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 ގަވާއިދު ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  .1

 މެންބަރުން  4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  .4

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން   .5

 މެންބަރުން  2

 ޕީ.ޕީ.އެމް  އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  .6

 ޑީ.އާރު.ޕީ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .7

 މެންބަރުން  2

 ޑީ.އާރު.ޕީ  ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  .8

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޝިފާޤް މުފީދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު   .9

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް   .10

 ން މެންބަރު 2

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް  .11
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 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ   .1

 

 މެންބަރުން  4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ   .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޖާބިރު هللاކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   .4

 ޕީ.ޕީ.އެމް  އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް  .6 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   .7

 ޑީ.އާރު.ޕީ  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  .8

 މެންބަރުން  2

 ޑީ.އާރު.ޕީ  އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް  .9

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް  .10

 މެންބަރު 1 ޤައުމީ ޕާޓީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .11

 

 
 

 އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް   .1

 ން މެންބަރު 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް  .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ޙަމީދުهللا އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު  .6

 ން މެންބަރު 2

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު   .7

 ޑީ.އާރު.ޕީ  މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .8

 މެންބަރުން  2

 ޑީ.އާރު.ޕީ  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު  .9

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .10

 މެންބަރު 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު   .11
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 ކޮމިޓީ އިޖްތިމާޢީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .1

 މެންބަރުން  4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިްއޔާ މުޙަންމަދު   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދުވެލިދޫ   .4

 ޕީ.ޕީ.އެމް  މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްލޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .6 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު   .7

 ޑީ.އާރު.ޕީ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  .8

 މެންބަރުން  2

 ޑީ.އާރު.ޕީ  މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .9

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލހާމް އަޙްމަދު  .10

 މެންބަރު 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  މުއްޠަލިބް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް   .11

 

 
 

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  هللاއިހަންވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު  .1

 މެންބަރުން  5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ   .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   .7 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ  .8

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .9

 މެންބަރު 1 ޤައުމީ ޕާޓީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .10

 މެންބަރު 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  .11
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 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .1

 މެންބަރުން  6

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ   .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ   .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު   .7

 ޕީ.ޕީ.އެމް  هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު  .8 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  .9

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ  .10

 މެންބަރު 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ  .11

 

 
 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޙުސައިން ވަޙީދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު   .1

 މެންބަރުން  4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ  .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .4

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ޙަމީދުهللا ޢަބްދުއިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން   .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު   .6 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް އަމީންއުނގޫފާ  .7

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  .8

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލހާމް އަޙްމަދު  .9

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ބައިރުމުޙަންމަދު ޒުދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   .10

 މެންބަރުން  2

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .11
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 ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ ޤައުމީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .1

 މެންބަރުން  5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު   .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިރާގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީފޭދޫ ދާ  .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް   .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ  .7 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ދާއިގަމު   .8

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .9

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  .10

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން   .11  މެންބަރު 1 ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ވަކި  ކަ

 

 
 

 ޢާންމު ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް  .1

 މެންބަރުން  5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު  .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު   .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް   .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު   .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ޢަލީ ޢާރިފް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .7 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްލޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  .8

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  .9

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޢަބްދުއްރަޙީމް هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޢަބްދު  .10

 މެންބަރު 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު  .11
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 ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  .1

 މެންބަރުން  5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތިނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު   .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  އިބްރާހީމްއިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު   .6

 މެންބަރުން  2

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް އަމީންއުނގޫފާ  .7

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު   .8

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  .9

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް  .10 ން މެންބަރު 3

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  .11

 

 
 

 އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  .1

 މެންބަރު 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް  .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ   .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު   .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަްބދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު   .7 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން   .8

 ޑީ.އާރު.ޕީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދުމަތިވެރި   .9

 މެންބަރުން  2

 ޑީ.އާރު.ޕީ  އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް  .10

 މެންބަރު 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު  .11

 
 



7 
 

 

 ސުލޫކު ކޮމިޓީ 

 ޢަދަދު  ޕާޓީ ނިސްބަތްވާ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ   .1

 މެންބަރު 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިްއޔާ މުޙަންމަދު   .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު   .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް   .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުްއރަޙީމް ޢަބްދު  .7 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް   .8

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  .9

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް  .10

 ން މެންބަރު 2

 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ  .11

 

 
 

 ކޮމިޓީ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތީ 

 ޢަދަދު  ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ  މެންބަރުން  

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  .1

 މެންބަރު 5

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  .2

 އެމް.ޑީ.ޕީ  ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު   .3

 އެމް.ޑީ.ޕީ  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ   .4

 އެމް.ޑީ.ޕީ  هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  .5

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު   .6

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް   .7 މެންބަރުން  3

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްވައިކަރަދޫ   .8

 މެންބަރު 1 ޑީ.އާރު.ޕީ  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  .9

 މެންބަރު 1 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  .10

 މެންބަރު 1 ޤައުމީ ޕާޓީ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  .11
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