
ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސް

ތާއީދުކުރި ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރ ތާއީދުކުރި ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

(ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބު )މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒު  (ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ރައީސް)އަރުހަމް ހުސެއިން  ރަންފަސް، މާލެ (ރޯާޑ)ހަސަން ޒާހިރު 

(އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ)هللا އަޙުމަދު އަބްދު ޝިހާބު، މ،ބަގީޗާގެ  (މެދު ޕްޮރވިންސްގެ ރައީސް)މުހައްމަދު  ، މާލެ.މ ސްޕޮޓްލައިޓް ހުސައިން އަބުދުލްވާހިދު

(ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ރައީސް)އަރުހަމް ހުސެއިން   (މާފަންނު ހުޅަގު ދާއިރާގެ ރައީސް)މުހައްމަދު ފަލާހު  ފަންނުވެލި، މާލެ.މ ޝިދު އަބުދު (އައްމަޑޭ)هللا ނާ

(ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާ )އާދަމް ވަހީދު އަލީ  (މައްޗަންޮގޅި  އުތުރު ދާއިރާ )އިބުރާހިމް އަޙުމަދު  މ،ރިހިވިދުވަރުގެ، މާލެ ނާޒިލް އަފީފް

(ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރ)އަރުހަމް ހުސެއިން  ޝީދު  ޟިލް އިބުރާހިމް ރަ (ނާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރ)އަލްފާ މެދުރިޔާގެ، މާލެ. މ ޝްވާން އަހުމަދު ރި

(ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ރައީސް)އަރުހަމް ހުސެއިން  (ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް)އަހުމަދު ހަލީމް  ޅަރީތިގެ، މާލެ.ހ ޝީދު  (ޕައިން)އަހުމަދު ރަ

(ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރ)އަރުހަމް ހުސެއިން  ޝީދު  ޟިލް އިބުރާހިމް ރަ (ނާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރ)އަލްފާ ޒަމްޒަމީގެ، މާލެ. މ އަހުމަދު ވަހީދު

(ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ މެންބަރ)މުހައްމަދު މުސްތަފާ  (ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ މެންބަރ)އަހުމަދު އީސާ  ވިލުނޫ، މާލެ.ހ އަހުމަދު ސިރާޖް

(ހުޅުހެންވޭރު)އިބުރާހިމް މުއިޒް  (މާފަންނު ހުޅަގު ދާއިރާގެ ރައީސް)މުހައްމަދު ފަލާހު  ޮކރަލްސީ، މާލެ. ގ ޝިދު  (ބުރޯިޓ)އިބުރާހިމް ރަ

(ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް)ހަސަން އަހުމަދު، ހަޒާރުގެ  ޝާހިދު،  (ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް)މުހައްމަދު  އެށެވެލި، ސ،މަރަދޫ އިބުރާހިމް އިހުސާން

(މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް)މުހައްމަދު ޖައިސަމް އިބުރާހިމް  ޝީދު  (ޮނޅިވަރަމް ދާއިރާ މެންބަރ )މުހައްމަދު ނަ ސުހުރަ، މާލެ. މ ޝީލްهللا އަބްދު ފަ

(ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރ)މުހައްމަދު ސިފާޒް  (މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ)ހަސަން އާދިލް  ފުރަހަނިއާގެ، މާލެ.މ ޝާއިރުهللا އަބުދު

ޝިމް  (ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް)އަހުމަދު ހާ ޝާހިދު،  (ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް)މުހައްމަދު  މާއުގޫދޫ، ނޫރާނީގެ. ށ އަބުދުލް ހަންނާނު ހުސެއިން

ޝައުނާ  (ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް)އާމިނަތު  (ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ)އަހުމަދު މައުސޫމް  އޯކްވުޑް. ހ އަބުދުލް ހަމީދު އަބުދުލްކަރީމް

(ވިލި މާފަންނު ދާއިރާގެ ރައީސް )އާރަނާގެ އާގެ .އަރުހަމް ހުސެއިން މ (ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް )މުހައްމަދު ފިރާޤު  ޝާ، މާލެ. މއ އަފީ މުހައްމަދު ޙަލީމް

2011ިއްނިތޚާުބ   

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 1 ގެ 2 ޞަފުހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު | 2011އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 



ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސް

ތާއީދުކުރި ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރ ތާއީދުކުރި ޤައުމީ މަޖްލީހުގެ މެންބަރ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

2011ިއްނިތޚާުބ   

(ދުވާފަރު ދާއިރާ ރައީސް)އިބުރާހިމް އާތިފް  (ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް)އަހުމަދު ހަލީމް  ޝް، މާލެ. ގ ތްރަ ޝާމް މުހައްމަދު އު

ޝަފީޤު  (މުލަކު ދާއިރާ ރައީސް)އަހުމަދު  ޝާކިރު  (ދިއްގަރު ދާއިރާ ރައީސް)އަސްލަމް މުހައްމަދު  ލެމިނަ، މާލެ. ގ މުހައްމަދު މާހިރު ޢީސާ

(ދާންދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް )މުހައްމަދު ރިޔާޒު  (އިގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް)ހަސަން އަހުމަދު، ހަޒާރުގެ  ގ،މޯެޑ، މާލެ ޝާޒު ވަލީދު މުހައްމަދު 

(ޅުހެންވޭރު ދާއިރާ މެންބަރ)މޫސާ މަނިކު  (މާފަންނު ހުޅަގު ދާއިރާގެ ރައީސް)މުހައްމަދު ފަލާހު  ހުޅުދޫ.ކަޅުމަގިގެ، ސ މަރިޔަމް ޒުބައިރު

(ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބު މާލީ)އަހުމަދު މައުސޫމް  ޝައުނާ  (ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް)އާމިނަތު  ހިޔާގޮފި، މާލެ. މއ ޝާ އަބދު هللاފަރީ

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


