޑީކާޑް 
 # ނަމާއި އެޑްރެސް  ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާ  ނަންބަރު 

A301230  ިނޑ  1 ރިފާ ޚަލީލު، ރަންހިރި، ގއ. ކޮލަމާފުށި  އަސްދަ
A154045 2 ރިވެލި، ހއ. ެކލާ ނަހުޛާ ނިޒާރު، މިކޯ ސޭލްސް މެގަޒިންގ 
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A277368 ް3 ޙަސަން އަދުހަމު، ސަބުދެލިގެ، ހއ. ކެލާ ޑުއިން ބިޒްނަސް ނިއުސ 

A053777 ު4 އާމިނަތު އަޒްމާ މޫސާ، ގ. ބީޓްރޫޓް މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝިއަލް ރިވިއ 

A273568 ު5 މުޙައްމަދު ޔާސިރު މޫސާ، ނޫވިލާގެ، އދ. ކުނބުރުދޫ  މިއަދު ބިޒްނަސް ރިވިއ 

A315424  ް6 ޝާން ޝަރީފް، ކޮކާހަނދުވަރު، ރ. މީދޫ ބިލްޑް ސައިޓް އޮފް މޯލްޑިވްސ 

A241271 7 ޙުސައިން ޖަލީލު، ގަލްފް، ރ. ކަނދޮޅުދޫ ހެލްތު މެގަޒިންގ 

A068787  ް8 އީމާން އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް، ގ. ދުންފިނިވިލާ، މާލެ  ޑައިވް ސައިޓް އޮފް މޯލްޑިވްސ 

A025712 ާ9 ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު، ހ. ހުދުފިނިފެންމާގެ، ާމލެ  ލިޔުންތެރިޔ 

A243623  ް10 މުޙައްމަދު ސާމީ، ސެލެކްޝަން، ރ. ކަނދޮޅުދޫ ތިނަދޫ އޮންލައިނ 

A235129 ް11 އިބްރާހީމް ޒިހުނީ، ހަވޭިލ، ފ. ބިލެތްދޫ  މުނިއަވަސް އޮންލައިނ 

A153743 ީ12 ލުނބޯާމގެއުތުރުބައި، މާލެ މުޙައްމަދު ނާޞިރު، މ.  ވީކްލީ އެމްވ 

A113125 ް13 އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު، ކަރަކަންމާގެ، ބ. ތުޅާދޫ   ދި އެޑިޝަނ 

A253443 ާ14 އާމިނަތު ޔުމްނާ، އުޑުވިލާގެ، ރ. މާކުރަތު ވީކްލީ މަޖައްލ 

A0656630 ް15 ޢަބްދުލްޙަމީދު ޤާސިމް، އުނިމާގެ، ށ. ކޮމަންޑޫ މަދަރުސާ އޮންލައިނ 

A111578 ީ16  ވަސީމް ޙުސައިން، ބްލޫހެވަން، މ. ދިއްގަރު އޯގަ އެމްވ 

A287950  ީ17 ފާޠިމަތު ޒަހީނާ، އަޒުމް، ހއ. ކެލާ ވޮއިސް އެމްވ 

A010738 ީ18 ޢަލީ ރަޝީދު، ހުވަނދުމާެގ، ހއ. ވަށަފަރު ވޮމަން ބައި ޓޯކް އެމްވ 

A336874  ް19 މުފްލިހާ ޖަޢުފަރު، ނާީދ، ސ. ހުޅުދޫ ވަތަނ 

A067849  ް20 މ. ސަދަންބީްޗ، މާލެ، هللاނަބީލު ޢަްބދު ރެސްޓިނޭޝަނ 

A034633 ު21 ޢުޘްމާނު ޢާމިރު، ޖާފާނުެގ، ބ. ތުޅާދޫ ބަހުރ 

A104902  ް22 12337ޢަލީ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  ދެން އޮންލައިނ 

A037737  ު23 މަހިނޫރު، މާލެ މުޙައްމަދު ނަޖްމީ، ހ. މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ރިވިއ 

A000339 ް24 އާމިނަތު މުޙައްމަދު ފުޅު، ރިހިތަޅާގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ ވައިކަރަދޫ ލައިވ 

A063454 ީ25  7000މުޙައްމަދު އާދަމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ ޓްޑޭ އެމްވ 

A085305  ް26 12960މުޙައްމަދު ޝަފީޤު، ދަފްތަރު ަނންބަރު ރސ  އޭވިއޭޓާސް މޯލްޑިވްސ 

A312664  ް27 ރައްސާމް މުޙައްމަދު، ރީޝަމް، ބ. ތުޅާދޫ ހަތާވީސް އޮންލައިނ 

A257233 ް28  އިބްރާހީމް ރައިޙާން، މީނާޒު، ބ. ތުޅާދޫ މިއަދު އޮންލައިނ 

A257634 ް29 އިސްމާޢީލް ޠާރިޤު، ޝަރުޠު، ބ. ތުޅާދޫ މިއަދު ބިޒްނަސް ރިވިއު އޮންލައިނ 

A288870  ް30 މުޙައްމަދު، އާވެހި، ހއ. ކެލާ ފަހީމާ ތިލަދުން މެގަޒިނ 

A287954  ް31 ޢަލީ ޝައްފާފު، ކަގި، ހއ. ކެލާ  ވާހަކަ އޮންލައިނ 

A395565 ް32 އަޙްމަދު ސަދޫފް މޫސާ، އައްސޭރިވާދީ، ގދ. ތިނަދޫ  ފިޝްއިންފޯ މޯލްޑިވްސ 

A025918  ް33 13831ޙުސައިން ފާއިޒު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  ވަގުތު އޮންލައިނ 

A083789  ް34 ފާޠިމަތު ސިއުޒާ، މ. ސަދަންބީޗް، މާލެ ދެކުނު އޮންލައިނ 
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A071200 ް35 މުޙައްމަދު ދަސީމްކ ކަރަދްކާވިލާކ ހއ. ފިއްލަދޫ ދުވާފަރު ލައިވ 

A339978  ީ36 ސ7ީ-2-ޒަހާ ފިރާޤު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް އޭ  ދަ ޕޯސްޓް އެމްވ 

A257317  ް37 ބ. ތުޅާދޫޝާމިން ޙުސައިން، ދުއްލިސާގެ،  މިހާރު އޮންލައިނ 

A220204  ް38 މައުޘުރަތު އަޙްމަދު، ވައްތީނިގެ، ޅ. ނައިފަރު މައި ސްޕޯޓްސ 

A156804 ީ39 އާމިނަތު ނަޛީޙާ، ފޮނިޮފނިމާގެ، ރ. މާކުރަތު ވީޓީވ 

A131719  ް40 ފަޔާޒު މޫސާ، އަތަމާގެ، ތ. ވިލުފުށި  އަރާމަގު. ކޮމ 

A258043 ި41 އިބްރާހީމް އަނީސް، ނީސް، ބ. ތުޅާދޫ ލުއ 

A107828 ީ42 އަޙްމަދު ރިފާއު، ޝަރުޠު، ބ. ތުޅާދޫ ޓޫފޯ ސެވަން އެމްވ 

A147800 ި43 ޢާއިޝަތު ޢީސާ، މޯންނިންގިވލާ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ އެމްވީ ފޯރ 

A213175 ް44 މުޙައްމަދު ޝާން، އާޝާމް ޅ. ކުރެންދޫ ޒީޓައިމްސ 

A165469 ް45 ކ. މާލެ ފާތިމަތު މައިޝާ ޙަސަން، ގ. ީބޓްރޫޓުގެ،  ދޯ މެގަޒިނ 

A244739  ް46 ޢަބުދުލްވަްއހާބު، އައިިރސްގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫهللا ޢަބްދު ހުވަދޫ އޮންލައިނ 

A035439  ް47 8141ޢަބްދުއްޞަމަދު އިބްރާހީްމ، ދަްފތަރު،ރސ. ހިތާދޫ އޮންލައިނ 

A282377 ާ48 އަޙްމަދު ރަޒުނީ މުޙައްމަދު،ލިލީމީޑް،އދ. ކުނބުރުދޫ  ތީރުމީޑިއ 

A108556 ު49 މުޙައްމަދު ރައޫފް، ބިނާ ، ބ. ތުޅާދޫ މިއަދ 

A100158  ީ50 އިބްރާހިމް ރައޫފް، ބިނާ ، ބ. ތުޅާދޫ އެމްވީ ސްޕޯޓްސް އެމްވ 

A288874   ު51 ހއ. ކެލާ  އަޙްމަދު އިނާދު އާވެލާ، ނިދާއ 

A288552   ް52 ހއ. ކެލާ  ފުސްވިލާގެ، އިބުރާހިމް ޢަލީ   މާލްދީފް މެގަޒިނ 

A257191    ި53 ޢަޒުމް، ހއ. ެކލާ ޝައްފާ ޝަފީޤް   އިސްލާމްދ 

A064634   ް54 ޢަލީ ، ވެހި، ހއ. ކެލާ އަޙްމަދު ވަޙީދު    އޮންލައިން މާލްދީފ 

A122059   ާ55 ނާރެްސ މ. މުލައް  ރަޝީުދ، ފާތިމަތު މިންނާ   އަދިވެސް މަޖައްލ 

A108704   ް56 ވާރޭވިާލ ބ. ކެންދޫޢަބުދުއްރައްޒާޤް،  ސަފީނާ   ޖުޒުރު މަޖައްލަތުލ 

A244741    ް57 ޢަބްދުލްވައްާހބު، އަިއރިސްގެ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ  އިބްރާހީމް   ފަހު މިނިޓ 

A067259    ު58 ނަޢީމް، ދިއްގާ ގަސްދޮށުގޭ، ގދ. ވާދޫ އައިޝަތު އަޙްމަދު   ޖަޒީރާ ގައުމ 

A275901    ް59 ސ.ހޫޅުދޫފާރޫޤް، މޭވާގަސްދޮށުގޭ،  އަޙްމަދު ސުޢޫދު   އިރުވަރު ކޮމ 

A276377   ަ60 އަޙްމަދު، މާލެގަން. ލަކީ، ޏ.ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ނޫރު   ރޭގ 

A350728   ް61 އދ. މާމިގިލި  ހުދުވިލާޭގ، ފާތިމަތު މާސާ،   އެމްވީ ޓައިމްސ 

A259969   62 މަންޒިްލ، ބ. ތުޅާދޫ  އިބުރާހީމް، އަންޞާރު   މޯލްޑިވްސް ސޮކަރ 

A012814   ު63 ބީޗްހައުސް، އދ. މަންދޫ  ޝިހާބު، ޞަލާޙް    މަޖައްލާ އަކުރ 

A107852   ް64 ބާރަށުގެ، ބ. ތުޅާދޫ  ޙުސައިން، ފައިސަލް   އޭދަފުށި ޓައިމްސ 

A312939    ާ65 ރަސީދީ ހަުއސް، ބ. ތުޅާދޫ  ރަޝީދު، هللاޢަބްދު   އަށާރަ މީޑިޔ 
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A301228   ް66 މާތޮޑާ ފަރެސްގދ. ފަރެސް އަވަށް،. ތުނަ،   ޙަސަން، ޢަތިއްޔާ   ހަތަރު އުދަރެސ 

A403133   ް67 ބ. ތުާޅދޫ،  ހަލްޢަނާން ޢާދިލް، މާ   އޮންލައިން އާފަތިސ 

A269713    ް68 ޚޫރުސީ އާބާދު ، ށ. މިލަންދޫ  މަދު ޝާހީ،ޙްއަ   މިލާބ 

A042489  ް69 އަމީނާ ޢަލީ، ފެހިވިނަެގ، ޅ. ކުރެންދޫ މޯލްޑިވް އައިލެންޑްސ 

A381555   ޯ70 ޖީ 02ގޯތި  10658ފާޠިމަތު ލަޠްފާ އަޙްމަދު، ހުޅުމާެލ ހމ. ދ 

A241937   ް71 ރ. ރަސްގެތީމު  މަރިޔަމް ލީން ނަފާ، ޒަމާނ 

A259015   ް72  ކުރި، ހއ. މާރަންދޫ ސަމްހާ މުޙައްމަދު    ދުވަސ 

A157083    ީ73 ތުޅާދޫބ.   ބާރަށުގެ،  ޙުސެއިން، ސުހައިލު   ވީ ނިއުސް. އެމްވ 

A362886   ާ74 ވައިޓްިފޝް، ކ. މާލެ މ.  އާމިނަތު ރިފްޤާ، ކަނހަބު މީޑިޔ 

A224048    ް75 ފަރިވާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު  އަޙްމަދު، އައިޝަތު ރަފާ   99ވީ އެފް އެމ 

A035615   ު76 ކ. މާލެ  ހ. މުރެކްސް ވިއު،  އިބްރާހީމް، އަޙްމަދު   ކޮށާރ 

A049991   77 މުރަގަމާގެ، ބ. ތުޅާދޫ  ޝިޔާމު، އިބްރާހިމް   އާކިފެހިޗަރ 

A045459   ް78 5462ދަފްތަރު ނަްނބަރ ރސ  ޢިނާދު މުޙައްމަދު،   ސްޓޭންޑަރ މޯލްޑިވްސްބިޒްނަސ 

A277868    ް79 ސ. ހުޅުދޫ   އަތިރީގެ،  ޙަމްދޫން، މުޙައްމަދު   އަދަދު އޮންލައިނ 

A287160    ީ80  ސ. މަރަދޫ  ގުލާބީގޭ،  ސިމާޙް، ޙަސަން   އިމޭޖަސް. އެމްވ 

A313593   ު81 ބ. ތުޅާދޫ  ފެހިގެ،  އީމާން، އިސްމާޢީލް   މިހާރ 

A243537   ް82 ގުލްއަލާގޭ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ  ޙަސަން، މުޙައްމަދު   ބަހާރު.ކޮމ 

A103800   ް83 ފޮނިމާގޭ، ގދ. ތިނަދޫ   ޝާދިން، މުޙައްމަދު   އެކްސްޓްރާ ޓައިމ 

A012521 ް84 ގ. ވޯރކްހައުސް  އިބްރާހިމް ޒާހިރު، ހުރިހާ ނިއުސ 

A008888 ާ85 ޢަލީ ޟާމިރު، ބަނަފްސާގެ، އއ. މަތިވެރ މަހަރު މަޖައްލ 

A158407  ް86 ހައްވާ ނަޒީރާ، ވެހި، ހއ. ކެލާ  ތިލަދުނ 

A288873 ީ87 ޢާއިޝަތު އިމާލާ، އާވެހި، ހއ.ެކލާ މީމް އެމްވ 

A132188  ް88 ޝިހާމް، ތަރަހަ، ހއ. ކެލާފަރަޙަތު  ދަޕްރެސ 

A276773  ް89 ޢާއިޝަތު ނަޖުވާ ވަޙީދު، ވެހި، ހއ. ކެލާ ތުޅާދޫ އޮންލައިނ 

A163155  ާ90 އަސްމާ ހަސަން މަނިކު، މ. ކޯޒީނެސްޓް، މާލެ  ސަރަކަ މަޖައްލ 

A130597 ް91 މުޙައްމަދު އިރުޝާދު، އާވެހި، ހއ. ކެލާ ފުވައްމުލައް ޓައިމްސ 

A011533  ް92 އިބްރާހިމް ފައިޞަލް، މއ. ރަވްޟާ، މާލެ  ނިއުސްއެޓޯލ 

A275271 ް93 ޙައްވާ ޝައުފާ، އަޒުމް، ހއ. ކެލާ ފުރަތަމަ ނިއުސ 

A026457 ީ94 ޢަބުދުއްރައްޒާޤް މުޙައްމަދު، ގަނދަކޯޅިމާގެ، ބ. އޭދަފުށި  މަސްވެރިން އެމްވ 

A036102  ް95 ހއ. ކެލާއަޙްމަދު ނަސީމު އާދަމް، މަސްކާށިގެ  ފެށުން އޮންލައިނ 

A081366  ް96 ޢާއިޝަތު ހަީބބާ، ގުލޭނޫރަންމާެގ، ގއ. ވިލިނގިލި  ބާރުހަތަރެއ 

A238101 ް97 އާމިނަތު ނުހާ، ބަހާރު، ރ. އިނގުރައިދޫ ޚަބަރު އޮންލައިނ 
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A076225  ް98 މަޙްމޫދު އާދަމް، ފިތުރޯނުގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދިހުނ 

A064018 ް99 ފ.ބިލެތްދޫ   ޝާކީބު، ފިނިފެންމާގެ،އަޙްމަދު  އަދިވެސް އޮންލައިނ 

A104281  ް100 ޢަލީ ރިޝްފާން، ރަބީުއ، ޅ. ހިންނަވަރު ވަންއޮންލައިނ 

A248142 ަނޑޫދޫ ހިޔަލ  101 ޢަލީ ޔާމީން، އަސްރަފީވިލާ ،ތ. ކަ

A257226 ް102 އަބޫބަކުރު ރުސްދާން، މީނާޒު، ބ. ތުޅާދޫ ހަލި ނިއުސ 

A129685  ް103 ރަޝީދު، އެއްގަމުގެ، ފ. ބިލެއްދޫ ނާޝިދާ  ސަންއޮންލައިނ 

 

  ވީމާކ މިކަދް އާދްމުކޮފް އަދްގާ އިޢުލާދްކުރީމެވެ.
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