
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
ރައީސް

އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
މާލެ ސިޓީ/ ދަތުގެ . ގ 1 (ޑީޑީ. ޑރ)އިބްރާހިމް ދީދީ . ޑރ

މާލެ ސިޓީ/ ހުޅުގަލި . ހ 2 އިބްރާހިމް ހުސައިން ޒަކީ
ނައިބު ރައީސް

އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
މާޮތޑާ. ގދ/ ގުލްފާމްގެ  1 މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މާލެ ސިޓީ/ ވަނަ ބައި 2ފިނިވާގެ . މ 3 އަލްހާން ފަހުމީ

މާލެ ސިޓީ / 1ކަކާގެ އާގެ . ގ 4 ހުސައިން އާދަމް
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު

މަޤާމު އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
(އިދާރީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  މާލެ ސިޓީ/ ކުޑަ ދުންމާރިގެ . މއ 1 (ދުންމާރި ނާޒިމް)މުޙައްމަދު ޞަދުރީ 

(އިދާރީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  2 ހުޅުމާލެ ފްލެޓG-03ު-6/ ހުޅުމާލެ  (އިންތި)މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް 

(އިދާރީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  މާލެ ސިޓީ/ ޮފއްދޫގެ . ހ 3 ޝީދު މުޙައްމަދު ނަ

(އިދާރީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  މާލެ ސިޓީ/ ކުރެދިމާގެ . ހ 4 އާދަމް ޢަބްދުލް ޣަފޫރު

(މާލީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  މާލެ ސިޓީ/ ޕްލެސަންޓް ވޭވްސް . ގ 1 އަޙުމަދު މައުސޫމް

(މާލީ)ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު  މާލެ ސިޓީ/ ސްނޯޑައުން . މ 2 (ނަފާ ނަސީމް)މުޙައްމަދު ނަސީމު އިބްރާހިމް 
އަންހެނުންގެ ރޫޙު

މަޤާމު އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
ރައީސާ މާލެ ސިޓީ/ ކަރޭޖް . މ 1 ސިޔާމާ އަޙުމަދު

2011ިއްނިތޚާުބ   

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 1 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 



ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

2011ިއްނިތޚާުބ   

ނައިބު ރައީސާ މާލެ ސިޓީ/ ނަންކުރާ ވިޔު . ގ 1 (އާނިޔަތު)ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު 

ނައިބު ރައީސާ މާލެ ސިޓީ/ ކަނޑިތީމު ވިލާ . މއ 2 ޝްޤަރީ މުޙައްމަދު އަ

ނައިބު ރައީސާ މާލެ ސިޓީ/ ތަންތާރާ . މ 3 މަރިޔަމް ވަހީދާ
ޝްވަރާ މަޖިލިސް އިސްލާމްދީނުގެ މަ

އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
މާލެ ސިޓީ / 67-49ދަފްތަރު ނަންބަރު  1 ޤު މުޙައްމަދު ފާރޫ

ހުޅުދޫ. ސ/ ވާރޭ ވިލާ  2 ޝަފީއު އިބްރާހިމް 

މާލެ ސިޓީ / 14-02 2މާލެ ހިޔާ . ގ 3 އަޙުމަދު ޒަނީން އާދަމް

ހިތަދޫ. ސ/ ހަވީރީ ނާޒް  4 އަޙުމަދު ޒަކީ

ކުރެންދޫ. ޅ/ ޮބޑުގަސްޮދށުގެ  5 ހުސައިން އިބްރާހިމް

މާލެ ސިޓީ/ ހުވަނދުގަނދޯަކޅިގެ . މ 6 އަލީ ރިޒާ

ދިޔަމިގިލި. ތ/ ޓޫ ފްރެންޑްސް  7 އަދުނާން އަލީ

މާލެ ސިޓީ/ ނޫކުރިކީލަ . ހ 8 މޫސާ އާޒިމް ރިޒާ
އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސް

އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
ހިންނަވަރު. ޅ/ ހިޔާވަހި  1 (މާހިރުބެ)މުޙައްމަދު މާހިރު އީސާ 

އަލިފުށި. ރ/ ހަޒާރީގެ  2 (ހަސަންޓޭ)ހަސަން އަޙުމަދު 

މާލެ ސިޓީ/ ޮޕމްޕިޔާގެ . މ 3 ޝީދު އިބްރާހިމް ރަ

މާލެ ސިޓީ/ ވިލުނޫ . ހ 4 އަޙުމަދު ސިރާޖު

ހިންނަވަރު. ޅ/ ލަކީ  5 ޢަބްދުލް ހަމީދު ޢަބްދުލް ކަރީމް

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 2 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 



ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

2011ިއްނިތޚާުބ   

މާލެ ސިޓީ/ ކުޑަވޮެޔމަތީގެ . މ 6 މުޙައްމަދު ފަލާހު

މާލެ ސިޓީ/ އަފްޒާ . މ 7 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

މާލެ ސިޓީ/ ޅަރީތިގެ . ހ 8 ޝީދު  (ޕައިން)އަޙުމަދު ރަ

މާލެ ސިޓީ/ ރީނދޫ ޮކކާކެ . ހ 9 ޝަތު ހުސައިން މަނިކު އައި

ފޯިޔރީ. ގދ/ ހެވަންލީ ހެވަން  10 ނާޒިލް އަފީފު

މާލެ ސިޓީ/ ރަންފަސް . މ 11 ހަސަން ޒާހިރު
ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު

މަޤާމު އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ރިހިތަޅާގެ . ހ 1 ޝަކީބު ޝާން  ލުފް

ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ހެލެގެލިއާގެ . ގ 2 ޝައުނާ އައިމިނަތު 

ރައީސް ދެއްވަދޫ. ގއ/ އަސްވާޑު  3 ހުސައިން ވަހީދު

ނައިބު ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ސެމައޯ . ހ 1 (ހަންބެ)ހަމްޒާ ހަސަން 
ދާއިރާ

ދާއިރާ އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
ބާރަށު ދާއިރާ ތަކަންދޫ. ހއ/ ވިލުވެލި  1 ދާވޫދު އިބްރާހިމް

ބާރަށު ދާއިރާ މުރައިދޫ. ހއ/ ރޯޒްވިލާ  2 ޖަލީލްهللا ޢަބްދު

ބިލެއްދޫ ދާއިރާ މަރަދޫ ފޭދޫ. ސ/ އަލަނާސިގެ  1 އަޙުމަދު ހަމްޒާ

ބިލެއްދޫ ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ޖަރީމާގެ . މ 2 ޖާވިދުهللا ޢަބްދު

ދާންދޫ ދާއިރާ ނިލަންދޫ. ގއ/ ފޫޅުމާގެ  1 މުޙައްމަދު ރިޔާޒް

ދާންދޫ ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ މާލޭހިޔާ . ވ 2 އިބްރާހިމް ފައުޒީ

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 3 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 



ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

2011ިއްނިތޚާުބ   

ދިއްދޫ ދާއިރާ ދިއްދޫ. ހއ/ އިރުމަތީގެ  1 ޢަބްދުލް ޙަމީދު އީސާ

ދިއްދޫ ދާއިރާ ދިއްދޫ. ހއ/ ނައިޓް ސްޓާ  2 އާދަމް ސަލީމް

ފޭދޫ ދާއިރާ ފޭދޫ. ސ/ މުރަކަ  1 (ރަންހަދާ)މުޙައްމަދު ސައީދު 

ފޭދޫ ދާއިރާ ފޭދޫ. ސ/ ޮޑރެންސީވިލާ  2 ޝްރިފް މުޙައްމަދު މު

ފޭދޫ ދާއިރާ ފޭދޫ. ސ/ ފީރޯޒުއާގެ  3 މުޙައްމަދު ސައީދު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ފުވައްމުލައް. ޏ/ ރިވިލް  1 އަޙުމަދު އިލްހާމް

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ފުވައްމުލައް. ޏ/ ތުއްބީގެ  2 މުފީދުهللا ފަތުހު

ގައްދޫ ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ލާބަ . މ 1 އަޙުމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ / 3460ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2 އަޙުމަދު ޠަލާލް

ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ދޭލިޔާ ވިލާ . ގ 1 هللاއީވާ ޢަބްދު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ އަނދުނގްގެ . ހ 1 ޙުސައިން ޝަހީމް

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ތުރީއޭ ވިލާ . މ 2 އިބްރާހިމް ޖިހާދު

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ އީމާން މަންޒިލް . ހ 3 (ދަގަނޑޭ)އިބްރާހިމް މަނިކު 

ހިންނަވަރު ދާއިރާ ހިންނަވަރު. ޅ/ ނޫރާނީއާގެ  1 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ހިތަދޫ. ސ/ މެރިން ޯގލްޑް  1 އަޙުމަދު ޝަރީފް

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ހިތަދޫ. ސ/ ވެލްކަމް  2 ޝީދު މުޙައްމަދު ރަ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ހިތަދޫ. ސ/ ނިޔާޒް  1 މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ޯހރަފުށި ދާއިރާ ޯހރަފުށި. ހއ/ އަސުރުމާގެ  1 މައުމޫން ޢަބްދުލް ލަތީފު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ މިސްޓީ ނައިޓް . ހ 2 އިބްރާހިމް މުއިއްޒު

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 4 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 



ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

2011ިއްނިތޚާުބ   

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ ހުޅުދޫ. ސ/ ބްލޫ ސްކައި  1 އިލްޔާސް ލަބީބު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ އިހަވަންދޫ. ހއ/ އެޯރމާ  1 މުޙައްމަދު މަތީނު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ޝަން ވޭވް  ތަކަންދޫ. ހއ/ ޯއ 2 هللاއަޙުމަދު ޢަބްދު

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ ކުޑަފަރި. ނ/ ހިޔާވަހި  1 މުޙައްމަދު ފަހީމް

ޮކމަންޑޫ ދާއިރާ ޮކމަންޑޫ. ށ/ ދެކުނުގެ  1 ޝީދު ޢަބްދުލް ރަހުމާންهللا ޢަބްދު ރަ

ކުޅުދުއްފުށި ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ނޫރަންމާ . މ 1 ޢަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ބާޑްލައިން . މ 1 (ބައުންޓީ)މުޙައްމަދު ނާޒިމް 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ޮޕމްޕިޔާ . މ 2 އަޙުމަދު އާމިރު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ނިޔުސަނީވޭ . މ 3 ޝީދު  (ބޭބީ)މުޙައްމަދު ނަ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ / 1ވައިނުޖެހޭގެ . މ 4 މުޙައްމަދު ޒުހައިރު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ސަލްޖަމް . މ 1 މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ވެލަނބުލިގެ . މއ 1 އިބްރާހިމް މައުމޫރު

މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ / 1ވިކްޓްރީ . މއ 2 ފަޒާއިލް ލުތުފީ

މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ޮގމަށިގެ . މއ 3 (ސަރަނގު)އާދަމް މަނިކު 

މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ބޭރުމަތިގެ . މއ 1 އިބްރާހިމް އަޙުމަދު

މަޑަވެލި ދާއިރާ ތިނަދޫ. ގދ/ ޒިންދަގީ  1 މުޙައްމަދު ނާޒިމް

މަޑަވެލި ދާއިރާ ހޯނޑެއްދޫ. ގދ/ ވިނަ  2 މުޙައްމަދު މައުރޫފް

މަހިބަދޫ ދާއިރާ ހިންނަވަރު. ޅ/ ދޭލިޔާގެ  1 ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު

މަނަދޫ ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ / 1800ދަފްތަރު ނަންބަރު  1 ޤު މުޙައްމަދު ޠާރި

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 5 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 



ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު

2011ިއްނިތޚާުބ   

މަރަދޫ ދާއިރާ މަރަދޫ. ސ/ ބީޗް ފްލެޓް  1 ޝީދު އަޙުމަދު ރަ

މަރަދޫ ދާއިރާ ޝްގެ  މަރަދޫ. ސ/ ދިލްކަ 2 ފައިސަލް އިބްރާހިމް

މިލަންދޫ ދާއިރާ މިލަންދޫ. ށ/ ހެޕީ ލޭންޑް  1 އަލީ ރިޒާ

ޮނޅިވަރަމް ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ބަނަފްސާ ވިލާ . މ 1 އިބްރާހިމް ވަޙީދު

ޮނޅިވަރަމް ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ އުނިމާ . މ 2 އަޙުމަދު އާދިލް

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ ތިމަރަފުށި. ތ/ އުއްމީދު  1 މުޙައްމަދު ހަސަން މަނިކު

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ ސީޯވލް . މ 2 ޠަފާ މުޙައްމަދު މުސް

ތިނަދޫ ދާއިރާ ތިނަދޫ. ގދ/ މޯާކޅި  1 ޙުސައިން ޝަރީފް

ތިނަދޫ ދާއިރާ ތިނަދޫ. ގދ/ މޫނުމާގެ  2 هللاޢަބްދުލް މުއީދު ޢަބްދު

ތިނަދޫ ދާއިރާ ތިނަދޫ. ގދ/ ސަނީ ޑޭލް  3 މުޙައްމަދު ޤަސަމް

ތުޅާދޫ ދާއިރާ މާލެ ސިޓީ/ މަނަފަރު ވިލާ . މ 1 ޝާދު ނާޒިމް ރަ
ޕްޮރވިންސް

ޕްޮރވިންސް މަޤާމު އެޑްރެސް #ކެންޑިޑޭޓް ފުރިހަމަ ނަން
އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް ފުވައްމުލައް. ޏ/ ކިނާރީގެ  1 ޠަފާ އަޙުމަދު މުޙައްމަދު މުސް

އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް ފޭދޫ. ސ/ ނެސްޕްޯރވިލާ  2 އަޙުމަދު އަދުހަމް

އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް މަރަދޫ. ސ/ އަޅިވިލާގެ  3 މޫސާ މުނައްވަރު

އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް ފުވައްމުލައް. ޏ/ ރޯޒީ  4 މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް ހުޅުދޫ. ސ/ ބްލޫ ސްކައި  5 އަޙުމަދު ޒަރީރު

އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް ފުވައްމުލައް. ޏ/ ރޫޓް  6 (މަންޑޭލާ)އިބްރާހިމް ހަސަން އަލީ 

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 6 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 
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އައްޑޫ ސިޓީ ރައީސް ފުވައްމުލައް. ޏ/ ޯހސްޓު  7 މުޙައްމަދު ފިކުރީ

އައްޑޫ ސިޓީ ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލައް. ޏ/ ޝުޒާ  1 ބަދީއު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަލީ

މާލެ ސިޓީ ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ޖަވާހިރު ވާދީ . މ 1 ޝީދު ހުސައިން މުޙައްމަދު ރަ

މާލެ ސިޓީ ނައިބު ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ އަލިމަސް ވާދީ . މ 1 ޝަމީމް ޢަބްދުލް މަޖީދު 

މާލެ ސިޓީ ނައިބު ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ހެޕީ ސައިޑް . ގ 2 ޝާދުهللا ޢަބްދު އިރު

މަތި ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ މާދިލް . ހ 1 މުޙައްމަދު އާދިލް ސަލީމް

މަތި ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ތިނަދޫ. ގދ/ ވިނަރެސް  2 ް މުޙައްމަދު ޙަސަނ

މަތި ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ދެއްވަދޫ. ގއ/ ހުސްނުހީނާގެ  3 މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މަތި ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ވިލިނގިލި. ގއ/ ގަދަގެ  1 ޞަލާހު ނާސިރު

މަތި ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ގައްދޫ. ގދ/ ކަފިދޫގެ  2 މުޙައްމަދު ޝަހީދު

މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ދޫރެސްވިލާ . ގ 1 (އޯކޭ ޒާހިރު)މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ދިއްދޫ. ހއ/ ޖަރީމާގެ  2 އާދަމް ނަސީރު

މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ދިއްދޫ. ހއ/ މާޒީ  3 ޝީދު ސުހައިލް ރަ

މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/ ވައްތީނިގެ  4 އަޙުމަދު އާދަމް

މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ވައިކަރަދޫ. ހދ/ ހެދޭކުރި  1 ހުސައިން ސިރާޖް

މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ހަނިމާދޫ. ހދ/ ނޫރާނީއާގެ  2 އަޙުމަދު އާސިފް

މެދު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ބަގީޗާގެ . މ 1 މުޙައްމަދު ޝިހާބު

މެދު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ހަތާ . މއ 2 އަޙުމަދު ޚަލީލް

މެދު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ ޮބޑުގެ  1 ް ފާރޫޤު މުޙައްމަދު ޙަސަނ

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 7 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 
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މެދު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް މަގޫދޫ. ފ/ ގުލްބަކާގެ  2 ވަހީދުهللا ޢަބްދު

މެދު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ ބުލްބުލާގެ  3 ް މުޙައްމަދު ޙުސައިނ

މެދު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ ރާސްތާ  4 މުޙައްމަދު ވާފިރު

މެދު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ލަކީ ކޯނަރ . ހ 5 ޢަބްދުލް ލަތީފު

މެދު ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ޗަނބޭލީގެ . މ 2 އަޙުމަދު މުޖުތަބާ

މެދު ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ކިނބިދޫ. ތ/ ގުލްފާމުގެ  3 މުޙައްމަދު އާރިފް

މެދު ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ގަން. ލ/ ޯސސަން ވިލާ  1 ޝަރީފްهللا ޢަބްދު

މެދު ދެކުނު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް ކިނބިދޫ. ތ/ ނޫރާނީގެ  2 ޝަރީފް ހުސައިން 

މެދު އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާމިގިލި. އދ/ ރަންގިރިޓީގެ  1 ޝީދު އަބޫބަކުރު އިބްރާހިމް ރަ

މެދު އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް މާލެ ސިޓީ/ ހިލިހިލާގެ . ގ 2 ހުސައިން އިރުފާން ޒަކީ

މެދު އުތުރު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް އުކުޅަސް. އއ/ ވާރޭ ވިލާ  1 ޝިނާޒް މޫސާ

މެދު އުތުރު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް އުކުޅަސް. އއ/ ނޫވިލާ  2 މޫސާ ނައީމް

އުތުރު ޕްޮރވިންސް ރައީސް ހިންނަވަރު. ޅ/ ނޫރާނީއާގެ  1 އަލީ ރިޔާޒް

އުތުރު ޕްޮރވިންސް ނައިބު ރައީސް މާޮޅސް. ބ/ މިޔަލަނިގެ  1 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 8 ގެ 8 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 


