
ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ކެނެރީގެ. ގ ޝީދު  މުޙައްމަދު ނަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިޔާ GM 1

ހުޅުގަލި.ހ އިބްރާޙިމް ޙުސެއިން ޒަކީ ނައިބުރައީސް 2

ޮއއިނާށީ.މއ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ޗެއަރޕާސަން 3

ގިރީތެރޭގެ.ހ ޝިޔާމް  (އޭ. އޭ. އޭ)ޢަލީ  ކޮންގްރެސް މެމްބަރ 4

ޝަން.މ ޖެން ޢައިބު ޢަލީ  (ފުރަހަނި)ޝު ކޮންގްރެސް މެމްބަރ 5

އަހުމަދީއާބާދު.މ (ނަޒާކީ)މުޙަންމަދު ޒަކީ  ކޮންގްރެސް މެމްބަރ 6

ސަލްޖަމްގެއާގެ.މ (ޒިޔާއްޓޭ)މުޙަންމަދު ޒިޔާދު  ކޮންގްރެސް މެމްބަރ 7

ކޮށީގެ.މއ ޢީދުهللا ޢަބްދު ސަ ކޮންގްރެސް މެމްބަރ 8

ދަތުގެ.ގ ޝައިޙު މުޙަންމަދު ފާރޫޤް އައް ޝްވަރާ މަޖިލިސް އިސްލާމީ މަ 9

ރޯޒީލިޕްސް.ގ އަލްޚާފިޒު އަޙްމަދު ޒަކީ ޝްވަރާ މަޖިލިސް އިސްލާމީ މަ 10

ޕޫނަމް.ހ ޝައިޙް އާދަމް ނަސީމް  (ބީއޭ)އައް ޝްވަރާ މަޖިލިސް އިސްލާމީ މަ 11

ނިންސާ.މ ޢު ޝަފީ އިބްރާހީމް  ޝްވަރާ މަޖިލިސް އިސްލާމީ މަ 12

ބުލޫބާރޑްގެ.ހ ޝީދު އަހުމަދު ރަ ރައީސް A01 13

6644ދަފްތަރު  އަލީ ނިފާޒް މުހައްމަދު ނައިބުރައީސް 14

ހދ ކުޅުދުއްފުށި/ ގޯންބިލިމާގެ  އާދަމް އުމަރު ސެކްރެޓަރީ 15

ހދ ކުޅުދުއްފުށި/ ސީސަން  އައްބާސް އަލީ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 16

ހދ ކުޅުދުއްފުށި/ ތިލަ އައްސޭރި  އިބްރާޙިމް އަހުމަދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 17

ހއ ޯހރަފުށި/ މާވިނަ  އަހުމަދު ފާއިޒް މިނިވަން ޯހރަގޮފި ޯހރަފުށި.ހއ 18

ގިރިފޮިނޅު.ހ މުހައްމަދު ޒަހީން ސަންގު ޯހރަފުށި.ހއ 19

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  1 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

އަރިސް.ގ ޒުލްފާ ޝާކިރު (އިތުރުމެމްބަރ)ސަންގު ޯހރަފުށި.ހއ 20

ހއ ޯހރަފުށި/ ދަނބުރުއްދޮށުގެ  ޝައްމޫން ސައީދު  2މިނިވަން ޯހރަގޮފި  ޯހރަފުށި.ހއ 21

ޝަންވޭވް ތަކަންދޫ.ހއ/ޯއ هللاއަހުމަދު އަބްދު ރައީސް A02 22

ހއ އިހަވަންދޫ/ ރާނާގެ  ޝީދު މުހައްމަދު ރަ ނައިބުރައީސް 23

ހއ އިހަވަންދޫ/ ރަހުމާނިއްޔާ  ޝާހިދު އަހުމަދު  ސެކްރެޓަރީ 24

ހއ އިހަވަންދޫ/ ބީޗްވިލާ  (ބޭބެ)މުހައްމަދު އަބްދުލް ލަތީފް  ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 25

ހއ އިހަވަންދޫ/ އަންދަލީބުގެ  ހުސެއިން މުހައްމަދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 26

ހއ އިހަވަންދޫ/ އެޯރމާ  މުހައްމަދު މަތީން އުތުރު ޖިހާދު ގޮފި އިހަވަންދޫ.ހއ 27

ގިރިޓީގެ ޞަމަދު އަލީ ޢަބްދުއް ފަތަޙަ ގޮފި އިހަވަންދޫ.ހއ 28

ހއ އިހަވަންދޫ/ ހިތިލާގެ  ޝާފިއު މުހައްމަދު  އަހަދު ގޮފި އިހަވަންދޫ.ހއ 29

ޝިފާޒް މުހައްމަދު  ރައީސް A03 30

ހއ ތަކަންދޫ/ ވިލުވެލި  ދާވޫދު އިބްރާޙިމް ނައިބުރައީސް 31

ހއ ތަކަންދޫ/ މޯނިންގްވާދީ  ޝާނީޒް މުހައްމަދު  ސެކްރެޓަރީ 32

ހއ ތަކަންދޫ/ އަޅިވިލާގެ  ހުސެއިން ސިނާން ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 33

މުރައިދޫ. ހއ/ ބްލޫ ބާޑް  هللاއަސްރާރު އަބްދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 34

ހއ ތަކަންދޫ/ އަޅިވިލާގެ  އަދުނާނު އަލީ ތަކަންދޫ އަޑު ތަކަންދޫ.ހއ 35

ބާރަށް.ހއ/މަދޮށިމާގެ އިބްރާހިމްهللا އަބްދު ވިޔޯަޒރު ގޮފި  ބާރަށް.ހއ 36

ބާރަށް.ހއ/ރަންފަސް ޝާފިޒް މުހައްމަދު  (އިތުރުމެމބަރ)ވިޔޯަޒރު ގޮފި  ބާރަށް.ހއ 37

އަހުމަދު ސަމީރު ރައީސް A04 38

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  2 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

ހއ ދިއްދޫ/ މާބުޅާގެ  އާދަމް ސަލީމް ނައިބުރައީސް 39

ހއ ދިއްދޫ/ ސަނާއީ  ޖިބްރީލް މުޖުތަބާ ސެކްރެޓަރީ 40

ހއ ދިއްދޫ/ ދިނަށަ  ޝީދު މުހައްމަދު ރަ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 41

ހއ ދިއްދޫ/ ސުހާނީ  މުހައްމަދު ނައީމް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 42

ހއ ދިއްދޫ/ އިރުމަތީގެ  ޢަބްދުލްހަމީދު އީސާ ހުންގާނު ގޮފި ދިއްދޫ.ހއ 43

ދިއްދޫ . ހއ/އާލަމް ޟްވާން  އަހުމަދު ރި ރީތި ގޮފި، ރީތިރަށްރިޒޯޓް، ހއ ދިއްދޫ ދިއްދޫ.ހއ 44

ދިއްދޫ. ހއ/ އަލަމާގެ  ޝީދު އަލީ ރަ 2އިންގިލާބު  ދިއްދޫ.ހއ 45

ހއ ޯހރަފުށި/ ޯސސަންމާގެ  ޝީދު އިބްރާޙިމް ރަ ރައީސް A05 46

އާކުރާގެ. ގ ޒުބައިރު މުހައްމަދު ނައިބުރައީސް 47

ހއ ކެލާ/ ސަންރޭ  މޫސާ ޔާރިދު ސެކްރެޓަރީ 48

ހއ ކެލާ/ ޗަމަން  ޝަރީފް އަލީ  ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 49

ހއ ކެލާ/ ކުދެހިމާގެ  ބަދީއު ސަލާމް އާދަމް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 50

ހއ ކެލާ/ ޝަބްނަމްގެ  ޚަލީލްهللا ޢަބްދު 1އިންގިލާބު  ކެލާ.ހއ 51

3773ދަފްތަރު  އިބްރާޙިމް ޝަރީފް  ކެލާ އިންގިލާބު ގޮފި ކެލާ.ހއ 52

ކެލާ . ހއ/ ބޮޑުލުޯބގެ  ހުސެއިން ހަމީދު  ޮބކަރު ކެލާ ގޮފި ކެލާ.ހއ 53

ކެލާ .ހއ/ރޭއަލިވާގެ ޒުބައިރުهللا އަބްދު ހުވަނދު ކެލާ ކެލާ.ހއ 54

ކެލާ.ހއ/ދިއްގާމާގެ ހައުލަތު މާހިރާ މިނިވަން ކެލާ ކެލާ.ހއ 55

ކެލާ. ހއ/ފިޔާތޮށިގެ ޝަފީގު  އަހުމަދު  ވަސްމީރު ކެލާ ކެލާ.ހއ 56

2809ދަފްތަރު  ޝަރީފު އާދަމް  ރައީސް B01 57

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  3 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

ހދ ފިނޭ/ އަސުރުމާގެ  ޝާހިދު އާދަމް ނައިބުރައީސް 58

ހދ ހަނިމާދޫ/ ޕެއާރޒް  ޝުހޫދު ހަސަން ސެކްރެޓަރީ 59

ހދ ނާވައިދޫ/ ޝެހެނާޒް  އަބްދުލް ޣަނީ އަބްދުލް ރަހްމާން ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 60

7538ދަފްތަރު  މުސްތަފާ މުޙައްމަދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 61

ހަނިމާދޫ. ހދ/ ސަމަރ ފީލްޑް  މުހައްމަދު ނައީމް ހަނިމާދޫ އާރާސްތު ގޮފި ހަނިމާދޫ.ހދ 62

ހަނިމާދޫ.ހދ/ކުދިރުވާލިގެ އަހުމަދު ހަބީބް އަސްލު ގޮފި ހަނިމާދޫ.ހދ 63
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ކ ހިންމަފުށި/ ރާޅުދޮށުގެ  ހުސެއިން ޒާހިރު ސެކްރެޓަރީ 304

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  16 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ކ ހުރާ/ ނިޔަދުރުމާގެ  މުހައްމަދު މަދީހް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 305

ކ ހިންމަފުށި/ ފެހިމަލަ  މޫސާ އިސްމާއިލް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 306

ހުރާ. ކ/ ވިހުދާ މަންޒިލް  ޝިޔާމް އަހުމަދު  ހުރާ ދޮންބަންޑަރައިން ހުރާ.ކ 307

ޝިފާނު އިބްރާހިމް ކުރިމަގު ގޮފި ހިންމަފުށި.ކ 308

ތުލުސްދޫ. ކ/ ކަށަވަރު އިސްމާއިލް އާމިރު އުއްމީދު ގޮފި ތުލުސްދޫ.ކ 309

ހުޅުގަލި.ހ ހުސެއިން އިރުފާން ޒަކީ ރައީސް H03 310

ކ ގުރައިދޫ/ ސެލްވީނިޔާ  އިބްރާހިމް ޝަރީފް ނައިބުރައީސް 311

ކ ގުރައިދޫ/ ވިލާ  ސައީދުهللا އަބްދު ސެކްރެޓަރީ 312

ކ މާފުށި/ ލޭންޑްސްކޭޕް  މުހައްމަދު އަފްޒަލް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 313

ކ މާފުށި/ ފިނިފެންމާގެ  އިބްރާހިމް މުސްތަފާ ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 314

ވިލުނޫ. ހ އަހުމަދު ސިރާޖު މިނިވަން ގުރައިދޫ ގުރައިދޫ.ކ 315

ގުރައިދޫ.ކ/ބެރުގެ އަބުދުލް ހަލީމް އިސްލާހީ ދޫ ގޮފި ގުރައިދޫ.ކ 316

ގުރައިދޫ/ގްރީން ލައިފް ޝީދު ހާރޫން އަބްދުލް ރަ އިސްލާހީ ކުރިމަގު ގުރައިދޫ.ކ 317

ގުރައިދޫ/ރަންގަލި އީސާ އާދަމް އިސްލާހީ އަޑު ގުރައިދޫ.ކ 318

ގުރައިދޫ.ކ/ ބަގީޗާވިލާ  ޒަމީރު އިބްރާހިމް އެމްޑީޕީ އިސްލާހީ ވިންދު ގޮފި ގުރައިދޫ.ކ 319

ޝަންގެ ކ، މާފުށި/ކާނޭ ޝިފާއު މުހައްމަދު  އެކުވެރި މާފުށި ގުޅުން މާފުށި.ކ 320

މާފުށި.ކ/ފިނިފެންމާގެ އަލީ މުރުތަލާ ވިލަރެސް ގޮފި މާފުށި.ކ 321

މާފުށި. ކ/ ޯތތާގެ  އަހުމަދު ސަބާހް 2މާފުށި ސަންލައިޓް ގޮފި  މާފުށި.ކ 322

މާފުށި. ކ/ ސީސަންގެ ހަސަން ސާމިރު (އިތުރުމެމބަރ)2މާފުށި ސަންލައިޓް ގޮފި  މާފުށި.ކ 323

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  17 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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މާފުށި. ކ/ ޯތތާގެ  ޝްރީ އިބްރާޙިމް ބު ސަންލައިޓް ގޮފި މާފުށި.ކ 324

ގުޅި. ކ/ އެންދެރިމާގެ  ޝަޒިއްޔާ މުޙައްމަދު 3މާފުށި ސަންލައިޓް ގޮފި  މާފުށި.ކ 325

އއ ފެރިދޫ/ ފޭރުމާގެ  ސައީދު ހަސަން ރައީސް U01 326

އއ ފެރިދޫ/ ޝިޔާމާ މަންޒިލް  އަލީ ޝަކީލް ނައިބުރައީސް 327

އއ ބޮޑުފުޅަދޫ/ ދެތަނޑިމާގެ  އަބްދުލް ޣަފޫރު މުހައްމަދު ސެކްރެޓަރީ 328

އއ މަތިވެރި/ ދޫރެސް  ނިޒާމް އަބްދުލް ރަޙީމް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 329

އއ ފެރިދޫ/ އިރުދޭމާގެ  ޝާޒްލީ އަހުމަދު  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 330

ހިމަންދޫ.އއ/ނީލްވިލާ އަލީ ނަސީރު ހިމަންދޫ ހިލަ ހިމަންދޫ.އއ 331

އއ ފެރިދޫ/ ހަނދުވަރީގެ  މުހައްމަދު ނިޒާމް ފެރިދޫ އެކުވެރިންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ގޮފި ފެރިދޫ.އއ 332

ފެރިދޫ.އއ/އަސަރީގެ މުހައްމަދު ހިލްމީ ސަންޯގރު ގޮފި ފެރިދޫ.އއ 333

މަތިވެރި. އއ/ ދޫރެސް  هللاމަރީނާ އަބްދު މަތިވެރި އަންހެނުންގެ ޑިޮމޮކރެޓިކް ގޮފި މަތިވެރި.އއ 334

މަތިވެރި. އއ/ ހީނާމާގެ  މުޙައްމަދު ސަމީރު މަތިވެރި ބޮޑުގެ ގޮފި މަތިވެރި.އއ 335

މާޮޅސް. އއ/ ރޭވިލާ އިބްރާހިމް ނަސީރު އާރު ގޮފި އއ މާޅުސް 336

އއ ބޮޑުފުޅަދޫ/ ފިލިގަސްދޮށުގެ  ހަސަން މާހިރު އެކަތަ ގޮފި ބޮޑޮުފޅުދޫ.އއ 337

އއ ޮތއްޑޫ/ ނޫރުވާދީ  ހަސަން ޝިޔާން ރައީސް U02 338

އއ ޮތއްޑޫ/ ގުލްބަކާގެ  މޫސާ މަންސޫރު ނައިބުރައީސް 339

އއ ރަސްދޫ/ ހިތްފަސޭހަގެ  އަލީ ހަސަން ސެކްރެޓަރީ 340

އއ ޮތއްޑޫ/ ހީނާމާގެ  މޫސާ މަނިކު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 341

އއ ޮތއްޑޫ/ ހަނދުވަރުމަތީގެ  ހަސަން ފަޒީލް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 342

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  18 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ރަސްދޫ.އއ/ބިލަމަގުގަސްދޮށުގެ ހަސަން މޫސާ ރަސްދޫ ގޮފި ރަސްދޫ.އއ 343

ރަސްދޫ.އއ/މޯނިންގވިލާ ޝަފީގު މުހައްމަދު  އެމްޑީޕީ ގުލްޗަންޕާ ގޮފި ރަސްދޫ.އއ 344

އުކުޅަސް.އއ/ނޫވިލާގެ މޫސާ ނައީމް އުކުޅަސް ހަމަހަމަ އުކުޅަސް.އއ 345

އުކުޅަސް.އއ/އުދަރެސް ޝައުކަތު އިބްރާހިމް ދިވެހި ގޮފި އުކުޅަސް.އއ 346

އުކުޅަސް.އއ/ހަނދުވަރީގެ ސާޖިދާ އިބްރާހިމް ރެހެންދި ގޮފި އުކުޅަސް.އއ 347

ފިނިފެން ބަގީޗާ ސައީދުهللا އަބްދު މިނިވަން ސަންގު އުކުޅަސް.އއ 348

ބުލޫލައިން.ގ މޫމިނާ އަލީ ކަބާފާނު ގޮފި އުކުޅަސް.އއ 349

ރީތިގަސްދޮށުގެ ފިރާގްهللا އަބްދު މަސްވެރި ގޮފި އުކުޅަސް.އއ 350

އުކުޅަސް.އއ/ލަގްޒަރީވިލާ ހުސެއިން ސަމީރު އެމްޑީޕީ މަދަނަ ގޮފި އުކުޅަސް.އއ 351

ޮތއްޑޫ. އއ/ ޖޭމްގަސްދޮށުގެ  މޫސާ ޖަމީލް ފެހި ގޮފި ޮތއްޑޫ. އއ 352

ޮތއްޑޫ. އއ/ ޗާންދަނީމާގެ  އާދަމް ހަސަން ނަސްރު ގޮފި ޮތއްޑޫ. އއ 353

ޮތއްޑޫ. އއ/ ހިލިހިލާގެ  هللاމުއާޒް އަބްދުއް ދީނީ ގޮފި ޮތއްޑޫ. އއ 354

ޮތއްޑޫ. އއ/ ރެޑިއަމްގެ  هللاއަލީ ނަސީރު އަބްދުއް ޮތއްޑޫ ހަމަހަމަ ގޮފި ޮތއްޑޫ. އއ 355

ޮތއްޑޫ. އއ/ ހެލެނބެލިގަސްދޮށުގެ  ހުސެން ޖަލީލް ހަސަން ހިއްވަރު ގޮފި ޮތއްޑޫ. އއ 356

އދ މާމިގިލި/ ރަންގިރިޓީގެ  ޝީދު އަބޫބަކުރު  (އިބޫ)އިބްރާހިމް ރަ ރައީސް I01 357

އދ ފެންފުށި/ މާބަގީޗާގެ  އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ނައިބުރައީސް 358

ހ ޮޕއިންޓް ހިޔާ ހަމްޒާ ގާސިމް ސެކްރެޓަރީ 359

ޝަނީގެ  އދ މާމިގިލި/ ޯރ (ބުއްޓެ)ނަސީރު އިބްރާހިމް  ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 360

އދ މާމިގިލި/ ނޫހިރި  އަހުމަދު އީމާން ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 361

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  19 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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މާމިގިލި. އދ/ އިތާ  ޖުނައިދު އިބްރާހިމް 1މާމިނގިލި  މާމިގިލި.އދ 362

މާމިނގިލި. އދ/ ޮގއިގެ  އަހުމަދު  މުހައްމަދު އެމްޑީޕީ މާމިނގިލި ގޮފި މާމިގިލި.އދ 363

އދ މާމިނގިލި/ ފެހިގެ  ޝިހާމް މުހައްމަދު މާމިނގިލި ދާއިރާ ގޮފި މާމިގިލި.އދ 364

ދަނގެތި.އދ/ލިތުއޭނިއާ އަބްދުލް ހަންނާނު މުހައްމަދު ދަގެތި ގޮފި ދަންގެތި.އދ 365

ފެންފުށި. އދ/ އާސްމާނު ވިލާ  އަބްދުލް ރަހީމް އަލީ އެމްޑީޕީ ފެންފުށީގެ ގޮފި ފެންފުށި.އދ 366

ދިގުރަށް.އދ/ޒަމާނީކުލަ ޝާދު މުހައްމަދު ނައު ޒުވާނުންގެ ގޮފި ދިގުރަށް ދިގުރަށް.އދ 367

ރުގިއްޔާ މުހައްމަދު ރައީސް I02 368

އދ މަހިބަދޫ/ ޖަންބުމާގެ  މުހައްމަދު ޖަވީޒް ނައިބުރައީސް 369

އދ މަހިބަދޫ/ ބަގީޗާގެ  ރަފީއުهللا އަބްދު ސެކްރެޓަރީ 370

އދ މަހިބަދޫ/ ބަހާރުގެ  ގާސިމް ޝިހާން ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 371

އދ މަހިބަދޫ/ ޯބގަންވިލާ  ޝީދު މުހައްމަދު ރަ ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 372

ހަންޏާމީދޫ/ޝަބުނަމީގެ އަހުމަދު ފިރާގް 2009ހަންޏާމީދޫ ގޮފި  ހަންޏާމީދޫ.އދ 373

ކުނބުރުދޫ. އދ/ ފެންފިޔާޒުގެ  ޝްރަފް އަހްމަދު އަ ޕީ ކުބުރުދޫ ގޮފި.ޑީ.އެމް ކުނބުރުދޫ.އދ 374

މަހިބަދޫ.އދ/ޕެންޒީމާގެ އިބްރާހިމް ނާސިރު އެމްޑީޕީ މަހިބަދޫ ގޮފި މަހިބަދޫ.އދ 375

ޮއމަދޫ.އދ/ގުލްމަކާގެ އުމަރުޒާހިރު ޕީ ގޮފި.ޑީ.ޮއމަދޫ އެމް ޮއމަދޫ.އދ 376

ވ ފުލިދޫ/  ތަނޑިރަތްމާގެ ޝްރީ މޫސާ ބު ރައީސް J01 377

ވ ފުލިދޫ/ ޯގލްޑަން ހައުސް  މުހައްމަދު ވަސީމް ނައިބުރައީސް 378

ވ ފުލިދޫ/ ސީވިއު  ޒުބައިރު ގާސިމް ސެކްރެޓަރީ 379

ވ ފުލިދޫ/ ހިޔާވަހި  އަބްދުލް ޣަފޫރު ޔޫސުފް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 380

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  20 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ވ ފުލިދޫ/ ވައިޓްޯރސް  (ރަހީމް)އަބްދުލް ރަހީމް މުހައްމަދު  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 381

ކޮެޔދޫ.ވ/ވައިލެޓްވިލާ މުހައްމަދު ހަސަން ފެލިދޫ ގޮފި ފެލިދޫ.ވ 382

ވ ފުލިދޫ/ ހިޔާވަހި  އަބްދުލް ކަރީމް ޔޫސުފް ފުލިދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ޗޭނު ފުލިދޫ.ވ 383

ސަމިޓް.މއ (ސްޓެޓިކް އިއްސެ)އިސްމާއިލް ޝަފީއު  ރައީސް J02 384

ވ ރަކީދޫ/ އިރުމަތީގެ  ޝާމް  (ޝަންޓެ)އަހުމަދު ވި ނައިބުރައީސް 385

ހއ އިހަވަންދޫ/ ރަހުމާނިއްޔާ  އަހުމަދު ޖިނާހު ސެކްރެޓަރީ 386

ވ ކޮެޔދޫ/ ޯރސްމީޑް  ޝާދް މުހައްމަދު ނިއު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 387

ވ ކޮެޔދޫ/ ފެހިވިދުވަރުގެ  ޝީދު އަހުމަދު ރަ ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 388

/ޯގލްޑަންމޫން ޝީދުهللا އަބްދު ރަ ވަކަރު ގޮފި ރަކީދޫ.ވ 389

ކޮެޔދޫ.ވ/ޖަޒީލާމަންޒިލް އަހުމަދު މުހައްމަދު ޒުވާނުންގެ ގޮފި ކޮެޔދޫ.ވ 390

ބަނޑުފަޑިއްގެ.މއ ޝާކިރު އަސްލަމް މުހައްމަދު  ރައީސް K01 391

މ ދިއްގަރު/ ދިއާސާ  އަބްދުލް ލަތީފް ނައިބުރައީސް 392

މ މަޑުއްވަރީ/ ފެސޯްކ  ޝާން އަހުމަދު ނި ސެކްރެޓަރީ 393

މ ދިއްގަރު/ އަޒުމް  އަމްޖަދު އަބްދުލް ރަހީމް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 394

މ ވޭވައް/ މިރުސްމާގެ  ޝަފީގް މުހައްމަދު  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 395

ހުވަނދުގަނދޯަކޅިގެ.މ އަލީ ރިޒާ ރަންދި ދިއްގަރު.މ 396

ދިއްގަރު. މ/ ގްރީންވިޗް  މުހައްމަދު ނަޖީބު ޒުވާނުންގެ ގޮފި ދިއްގަރު.މ 397

މުލި.މ/ޒޯނިޔާ ހަމީދުهللا އަބްދު ހަވީރީ ގޮފި މުލި.މ 398

މަޑުއްވަރީ/ތިނަދޫގެ ނަދީމް އަހުމަދު އަރުމާޒު ގޮފި، މ މަޑުއްވަރި މަޑުއްވަރި.މ 399

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  21 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ރޭޑިއަންޓް.މ ޝަފީގް އަހުމަދު  ރައީސް K02 400

ޝަނީގެ  މ މުލައް/ ޯރ މުޙައްމަދު އާދިލް ނައިބުރައީސް 401

މ ޮކޅުފުށި/ ރަންދުނި  މުހައްމަދު ވަހީދު ސެކްރެޓަރީ 402

މ މުލައް/ ޮގމަށިމާގެ  އިބްރާހިމް ނަސީރު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 403

މ ޮކޅުފުށި/ ކުރި  އިބްރާޙިމް ވަހީދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 404

މުލައް.މ/ތެމާ މުހައްމަދު މޫސާފުޅު ޝަނީ ގޮފި ޯރ މުލަކު.މ 405

ނާލާފުށި. މ/ މަންޒިލް  އާދަމް މުހައްމަދު މަނިކު ނަލަ ގޮފި ނާލާފުށި 406

މުލައް.މ/ޖަމްބުގެ ހުސެއިން ޒާހިރު މުލަކު ރަތްޔިތުންގެ ގޮފި މުލަކު.މ 407

ޮކޅުފުށި.މ/ބިޖިލީގެ ޝީދު މުހައްމަދު ރަ ޕީ ހިއްވަރު ގޮފި.ޑީ.ޮކޅުފުށި އެމް ޮކޅުފުށި.މ 408

އަހުމަދު ހަމްޒާ ރައީސް L01 409

ފ މަގޫދޫ/ ސަލްޖަމްގެ  އުމަރު ޒާހިރު ނައިބުރައީސް 410

ފ މަގޫދޫ/ ޯއކިޑުވިލާ  އަހުމަދު މުޖުތަބާ ސެކްރެޓަރީ 411

ފ މަގޫދޫ/ ރީނދޫމާގެ  ފާތިމަތު މާޔާ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 412

ފ މަގޫދު/ އަސްރަފީގެ  އަލީ ނަސީރު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 413

ބިލެތްދޫ.ފ/ ހަނދުވަރީގެ  ޢު މުހައްމަދު ރަފީ ބިލެތްދޫ މަސްވެރިންގެ ގޮފި ބިލެއްދޫ.ފ 414

ހިންގޮާކމެޓީ ނުލިބޭ ޝަހީދާ އަފީފު  ބިލެތްދޫ އަންހެނުންގެ ގޮފި ބިލެއްދޫ.ފ 415

ަޖީރމާެގ. މ ޖާވިދްهللا އަބްދު މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ގޮފި މަގޫދޫ.ފ 416

ރިހިދޫލަގެ. ހ ޢަބޫބަކުރު މުހައްމަދު ނޫވިލު ގޮފި މަގޫދޫ.ފ 417

ތްރީއޭ ވިލާ. މ އިބްރާޙިމް ޖިހާދު ރައީސް L02 418
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ފ ނިލަންދޫ/ އަޒުމް  އިބްރާޙިމް ޚަލީލް ނައިބުރައީސް 419
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އިސްދޫ/ގަދަގެ ހުސެއިން ހަލީލް އެކުވެރިންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ގޮފި އިސްދޫ.ލ 482

އިސްދޫ.ލ/އަހިމާގެ ޝީދު އިސްމާއީލް އަހުމަދު ރަ އިސްދޫ ގޮފި އިސްދޫ.ލ 483

އިސްދޫ/ފެންވަޅުދޮށުގެ އަބްދުއްރަހީމް ދާއޫދު ރައްދެބައި ގޮފި އިސްދޫ.ލ 484

އިސްދޫ/ވިނަރެސްވިލާ އަހުމަދު މާހިރު ހަވިއްތަ ގޮފި އިސްދޫ.ލ 485

މާބައިދޫ/ޯސސަންވިލާ ފާތުމަތު ޖަމީލް އުއްމީދު ގޮފި މާބައިދޫ.ލ 486

ގ ގްރީން ލޭންޑް ރަގީބް އަލީ ރައީސް O02 487

ލ ގަން/ ބިނާ  އިސްމާއިލް އަލީ ނައިބުރައީސް 488
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ލ ގަން/ ދިލާސާގެ  ހުސެއިން މޫސާ ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 490
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މުންޑޫ.ލ/ކަނީރުވިލާ ޝީދު އަލީ ނަ މާހިންނަ ގަމު.ލ 501

ލ ފޮނަދޫ/ ބިލެއްކަފާގެ  މުހައްމަދު އަޒީމް ރައީސް O03 502
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އެވަރލާސްޓް.މ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން އަޒުމްގޮފި ފޮނަދޫ.ލ 507
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މާމެންދު.ލ/ ބާބުލް އަވާލީ  ޢަބްދުލް މުޙްސިން 1މާމެންދޫ ގޮފި  މާމެންދޫ.ލ 510
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މާވަށް.ލ/ފިނިވާގެ މުހައްމަދު އަބުދުލް ލަތީފް ކުނަހަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ކުނަހަންދޫ.ލ 517

ހިތަދޫ.ލ/ ނީލްގެ  އަހުމަދު އިމާދު އެކުވެރި ގޮފި ހިތަދޫ.ލ 518

މާވަށު.ލ/ހިރާ އަހުމަދު އަލީ ނާރެސް ގޮފި ހިތަދޫ.ލ 519

ހިތަދޫ.ލ/ މަތަރެސްމާގެ  މުހައްމަދު ހުސެއިން އަމާޒު ގޮފި ހިތަދޫ.ލ 520

މާވަށް/ޒަމާނީގެ އިބްރާހިމް ހަސަން ކުރި މާވަށު.ލ 521

މާވަށް.ލ/ރަނބީއުމަންޒިލް އަލީ އަހުމަދު ރީދޫ ކުރި މާވަށު.ލ 522

ލ މާވަށް/ އުދަބާނީ  އިދުރީސް މަހުފޫޒް މާވަށު.ލ- ރައްޔިތުންގެ ގޮފި  މާވަށު.ލ 523

މާވަށް. ލ/ ރަނޮްކކާގެ ހަސަން އަބްދުއް ރަހުމާން ޕީ ކުރިމަގު ގޮފި.ޑީ.އެމް މާވަށު.ލ 524

ހިތަދޫ.ލ/ޖަހާމުގުރިގެ ހަސަން ސައުދޫން ވިދުވަރު ގޮފި ހިތަދޫ.ލ 525

މާދިލް. ހ މުޙައްމަދު އާދިލް ސަލީމް ރައީސް P01 526

ވިލިގިނލި. ގއ/ ޯދބީގެ  އައިމަން ގާސިމް ނައިބުރައީސް 527

ގއ ވިލިގިނލި/ ސިލްވަރ ވިލާ  ޝީދު  (ޮސކާ އިއްބެ)އިބްރާހިމް ރަ ސެކްރެޓަރީ 528

ގއ ވިލިގިނލި/ ހަނދުވަރުގެ  މުހައްމަދު ފިރުދައުސް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 529

ގއ ވިލިނގިލި/ ޯގލްޑަން ހައުސް  ޮތއްލަތު ނަސީރު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 530

ގއ ޮކލަމާފުށި/ ވިލާ  މުހައްމަދު ޒާހިރު 1މިނިވަން ޮކލަމާފުށި  ޮކލަމާފުށި.ގއ 531

ޮކލަމާފުށި. ގއ/ ލިލީގެ  هللاތައުފީގް އަބްދު 2މިނިވަން ޮކލަމާފުށި  ޮކލަމާފުށި.ގއ 532
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ޮކލަމާފުށި/ލީނާމަންޒިލް ގީތާ ޖަމާލް ޮކލަމާފުށި އަންހެނުންގެ ގޮފި ޮކލަމާފުށި.ގއ 533

ޮކލަމާފުށި/މަރަދޫގެ އަލީވަހީދު ބަނދަރު ގޮފި ޮކލަމާފުށި ޮކލަމާފުށި.ގއ 534

ޮކލަމާފުށި/ފަޒާ އަހުމަދު ޒާމް އަސްދަނޑި ޮކލަމާފުށި ޮކލަމާފުށި.ގއ 535

ޮކލަމާފުށި.ގއ/ފިޔަވަހި އަހްމަދު ރައޫފް ާ އަހަނޮެފއްޕ ޮކލަމާފުށި. ގއ 536

ކަނީރުމާގެ މުހައްމަދު އަހުމަދު މިނިވަން ގޮފި ޮކލަމާފުށި ޮކލަމާފުށި.ގއ 537

ޮކލަމާފުށި. ގއ/ އުދަރެސް  މުހައްމަދު މިސްބާހު ކޭވަލު ގޮފި ޮކލަމާފުށި. ގއ 538

ޮކލަމާފުށި/ނިވައިދަށުގެ ޝައުގީ މުހައްމަދު  ރަށު ގޮފި ޮކލަމާފުށި ޮކލަމާފުށި.ގއ 539

ޮކލަމާފުށި/ހިތިލާގެ މުހައްމަދު ރައޫފް ރިދަލި ޮކލަމާފުށި.ގއ 540

ޮކލަމާފުށި/ކީރަންމާގެ މުހައްމަދު ތައުފީގް ކީރައްމާ ގޮފި ޮކލަމާފުށި.ގއ 541

މަސްތަކާގެ އަހުމަދު ޖަމީލް މުސްތަރީ ގޮފި ޮކލަމާފުށި.ގއ 542

ވިލިނގިލި.ގއ/ދުނި ރާފިއު މޫސާ ބަރާސިލު ވިލިގިލި.ގއ 543

ވިލިނގިލި. ގއ/ހިޔަލީގެ ޝީދު ހާރޫން ރަ ވިލިގިލި ގޮފި ވިލިގިލި.ގއ 544

ގއ ވިލިގިލި/ ޕެންޒީވިލާ  އަމީޒް ހަސަން މަކައްލާ ވިލިގިލި.ގއ 545

ވިލިގިލި/ސެވީނާ އަލީ ޝަރީފް ގަލެރެހާ ވިލިގިލި ވިލިގިލި.ގއ 546

ވިލިގިލި/އިރުމަތީގެ ޝުހޫދު އަހުމަދު ގުލްސަންޕާ ގޮފި ވިލިގިލި.ގއ 547

ވިލިނގިލި. ގއ/ ކަނޑުފެންނަގެ އިހުސާނާ އަހުމަދު ވިލިގިލި.ގއ- ފޮިނޅު ގޮފި  ވިލިގިލި.ގއ 548

ވިލިގިނލި/ ދަންވަރުގެ  ޖިހާދާ އަލީ ވިލިގިލި.ގއ- ދުނި ގޮފި  ވިލިގިލި.ގއ 549

ވިލިގިލި/ރިޔާޒުގެ އަހުމަދު ފުއާދު ވިލިގިލި.ޒުވާނުންގެ ގޮފި، ގއ ވިލިގިލި.ގއ 550

ވިލިގިލި/ހުވަނދުމާގެ  އަހުމަދު އާސިމް ވިލިގިލި.ގއ- ގިރިތެރާ  ވިލިގިލި.ގއ 551

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  29 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ވިލިނގިލި. ގއ/ މޫނިމާ ވިލާ  އިސްމަތު ނިޒާރު ވިލިގިލި.ގއ-ހުއްޓޭ ކޮޑާ  ވިލިގިލި.ގއ 552

ވިލިގިލި/ނޫވިލާ هللاހުސެއިން އަބްދު ވިލިގިލި.ގއ-މުއްލޭ ކޮޑާ  ވިލިގިލި.ގއ 553

ވިލިގިނލި/ ކުޅި  މުސްތަފާ ޖަމީލް ވިލިކޫއްޑޫ ވިލިގިލި.ގއ 554

ވިލިގިލި/ފެހިވިނަ އަހުމަދު އަމީރު ފުއްޓަރު ގޮފި ވިލިގިލި.ގއ 555

ވިލިނގިލި. ގއ/ ހިތިލާގެ  އަހުމަދު އަބްދުލް ހަކީމް ޖަވާހިރު ގޮފި ވިލިގިލި.ގއ 556

މުޙައްމަދު ރިޔާޒު ރައީސް P02 557

މާމެންދޫ. ގއ/ ފަނތަނގުމާގެ  ފިޔާޒު މޫސާ ނައިބުރައީސް 558

މާމެންދޫ. ގއ/ ލައިފްގާޑް  އަޙުމަދު އަޒްލީން ސެކްރެޓަރީ 559

މާމެންދޫ. ގއ/ ނޫރީފެހި  މުޙައްމަދު ޝަމީމު އަބްދުލް މުޙްސިނު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 560

މާމެންދޫ. ގއ/ ޑިމްލިއިޓް  މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 561

ް މާމެންދޫ.ގއ/ޯރސްޕެޑ (ސިވާސް)އިބްރާހިމް ޯސބިރު 2މާމެންދޫ ގޮފި  މާމެންދޫ.ގއ 562

މާމެންދޫ.ގަ/ކިބިމާގެ މުހައްމަދު ސިމާލް  މާމެންދޫ  އެމްޑީޕީ ގޮފި މާމެންދޫ.ގއ 563

މާމެންދޫ.ގަ/ގުޑުލައިފް މުހައްމަދު ރިޔާޒް މާމެންދޫ.ގއ މާމެންދޫ ޔޫތް ގޮފި 564

ވައިލެޓްވިލާ ނާސިހް އިބްރާހީމް ނިލަންދޫ ގޮފި ނިލަންދޫ.ގއ 565

ދާންދޫ. ގއ/ ވިދުވަރުގެ  މޫސާ މުހައްމަދު  ދާންދޫ މަސްވެރިންގެ ގޮފި ދާންދޫ.ގއ 566

ދާންދޫ.ގއ/ މިސްކިތްމަގުގެ  އިސްމާއިލް މުޙައްމަދު އެމްޑީޕީ އެކުވެރިންގެ ގުޅުން ދާންދޫ ދާންދޫ.ގއ 567

ދާންދޫ. ގއ/ އަސުރުމާގެ  މުހައްމަދު ސިޔާމް  އެކުވެރިންގެ ގޮފި  ދާންދޫ.ގއ 568

ދާންދޫ. ގއ/ ދަނޑިގެ  އިމްރާން ވަހީދު އެމްޑީޕީ ދާންދޫ ގޮފި ދާންދޫ.ގއ 569

ދާންދޫ. ގއ/ ބްލޫނިއާގެ  ނަސްރާ އަލީ  އެމްޑިޕީ އަންހެނުންގެ ގޮފި ދާންދޫ.ގއ 570

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  30 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ދާންދޫ/ފިނިފެންމާގެ މިފްރާހް ޙަލީލް ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ގޮފި  ދާންދޫ.ގއ 571

ދެއްވަދޫ. ގއ/ ނަސްރީނުގެ  އަފީފްهللا އަބްދު ރައީސް P03 572

ގެމަނަފުށި. ގއ/ ވަލުތެރޭގެ  އަލީ އަޙުމަދު ނައިބުރައީސް 573

ގެމަނަފުށި. ގއ/ ސީނުގެ  ޝާދު އިބްރާހިމް އިރު ސެކްރެޓަރީ 574

ގެމަނަފުށި. ގއ/ ސައިބޯނިގެ  އަޙުމަދު ޝާނިމް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 575

ގެމަނަފުށި. ގއ/ ފެހިވިނަ  މުޙައްމަދު މުއްސަފިރު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 576

ގެމަނަފުށި/ހަވީރީއައްސޭރި ކަލީމްهللا އަބްދު ގެމަނަފުށި ހިތްވަރު ގޮފި ގެމަނަފުށި.ގއ 577

ގެމަނަފުށި/ޔާދު އަހުމަދު އާގިލް ގެމަނަފުށި ޒުވާނުންގެ ގޮފި ގެމަނަފުށި.ގއ 578

ާ ޕާކީޒ ޝާ އަލީ މުރުތަ ކަންޑުހުޅުދޫ ގޮފި. ގއ ކަންޑުހުޅުދޫ.ގއ 579

ދެއްވަދޫ. ގއ/ ސައިމާގެ  އަހުމަދު ސައީދު ހަވިއްތަ ދެއްވަދޫ.ގއ 580

ދެވަންދޫ. ގއ/ ކާނޭސަންގެ  އާދަމް ސަރީފު ދެއްވަދޫ ދެއްވަދޫ.ގއ 581

ދެއްވަދޫ/އަޒުމާއިން އަސްއަދު ސައީދު ދެއްވަދޫ.ގއ- ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގޮފި  ދެއްވަދޫ.ގއ 582

ދެއްވަދޫ/ޖޭމުގަސްދޮށުގެ މުހައްމަދު ފަރީދު ބަދަހި ގޮފި ދެއްވަދޫ.ގއ 583

ދެއްވަދޫ. ގއ/ ސައިމާގެ  ހަސަން ސައީދު ކަންމަތި ގޮފި ދެއްވަދޫ.ގއ 584

މެހެލިގެ.ހ އިބްރާހިމް ސަލީމް ދެއްވަދޫ ދާއިރާ ގޮފި ދެއްވަދޫ.ގއ 585

މުހައްމަދު ގަސަމް ރައީސް Q01 586

ގދ ތިނަދޫ/ ފުސްތުޅާގެ  ޝަރީފް މުހައްމަދު  ނައިބުރައީސް 587

ގދ ތިނަދޫ/ ކަރަންފޫމާގެ  މުހައްމަދު އަލީ ސެކްރެޓަރީ 588

ގދ ތިނަދޫ/ ފައިވްސްޓާރ  އަލްމާސް ޒުހައިރު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 589

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  31 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ގދ ތިނަދޫ/ ސައިޑްބީޗް  ޝަރީފް ހުސެއިން  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 590

ތިނަދޫ. ގދ/އަމާޒް ޒުބެއިރުهللا އަބްދު ދާންނާ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 591

ތިނަދޫ. ގދ/ޯގލްޑްރިންގް މުހައްމަދު އިލްޔާސް ދިހަރޭ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 592

ޝް  ތިނަދޫ. ގދ/ ބްލީ ފި މުހައްމަދު ނިޔާޒު ފަނޑިޔާރު ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 593

ތިނަދޫ. ގދ/ސިތާރަގެ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަމަހަމަ ތިނަދޫ.ގދ 594

ތިނަދޫ. ގދ/ އަސަރީގެ  އަހުމަދު މުއްތަސިމް ހަރަހެރި ތިނަދޫ.ގދ 595

ތިނަދޫ. ގދ/ ވިނަރެސް  ހުސެއިން ނަޒީފް ހުވަދޫ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 596

ތިނަދޫ. ގދ/ސަނީޑޭލް  އަހުމަދު ގައިސް ތިނަދޫ.ގދ ގޮފި 10ކިއު  597

ތިނަދޫ. ގދ/ މޯާކޅި  ހުސެއިން ޝަރީފް ހަވަރު ލިންކް ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 598

ތިނަދޫ. ގދ/ ޖޭނެސްޓް އަހުމަދު ޒުހައިރު ހިމޭން ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 599

ތިނަދޫ. ގދ/ އަސަރީގެ  އަލީ އިކްރާމް ހިތްހަމަ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 600

ތިނަދޫ. ގދ/ ޯގލްޑަން ހައުސް  އަހުމަދު ފަރީދު ޯހއް ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 601

ގދ ތިނަދޫ/ ފުސްތުޅާގެ  ޝަރީފްهللا އަބްދު ސަލީމް އަލީގެ ހަނދާނީ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 602

ތިނަދޫ. ގދ/ ސިނާއީ  މަހުމޫދު އަލީ އިންސާފު ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 603

ތިނަދޫ. ގދ/ އަލިވާގެ މުޖުތަބާ މުހައްމަދު މިނިވަން ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 604

ތިނަދޫ. ގދ/ ހިންދޫސް  މުހައްމަދު ހަސަން ދީދީ ނަމޫނާ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 605

ޝް ތިނަދޫ. ގދ/ރެޑްފި ޝީދު މުހައްމަދު ނާސިހް ރަ ރޯިފރމް ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 606

ތިނަދޫ.ގދ/ އާހަތަ  އަހުމަދު ހަސަން ސްވަދީބް ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 607

ތީސްރީ ނާސިހާ ޝާކިރު ތެނަދޫ ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 608

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  32 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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މުޙައްމަދު ނާޒިމް ރައީސް Q02 609

ގދ ހޯޑެއްދޫ/ ވިނަ  (މާޓިން)މުހައްމަދު މައުރޫފް  ނައިބުރައީސް 610

ގދ ހޯޑެއްދޫ/ ޖޭމުގަސްދޮށުގެ  (ޯމލާ)މުއާޒް މުހައްމަދު  ސެކްރެޓަރީ 611

ގދ ހޯޑެއްދޫ/ ހުޅަނގުގެ  މުހައްމަދު ހަމީދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 612

ގދ ހޯޑެއްދޫ/ ކޯޑެދޫ  ޝަރީފް  (އާޒިމް)އާޒިމް  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 613

ތިނަދޫ. ގދ/ ތެދުއުއި  އަހުމަދު ސާދިގު ވަރުދައްކާ ގޮފި  ތިނަދޫ.ގދ 614

ތިނަދޫ. ގދ/ ވިނަރެސް  މުހައްމަދު ހަސަން ހަވަރު ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 615

ތިނަދޫ. ގދ/ ޖައްވު  މުހައްމަދު ލިރާރު އަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ގޮފި ތިނަދޫ.ގދ 616

ތިނަދޫ. ގދ/ ފައިވްސްޓާރ  މުހައްމަދު ޒުހައިރު ސިލްވަރ ގޮފި  ތިނަދޫ.ގދ 617

ސިލވަރސީން ޝާދު ވަހީދު ނައު ކިއްސަރު ތިނަދޫ.ގދ 618

މަޑަވެލި.ގދ/ރާޒްދާން ޒިޔާމް އަބްދުލް ހާދީ ފަސްފިޔަ ގޮފި  މަޑަވެލި . ގދ 619

ވިންޑްސްކްރީން ޝިހާނާ ޒާހިރު ފަސްތަރި ގޮފި މަޑަވެލި . ގދ 620

މަޑަވެލި/ރީފްވޭ ޝިމް އަލީ ހާ ފެހިކުރި ގޮފި މަޑަވެލި . ގދ 621

ވިންޑްސްކްރީން ޝިޔާރު ޒާހިރު ފެހިކުރި ގޮފި މަޑަވެލި . ގދ 622

ސްވަދީވް ގޮފި ހޯޑެއްދޫ.ގދ 623

ހޯޑެއްދޫ/ޖޭމްގަސްދޮށުގެ މުއާޒް މުހައްމަދު ޝިއޭޓިވް އަޕަރ ސައުތު އިނި ހޯޑެއްދޫ.ގދ 624

ގދ، ހޯނޑެއްދޫ/ ވިކްޓަރީ  ޝާން އަހްމަދު ސައީދު ރިފް ވަޑިން ދިހަރޭ ހޯޑެއްދޫ.ގދ 625

ޝަންހާރު ހޯޑެއްދޫ. ގދ/ޯއ މުހައްމަދު އަޔާޒް ވާރު ގޮފި ހޯޑެއްދޫ.ގދ 626

ހޯޑެއްދޫ. ގދ/ދަތުރުނާގެ އަލީ ހަސަންދީދީ މަސް ގޮފި ހޯޑެއްދޫ.ގދ 627
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ހޯޑެއްދޫ. ގދ/ކޮޮޔގަސްދޮށުގެ ފާތުމަތު ޝީރީން ޑިޮމކްރެޓްސް ހޯޑެއްދޫ.ގދ 628

ނަޑައްލާ. ގދ/ ޗަމަން  މުހައްމަދު އަސްވަދު ރަމަ ނަޑެއްލާ.ގދ 629

ނަޑެއްލާ.ގދ/އަތަމާވިލާ هللاމުހައްމަދު އަބްދު ނަޑެއްލާ އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ގޮފި ނަޑެއްލާ.ގދ 630

ނެޑެއްލާ/ޝަބްނަމީގެ އައްބާސް އަލީ ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުންގެ ގޮފި ނަޑެއްލާ.ގދ 631

ނަޑައްލާ. ގދ/ މިއުޒިކީގެ  ޝީދު އަބްދުއްލާ ރަ ނަޑެއްލާ- ފިޔަލަ ގޮފި  ނަޑެއްލާ.ގދ 632

ހައްދުންމަތީގޭ ދެކުނު.ގ ހުސެއިން އަމްރު ރައީސް Q03 633

ގދ ފަރެސްމާތޮނޑާ/ބަގީޗާގެ ޝާ އަބްދު هللاފަރީ ނައިބުރައީސް 634

ގދ ފޮިޔރީ/އަތިރީގެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ ސެކްރެޓަރީ 635

ގދ ފަރެސްމާތޮނޑާ/މަންޒިލް ޝާހް މުހައްމަދު ނި ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 636

ގދ ފަރެސްމާތޮނޑާ/އެސްފިޔަ ޢުތަސިމް  (މުއްޓޭ)މުހައްމަދު މު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 637

ރަތަފަންދޫ.ގދ/ވެލީގެ ނަސީމު ފައުޒީ ރަތަފަންދޫ ބަނދަރު ރަތަފަންދޫ.ގދ 638

ރަތަފަންދޫ. ގދ/ ލޯޖެހިގެ  ލަތީފް އަލީ ރަތަފަންދޫ ގޮފި ރަތަފަންދޫ.ގދ 639

ޝްމީރުވިލާ ރަތަފަންދޫ.ގދ/ކަ ޝަރީފްهللا ނަޖުމު ރަތަފަންދޫ ގޮފި ރަތަފަންދޫ.ގދ 640

ފޯިޔރީ. ގދ/ ދެރިޔާ  މުހައްމަދު ޒާހިރު ފޯިޔރީ ރައްޔިތުންގެ އުފާ ފޯިޔރީ.ގދ 641

ކަނޮދޅު ޝާކިރު އަހްމަދު  ފޯިޔރީ ޒުވާނުންގެ ރޫޚް ފޯިޔރީ.ގދ 642

މާތޮޑާ.ގދ/އެޕްރިލްގެ މުހައްމަދު ޖާއިޒް މާތޮޑާ/ ޑިޮމކްރަޓީކް ފަރެސް ފަރެސްމާޮތޑާ.ގދ 643

މާތޮޑާ.ގދ/އެޕްރިލްގެ ޝާކިރު މުހައްމަދު  ފަރެސްމާތޮޑާ ޒުވާނުންގެ ގޮފި ފަރެސްމާޮތޑާ.ގދ 644

ޒާހިރު އާދަމް ރައީސް Q04 645

ގދ ގައްދޫ/ ހަނދުވަރީއައްސޭރި  އަހުމަދު ނާފިއު ނައިބުރައީސް 646
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ގދ ގައްދޫ/ ވަދުވާ  (ސުކުނާ)ޒާހިރު އުސްމާން  ސެކްރެޓަރީ 647

ގދ ގައްދޫ/ ފަސްތަރި  މުހައްމަދު ހުސެއިން ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 648

ގދ ގައްދޫ/ ރަންނާޅިގެ  އަހުމަދު ޒާހިރު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 649

ގައްދޫ. ގދ/ފުއްލާގެ އަބްދުލްމަތީން ދަންޑެހެލު ގައްދޫ.ގދ 650

4810ދަފުތަރު  މުޙައްމަދު ނަސީމް ގައްދޫ އިންސާފް ގޮފި ގައްދޫ.ގދ 651

ގައްދޫ/ކުދިލުޯބމާގެ ޝީދު މުހައްމަދު ރަ ހިތްވަރުގޮފި ގައްދޫ.ގދ 652

ގައްދޫ. ގދ/އާހިޔާ އަހުމަދު ފަސީހް ގައްދޫ ހިކުމަތް ގައްދޫ.ގދ 653

ގައްދޫ.ގދ/އަންބަރީގެ އިބްރާހިމް މުނީރު ދިރުން ގޮފި ގައްދޫ.ގދ 654

ބާޑީހައުސް ނަޒީމް އަލީ އެމްޑީޕީ ސަންގު ގޮފި ގައްދޫ.ގދ 655

ވާދޫ. ގދ/ މީރުބަހުރުގެ  ސައީދު އަލީ ވާލި ވާދޫ.ގދ 656

ވާދޫ/ކަށިމާގެ ޝިޔާޒް އަހުމަދު  ވަގުތު ގޮފި ވާދޫ.ގދ 657

ވާދޫ/އެންދެރިމާގެ އަމީޒް މުހައްމަދު ވިންދޫ ގޮފި ވާދޫ.ގދ 658

ީ ވާދޫ/ހެޕ މުހައްމަދު ވަހީދު އެމްޑީޕީ ރަށުގޮފި ގޮފި ވާދޫ.ގދ 659

ޏ ފުވައްމުލައް/ ޮގމަތަނަގެ  އިބްރާޙިމް ސައީދު މުހައްމަދު ރައީސް R01 660

ޏ ފުވައްމުލައް/ ނޮޫކކާގެ  ޝާފީ ހުސެއިން  ނައިބުރައީސް 661

ޏ ފުވައްމުލައް/ ފީރޯޒުގެ  އައިމިނަތު މުސްލިމާ ސެކްރެޓަރީ 662

ޏ ފުވައްމުލައް/ ރިހިތަރި  މުހައްމަދު ނާއިލް އިބްރާހިމް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 663

ޏ ފުވައްމުލައް/ މައިޒާންދޮށުގެ  (އަންބެ)އަންވަރު އިބްރާހިމް ދީދީ  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 664

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ރޫޓް  އިބްރާހިމް ހަސަން އަލީ ތޫޑު ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 665

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  35 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ފުވައްމުލައް.ޏ/ފެހިއަލި އިބްރާހިމް ފިކްރީ މަލްވިނަ ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 666

ޜޭވަ ޝަރީފް އަހުމަދު  ރުވާޖެހި ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 667

5G06ހުޅުމާލެ  ހުސެއިން އަލީ ދަޑިމަގު ފަންނު ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 668

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ވައިޓް ޯރސް  މުހައްމަދު ހަސަން މަނިކު ބިއްސާވެލި ފުވައްމުލައް.ޏ 669

ބިޔުޓީ ވިލާ އަލީ ޒާއިދު އަވަސް ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 670

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ޝުޒާ  ޢު މުހައްމަދު ވަހީދު ބަދީ ނަޮއބަން އަޑި ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 671

ފުވައްމަލަކު. ޏ/ އާބާދުގެ އިސްމާއިލް ރަފީޤް އާރިކެޑެ ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 672

ސަވާ މުހައްމަދު ހާލިސް ސައީދު އަރުއްފައްނު ފުވައްމުލައް.ޏ 673

ފުވަށްމުލަށް. ޏ/ފީރޯޒުގެ ޢު ހަސަން މުތީ ފީރޯޒް ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 674

ފުވައްމުލައް.ޏ/މޫސުމްބަހާރު ފާތުމަތު ހުސެއިން ސަކްސަކޯްފރ ވުމެން ޑިޮމކްރެޓިކް ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 675

ސިންސިއަރ އަހުމަދު ސައީދު ރަންޒަމާން ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 676

ފުވައްމުލައް.ޏ/ރޯޒާ މުހައްމަދު އަސްލަމް ހަވިއްތަ ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 677

ޝިފާގް މުފީދު ރައީސް R02 678

ޏ ފުވައްމުލައް/ މަޒާ  މުހައްމަދު ޒާހިރު ނައިބުރައީސް 679

ޏ ފުވައްމުލައް/ މުސްކުޅިގެ  މުހައްމަދު ނިޒާމް ހަސަން ސެކްރެޓަރީ 680

ޏ ފުވައްމުލައް/ ވެސެލް  ނާޒިމާ އަހުމަދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 681

ޏ ފުވައްމުލައް/ ވިނަ  ޝަފީގް އަހުމަދު  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 682

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ މާޒާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ދުވައްފާޑު ފުވައްމުލައް.ޏ 683

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ސާވަން  އަހުމަދު ވާފިރު ހަސަން މިނިވަން ފުވައްމުލައް.ޏ 684

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  36 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ކުކުންމާގެ  އަލީ އަހުމަދު ދީދީ ސާދަތަން ފުވައްމުލައް.ޏ 685

ފުވައްމުލަކު.ޏ/މުލައްމާގެ ނަޔާޒާ އިބްރާހިމް ފިނިފެންމާ ފުވައްމުލައް.ޏ 686

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ސެންޓުގެ  ދީދީهللا މުހައްމަދު އަބްދު ރަސްގެފަންނު ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 687

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ފިދާ  ފަޔާޒު ވަހީދު ފިދާ ފުވައްމުލައް.ޏ 688

ފުވައްމުލަކު.ޏ/ކިނާރީގެ މުހައްމަދު މުސްތޮފާ އަހުމަދު މާނޭރެ ފުވައްމުލައް.ޏ 689

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ރަންރިޔާލަގެ  ޝާހިދު އަލީ ޤުރުބާނީ ފުވައްމުލައް.ޏ 690

هللاއަލީ އަބްދުއް 2ފުވަށްމުލަކު  ފުވައްމުލައް.ޏ 691

ފުވައްމުލަކު.ޏ/ހިމާލިޔާ އަހުމަދު މުހައްމަދު ގަސްކުރި ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 692

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ މޫނިމާގެ  މުހައްމަދު ޔާމީން ފުވައްމުލައް.ޏ ގޮފ2ިގަސްކުރި  693

ފުވައްމުލައް.ޏ/ލޫނާ އަލީهللا އަބްދު އައްސޭރި ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 694

ޝް ފުވައްމުލައް.ޏ/ޮފރެ ޒުލޭހާ އާސިމާ ޮބކަރުމާ ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 695

ފުވައްމުލަކު. ޏ/ ރަންރިޔާލަގެ  ޝާހިދު މުހައްމަދު  ގުރުބާން ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 696

ފުއަމުލަކު. ޏ/ ސެންޓުގެ  މުހައްމަދު އަބްދުލް ދީދީ ރަސްގެފަށްނު ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 697

ފުވައްމުލައް.ޏ/މަހިލަބުމާގެ އަހުމަދު މުޖުތަބާ ހާނާރު ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 698

ފުވައްމުލައް.ޏ/ މޯާކޅި  މުޙައްމަދު ޒިރާރު ދަށުކުބާ ފުވައްމުލައް.ޏ 699

ފުވައްމުލައް.ޏ/މާގާ މާޒިފް އަހުމަދު ޢާޒީ ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 700

ޏ ފުވައްމުލައް/ ނިއުސަން  މުހައްމަދު ސައީދު ރައީސް R03 701

ޝަންގެ  ޏ ފުވައްމުލައް/ ދިލް هللاއަހުމަދު އަބްދު ނައިބުރައީސް 702

ޏ ފުވައްމުލައް/ ނޫފިޔަ  هللاޝާއިރާ އަބްދު ސެކްރެޓަރީ 703

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  37 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

ޏ ފުވައްމުލައް/ ކޯންސްލީޓް  އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 704

ޏ ފުވައްމުލައް/ ރަތަމަލާނާ  އަހުމަދު ލަތީފް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 705

ޏ ފުވައްމުލައް/ރިވެލި ޝަފީގް އަދްނާން މުހައްމަދު  ކަދުވަލި ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 706

ޏ ފުވައްމުލައް/ރަތަމަލާނާ އަލީ ވަސީމް މޫލެގަން ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 707

ފުވައްމުލަކު. ޏ/މާނެލް އިސްމާއިލް ނަޖާހް ޝަރިފް ދަށިއަޑި ފުވައްމުލައް.ޏ 708

ފުވައްމުލައް.އާރާމުގެޏ هللاސައްދާމް އަބްދު ބިޅިފޭށި ފުވައްމުލައް.ޏ 709

ފުވައްމުލައް.ޏ/ތީރު ޝަކީލާ އަލީ ފަތްމިނި ފުވައްމުލައް.ޏ 710

ފުވައްމުލައް.ޏ/ޗައިނާގެ هللاޒާހިދާ އަބްދު ރެހެންދި ގޮފި ފުވައްމުލައް.ޏ 711

ޝް ފުވައްމުލައް.ޏ/ފްރެ ޒުލޭހާ އާސިމާ ޮބކަރުމާ ފުވައްމުލައް.ޏ 712

ފުވައްމުލައް.ޏ/ދިވެލި هللاއަލީ އަބްދު ރާޒަވާ ފުވައްމުލައް.ޏ 713

ފުވައްމުލައް.ޏ/ލޫނާ އަލީهللا އަބްދު އައްސޭރި ފުވައްމުލައް.ޏ 714

އިލިޔާސް ލަބީބް ރައީސް S01 715

ސ މީދޫ/ އަރިވަރު  ޝަހީމް އަލީ  ނައިބުރައީސް 716

ސ ހުޅުދޫ/ ކަޅުމަގިގެ  އިބްރާހިމް ދީދީ ސެކްރެޓަރީ 717

ސ ހުޅުދޫ/ ރޯޒްގާރޑަން  އަހުމަދު އަޒްލީމް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 718

ސ މީދު/ ޖެނީވާ  ސަކީނާ އަލީ ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 719

މީދޫ. ސ/ ސަފާ  ނާދިޔާ ހަސަން ސަރާސަރު ގޮފި ހުޅުމީދޫ 720

މީދޫ.ސ/ ދިރޭ  އިބްރާހިމް ދީދީ ދިރުހަމް ގޮފި ހުޅުމީދޫ 721

މީދޫ.ސ/ އުފާ  އާމިނަތް ދީދީ އުފާ ގޮފި ހުޅުމީދޫ 722

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  38 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

މާލެ/ޮގޮއދޫގެ.ގ މުހައްމަދު ލުތުފީ ލީނިއަރ ގޮފި ހުޅުމީދޫ 723

ހުޅުދޫ.ސ/ބުލޫބެލް އަހުމަދު ފިރާގް ކަޑޮފިށި ގޮފި ހުޅުމީދޫ 724

ހުޅުދޫ.ސ/ރޭނިސް ނާސިރާ ހަސަން މަނިކުފާން ޯބމާ ގޮފި ހުޅުމީދޫ 725

ބުލޫ ސައިކް އަހުމަދު ޒަރީރު މޭގާ ގޮފި ހުޅުމީދޫ 726

ތަނޑިރަތްމާގެ ފާތުމަތު ސައީދާ ބޮޮޑ ހޫރެހި ހުޅުމީދޫ 727

އަލްހާން ފަހުމީ ރައީސް S02 728

ސ ފޭދޫ/ ބީޗްވިލާ  މުހައްމަދު ސައީދު ނައިބުރައީސް 729

ސ ފޭދޫ/ މައިޒާން  ހައްވާ ޒީނަތު ސެކްރެޓަރީ 730

ސ ފޭދޫ/ މުރަކަ  މުހައްމަދު ސައީދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 731

ސ ފޭދޫ/ މަގުމަތީގެ މުހައްމަދު ސައީދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 732

ފޭދޫ.ސ/ނެސްޕްޯރވިލާ އަލީ އަޒުވަރު އުއްމީދު ގޮފި ފޭދޫ.ސ 733

ފޭދޫ. ސ/ ވައިޖެހޭގެ އަލީ ރަފީއު ޝަން ނިޔު ޖެނެރޭ ފޭދޫ.ސ 734

ފޭދޫ. ސ/ ބީޗްވިލާ  އާސިއަތު އަޒީޒާ މީޒާން ފޭދޫ.ސ 735

ފޭދޫ. ސ/ މަގުމަތީގެ  އަހުމަދު މިރުޒާދު ދަގަނޑު ދަހަނާ ފޭދޫ.ސ 736

ފޭދޫ. ސ/ މަދަރުސާދޮށުގެ  މަރިޔަމް އާގިސާ ޯކރަމް ގޮފި ފޭދޫ.ސ 737

ފޭދޫ. ސ/ ސުވާސާގެ  ސައީދުهللا އަބްދު މަގޭ ގުލްޒާރު ފޭދޫ.ސ 738

ފޭދޫ. ސ/ ފިތިރޯނުއާގެ  އިބްރާހިމް ޝިމާޒް ފެތިރޯނު ގޮފި ފޭދޫ.ސ 739

ފޭދޫ. ސ/ ފީރޯޒުއާގެ  މުހައްމަދު ސައީދު ކާމިޔާބު ގޮފި ފޭދޫ.ސ 740

ފޭދޫ.ސ/މެރިންވިލާ  ވަލީދާ މުހައްމަދު ވަގުތު ގޮފި ފޭދޫ.ސ 741

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  39 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

ފޭދޫ. ސ/ ލިލީއާގެ  އަހުމަދު ރާފިއު އަބޫ ގޮފި ފޭދޫ.ސ 742

ފޭދޫ. ސ/ ޝަބްނަމީގެ  ޝީދުهللا އަބްދު ރަ ބިލެތް ގޮފި ފޭދޫ.ސ 743

ފޭދޫ. ސ/ މޫނިމާގަސްދޮށުގެ  އަހުމަދު ނަސީރު ރިހިދޫ ގޮފި ފޭދޫ.ސ 744

ފޭދޫ. ސ/ ނޫރަލީ ވިލާ   ފާތިމަތު ނަރީމާ ސޯނާ ގޮފި ފޭދޫ.ސ 745

ފޭދޫ. ސ/ ކޮޑަގެ  މުހައްމަދު ފައިސަލް ތުނޑި ގޮފި ފޭދޫ.ސ 746

ފޭދޫ. ސ/ ޗަނބޭލީގެ  ސައީދުهللا ނޫރުއް ޝަނަރީސް އެމްޑީޕީ ވި ފޭދޫ.ސ 747

ފޭދޫ. ސ/ އާގަލަ  މުއްނިމްهللا އަބްދު މިނިވަން ގޮފި ފޭދޫ.ސ 748

ފޭދޫ.ސ/ނެސްޕްޯރވިލާ މުހައްމަދު ހައިދަރު މަތިއަވަށް ގޮފި ފޭދޫ.ސ 749

ސ ފޭދޫ/ މުރަކަ  މަރިޔަމް ޝާހިދާ ހިތްވަރު ގޮފި ފޭދޫ.ސ 750

ސ މަރަދޫ/ ބީޗް ފްލެޓް  ޝީދު އަހުމަދު ރަ ރައީސް S03 751

ޝަންވިލާ  ސ މަރަދޫފޭދޫ/ ގުލް ހަސަން ނަޖުމީ ނައިބުރައީސް 752

ސ މަރަދޫ/ ބުލޫބެލް  ސަހުރު ރިސާމާ ސެކްރެޓަރީ 753

ސ މަރަދޫ/ މެރީޯގލްޑް  ޝަތު ޒިމްނާ އައި ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 754

ސ މަރަދޫ/ ކުރުދުމާގެ  މުހައްމަދު ރަފީގު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 755

މަރަދޫ. ސ/ހަޒާރުގެ ޮތއްޔިބްهللا އަބްދު ދެޮގތެއްނުވާ ގޮފި މަރަދޫ.ސ 756

މަރަދޫ. ސ/ މޫންލައިޓް ހައުސް  ބަދުރުއްދީން ނާސިރު އާ އަޒުމް މަރަދޫ.ސ 757

ޝްގެ  މަރަދޫ. ސ/ ދިލްކަ ފައިސަލް އިބްރާހިމް ހިތްވަރުގަދަ ގޮފި މަރަދޫ. ސ 758

ޑައިމަންޑަވިލާ/ މަރަދޫ . ސ ޝަރަފުއްދީން ސައީދް ހިތްވަރު ގޮފި މަރަދޫފޭދޫ.ސ 759

ގިރީތެރޭގެ.ހ ޝިޔާމް  (އޭ. އޭ. އޭ)ޢަލީ  މަރަދޫ ފޭދޫ މަރަދޫފޭދޫ.ސ 760

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  40 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް



ދާއިމީ އެޑްރެސް ނަން ހައިސިއްޔަތު ދާއިރާ #

ަބިއެވރިްނގެ ލްިސުޓ                                                                                                       

ދަފްތަރު މުހައްމަދު ލިރާރު 2މަރަދޫ ފޭދޫ  މަރަދޫފޭދޫ.ސ 761

މަރަދޫ. ސ/ބްލޫބެލް ޟު ޝަހުރުއްރިޔާ ނަމޫނާ މަރަދޫ.ސ 762

މަރަދޫ. ސ/ އަލިވިލާގެ އަހުމަދު ސަފީއު ތިންގައު މަރަދޫ.ސ 763

އަހުމަދު އަދުހަމް އާދިރުން މަރަދޫ.ސ 764

މޫސާ މުނައްވަރު ތިންބާރު މަރަދޫ.ސ 765

އިބްރާހިމް އާތިފް ފަތްތުމާރީ މަރަދޫ.ސ 766

މަރަދޫ. ސ/ސީޒަންގެ ޝްރަފް މުހައްމަދު އަ ގްޯލރީ ގޮފި މަރަދޫ.ސ 767

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރައީސް S04 768

ސ ހިތަދޫ/ ކައުސަރު  ޯސދިގުهللا އަބްދު ނައިބުރައީސް 769

ސ ހިތަދޫ/ ލިލީވިލާ  ޝިނާޒް އިބްރާހިމް  ސެކްރެޓަރީ 770

ސ ހިތަދޫ/ މީނާޒް  އިޔާޒް ނަސީރު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 771

ސ ހިތަދޫ/ މޯނިންގް ލިވާ  މުހައްމަދު އާރިފް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 772

ހިތަދޫ. ސ/ އަވާމެންދުރުގެ  މުހައްމަދު ހަސަން މަނިކު އުއްމީދު ގޮފި ހިތަދޫ އުތުރު 773

ހިތަދޫ. ސ/ ޑެއިޒީފެހި  އިބްރާހިމް ސާލިހު އޮޑަސައު  ހިތަދޫ އުތުރު 774

ހިތަދޫ. ސ/ ހިތަށްފިނިވާގެ  ހައްވާ ފަޒީލާ ހުދުމާ ގޮފި ހިތަދޫ އުތުރު 775

ހިތަދޫ. ސ/ ފްރީޑަމް  މުހައްމަދު ދީދީ ފެންމުލި ގޮފި ހިތަދޫ އުތުރު 776

ހިތަދޫ. ސ/ އެވިއަރި  ނިއުމާ ޒަކީ ބެދި ބެދި  ހިތަދޫ އުތުރު 777

ހިތަދޫ. ސ/ އަލްމާ އާނިޔާ މުފީދު އަރިވަރު ގޮފި ހިތަދޫ އުތުރު 778

ހިތަދޫ. ސ/ ފޮނިމާގެ  ހުސެއިން ފައިސަލް ފަހުމީ ހިތަދޫ އުތުރު 65ގަދަ  779

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  41 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ހިތަދޫ. ސ/ ޒަމާނީގެ  ހުސެއިން ޝާހިދު ސަންގު ގޮފި ހިތަދޫ އުތުރު 780

ޝީދު މުހައްމަދު ރަ ރައީސް S05 781

ސ ހިތަދޫ/ ބިންބިމާގެ  އިބްރާހިމް ޮސބްރީ ނައިބުރައީސް 782

ސ ހިތަދޫ/ ޗަމަރުބުލޫ  ޝީދާ އައިމިނަތު ނަ ސެކްރެޓަރީ 783

ސ ހިތަދޫ/ ޝީރާޒް  އަލީ އަސްޖައު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 784

ސ ހިތަދޫ/ ރަންހަދާގެ  ޝްރަފު މުހައްމަދު އަ ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 785

ހިތަދޫ. ސ/ ބިންބިމާގެ  އައިމިނަތު ސުލްތާނާ ގުލްޒާރު ގޮފި  ހިތަދޫ މެދު 786

ހިތަދޫ. ސ/ ނިއު ޮޗއިސް  ޒާހިދު މުހައްމަދު އައްޑޫ ޒުވާނުން  ހިތަދޫ މެދު 787

ހިތަދޫ. ސ/ ޮއމާގެ  هللاނަސްރީނާ އަބްދު އައުކުރި  ހިތަދޫ މެދު 788

ހިތަދޫ. ސ/ ހަރީމް އިރުމަތީގެ  އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އީދިގައު ހިތަދޫ މެދު 789

ހިތަދޫ. ސ/ ޒެފިރ  މަރިޔަމް ޝާދިޔާ ފަތްމިނި ހިތަދޫ މެދު 790

ހިތަދޫ. ސ/ ޯއރކިޑްގެ  ލަތީފާ އިބްރާހިމް ދީދީ މާވެލަސް ގޮފި ހިތަދޫ މެދު 791

ހިތަދޫ . ސ/ މެރިންޯގލްޑް  ޝަރީފް  އަހުމަދު  މޭނާ ގޮފި ހިތަދޫ މެދު 792

ހިތަދޫ. ސ/ ރަންހަދާގެ  ޝްރަފު މުހައްމަދު އަ ރަންހަނދުވަރު ހިތަދޫ މެދު 793

ސ ހިތަދޫ/ ހެވި  ޝްރިފު މުހައްމަދު ޔަ ރައީސް S06 794

ސ ހިތަދޫ/ މާބަގީޗާގެ  ހުސެއިން ފަހުމީ ނައިބުރައީސް 795

ސ ހިތަދޫ/ ކައްބާބުގެ  އަހުމަދު ވަހީދު ސެކްރެޓަރީ 796

ސ ހިތަދޫ/ ސަބަހީ މަންޒިލް  ޝީރީން ޝަތު  އައި ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 797

ސ ހިތަދޫ/ ކަމަރާނގެ  ޝާހިދު މުހައްމަދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 798

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  42 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ހިތަދޫ. ސ/ ނީލޯފަރުގެ  އަލީ ހަމީދު ހަކަތަ ގޮފި ހިތަދޫ ދެކުނު 799

ހިތަދޫ. ސ/ ޯޑރސް  އަބްދުލް ސައްތާރު ނަލަ ހިތަދޫ ހިތަދޫ ދެކުނު 800

ހިތަދޫ. ސ/ ލޫޒާން  ޝީދު އިބުރާހީމް ރަ އާބާރު ގޮފި  ހިތަދޫ ދެކުނު 801

ހިތަދޫ. ސ/ އަސަރީގެ  ޝާމިން އަލީ ރަންރީދޫ ގޮފި ހިތަދޫ ދެކުނު 802

ހިތަދޫ. ސ/ ދުންނިކަގެ  އިބްރާހިމް ހުސައިން އާރި ގޮފި ހިތަދޫ ދެކުނު 803

ހިތަދޫ. ސ/ ޝާން  އިބްރާހިމް ޒަރީރު އެކްސް ޯކ ގޮފި ހިތަދޫ ދެކުނު 804

މޫސާ މަނިކު ރައީސް T01 805

ސެޯމއާ.ހ (ހަންބެ)ހަމްޒާ ހަސަން  ނައިބުރައީސް 806

ބުލޫ ހައުސް. ހ (އަންނު)އާދަމް މަނިކު  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 807

04-3-2ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މުހައްމަދު އާރިފް ހިޖުރަ ގޮފި 808

ހުޅުމާލެ ފްލެޓ73067306ް  އަލީ ނިޒާރު ހިޖުރަ ގޮފި 809

ހުޅުދޫ.ސ/ޕެންޒީވިލާ ހަސަން ސައީދު ނަގޫޯރޅި 810

02-ޖީ-3ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ޝީދު (ބުރޯިޓ)އިބްރާހިމް ރަ ނަގޫޯރޅި އިތުރުމެމްބަރ 811

03-ޖީ-6ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒް އެމްޑީޕީ ތިމާވެށި ގޮފި 812

ވޭވީޯވކް.ހ މުހައްމަދު ޔޫސުފް ކަޅުބިލަމަސް 813

ހަގި.ހ ޝީދް އިބްރާހިމް ރަ ކަޅުބިލަމަސް 814

މޯނިންގްސަން.ހ ޝިރުހާން ހަމީދު  ކުޑަ ހެންވޭރު 815

އިބްރާހިމް މުއީޒް ކުޑަ ހެންވޭރު 816

ހަވީރީނާޒް (ހާފިޒް)އަހުމަދު ޒަކީ ހިދާޔަތު 817

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  43 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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މަކާން.ގ هللاއަލީ އަބްދު ހިދާޔަތު 818

ނަވާގަން.ހ އަހުމަދު އަލީ ޖަލީލް ރައީސް T02 819

ޯކއިރު.ހ ޝަމީމް އިބްރާހިމް  ނައިބުރައީސް 820

ޝަން.މ ޖެން (އަޒޫ)އަޒުލިފާ އަބްދުލް އަޒީޒު  ސެކްރެޓަރީ 821

ގްރީންޒެސްޓް.ހ ރަފީއުهللا އަބްދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 822

ގްރީންޒެސްޓް.ހ އަލީ ވަހީދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 823

ވީސަންގެ. ހ ރިލުވާން ޝަރީފް މާހަލް 824

ހުޅުގަލި.ހ އިބްރާޙިމް ޙުސެއިން ޒަކީ 1މިނިވަން މާލެ  825

މާޑު.މ ޝީދު އިސްމާއިލް ރަ 1މިނިވަން މާލެ  826

ރީނދޮޫކކާ. ހ ޝަތު ހުސެއިން މަނިކު އައި ޕްރެގްރެސް ހެންވޭރު 827

އިތުރުމެމްބަރ ޕްރެގްރެސް ހެންވޭރު 828

ޝަފީގުގެ.ހ ޝަފީގް މުހައްމަދު  2މިނިވަން މާލެ  829

ޮޅހީގެ. ހ ހަސަން ޒާހިރު 3މިނިވަން މާލެ  830

އަތިރީގެ.ހ 3މިނިވަން މާލެ  831

ބަރަޯބމާގެ. ހ މުހައްމަދު ލަތީފް ވިންދު 832

ހިލްޓަން.ހ މުހައްމަދު އަބްދުލް ރައޫފް ޔުނައިޓެޑް ހެންވޭރު 833

މެދު ހެންވޭރު 834

ހާމިދު އަބްދުލް ޢަފޫރު ރައީސް T03 835

ރަންރިޔާލުގެ.ހ ޝާހިދު މުހައްމަދު  ނައިބުރައީސް 836

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  44 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ކުއްޅަވައްގަސްދޮށުގެ.ހ އަންވަރު އަލީ ސެކްރެޓަރީ 837

މިނިވަން އައްސޭރި.ހ އަހުމަދު ނައީމް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 838

ދިއްލީގެ.ހ އާދަމް ހަލީލް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 839

ޝޭޑީކޯނަރ.ހ ހާމިދު އަބްދުލް ގަފޫރު އެމްބޭރު 840

ކްރޭން هللاއަލީ އަބްދުއް ލޭބަރ 841

އިތުރުމެމްބަރ ލޭބަރ 842

ލިޓްހައުސް.ހ އަބްދުލްގަފޫރު އަލީ މާހަލް 843

ލާޕޭޒް.ހ ސޮފީނާޒް އިބްރާހިމް (އިތުރުމެމްބަރ)މާހަލް 844

ވީސަންގެ.ހ هللاމުހައްމަދު އަބްދު ޮއގަސްޓް ގޮފ21ި 845

هللاއިވާ އަބްދު ރައީސް T04 846

ނަންކުރާވިއު.ގ (އާނިޔަތު )ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު  ނައިބުރައީސް 847

މުށިވެލި.ގ (ކުޑޫ)މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ސެކްރެޓަރީ 848

ޮކރަލްސީ.ގ هللاޒާހިޔާ އަބްދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 849

ޗޭނުގެ. ގ އަހުމަދު ހަމީދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 850

ދޫރެސްވިލާ. ގ މުހައްމަދު ޒާހިރު އަލް އިއްތިހާދު 851

ދޮންބިލެއްގެ.ގ ލަމްހާ ވަހީދު އެއޮްކއްލި ގޮފި 852

މާނެލް ހުސެއިން ހަސަން ދީދީ (އިތުރު މެމްބަރ)އެއޮްކއްލި ގޮފި 853

ނޫއަސުރުމާގެ.މ އަޙްމަދު ޙަމްދޫން ފަނާރު 854

ވެލެންސިއާ.ގ އަލީ އާސިފް އަދާލަތު 855

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  45 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ކްރީމް ވިލާ.ގ هللاހިދާޔަތު އަބްދު ގުލްޒާރު ގޮފި 856

ަރްނޮކާކެފިހ.ހ ައްބުދްލ ަރީޝުދ ާއަދްމ ފަޅޫވެރިންގެ ގޮފި 857

ޖާބިރުهللا އަބްދު ޖިހާދު 858

މާލެ.ކ/ޮފލާރވާރޝީޓް.ގ ޝާދުهللا އަބްދު ރަ 3މިނިވަން އައްޑު  859

މާލެ.ކ/ވުޑުވިންޑް.ގ ޒަރީނާ ތައުފީގު (އިތުރުމެމބަރ) 3މިނިވަން އައްޑު  860

ބެމްބޫ. ގ އަހުމަދު އައްބާސް އުދަރެސް 861

އިތުރުމެމްބަރ އުދަރެސް 862

ކަކާގެއާގެ.ގ (އާދަމްބެ)ހުސެއިން އާދަމް  ރައީސް T05 863

ގ ކިޔަވާގެ ޝަފީއުهللا އަބްދު ނައިބުރައީސް 864

ޮކރަލް.ގ هللاއިބްރާހިމް އަބްދު ސެކްރެޓަރީ 865

ގސައިމާ ޝަހީމް އިބްރާހިމް  ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 866

ގތަލްވާރޭ އަބްދުލް މަޖީދު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 867

ވަޑޮިނޅުގެ.ގ މުހައްމަދު އަފްރާހް ޚަލީލް ގަޮލޅު ކަންމަތި  868

ނެދުންގެ.މ އަހުމަދު ނަޖީބް ވޮެޔ ގޮފި 869

ފްރީފިއަރ.މއ އައްބާސް އަބްދުލް ގާދިރު (އިތުރުމެމްބަރ)ވޮެޔ ގޮފި 870

ޕްލެސެންޓް ވޭވްސް.ގ އަހުމަދު މައުސޫމް ފަސްސަންގު 871

މާފަހި.މ އަހުމަދު ފިރާގު (އިތުރުމެމްބަރު)ފަސްސަންގު 872

މާލެ/ ދަތުގެ . ގ އިބްރާހިމް ދީދީ.ޑރ ދަތު 873

މާލެ/ ހުދުހުދާގެ .މ ޝީދު ހަސަން ރަ މިތާކު ނޫން 874

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  46 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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މެރު.މއ ޝީރު މުހައްމަދު ބަ މިތާކު ނޫން 875

މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރައީސް T06 876

ބޭރުމަތީގެ.މއ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ނައިބުރައީސް 877

ޮކމްރެޑްވިލާ.މއ ރުގިއްޔާ އަހުމަދު ދީދީ ސެކްރެޓަރީ 878

ކުރިނބީގެ.މއ އަހުމަދު ވަހީދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 879

ނީލިސިތާރާ.މއ ހުސެއިން ޒަމީލް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 880

ޯބޅަކިންކިރިމާގެ. މއ ޝެރިން ޝަތު  އައި ޔެޯލ ގޮފި 881

ކޮށީގެ.މއ ސައީދުهللا އަބްދު ސަބްދެރިޔާ 882

ޝީދު  (ކުބޭ)މުހައްމަދު ރަ ރައީސް T07 883

ރަތްސުތުލިގެ. މއ އަހުމަދު ޖަލީލް ނައިބުރައީސް 884

ޝާން. މއ ޝި އިބްރާހިމް ވަހީދު ސެކްރެޓަރީ 885

ގުލާބީގެ. މއ އިސްމާއިލް އާތިފް ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 886

މޮާފޅޭގެ. މއ ޤް މުހައްމަދު ފާރޫ ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 887

ދީބު.މއ އަލީ މޫސާ މައްޗަންޮގޅި ގޮފި 888

ކުރެންދޫއާގެ.މއ މުހައްމަދު ޒިޔާދު މައްޗަންޮގޅި ގޮފި 889

ކޯނަރ. މ ޒިޔާދުهللا އަބްދު އަދަބީ ޗަމަން 890

އީޒީރެސްތް.މ އާދަމް އަޔާޒް އަދަބީ ޗަމަން 891

ތަބައްގެ. މއ މުހައްމަދު ރިލްވާން މަންތިރި 892

ފަތްކުރި ގޮފި 893

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  47 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ދުވާކުރި ގޮފި 894

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރައީސް T08 895

ފޭމަންސް. މ އުސާމަތު އައްބާސް ނައިބުރައީސް 896

ާ. މ ޮޕމްޕިޔ މުހައްމަދު ނާޒިމް ސެކްރެޓަރީ 897

ގެލެކްސީ. މ ޝާދު މުހައްމަދު ލިއު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 898

ޖެންކްސަން. މ މުހައްމަދު އާސިމް ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 899

ރ.މ ވުޑުޕެކަ هللاމުޙައްމަދު އަބްދު އެކާވިސް ޯއގަސްޓް 900

ސުހްރާ. މ އަހުމަދު ހުސެއިން މުހައްމަދު ނާސްތާ 901

ސުހްރާ. މ ފަޒީލްهللا އަބްދު އަލްޚައިރު 902

އިތުރުމެމްބަރ އަލްޚައިރު 903

އަލިމަސްވާދީ. މ ޝަމީމް އަބްދުލް މަޖީދު  މާރކަރީ ގޮފި 904

ބާރޑްލައިން.މ މުހައްމަދު ނާޒިމް ގަޑުވަރު ގޮފި 905

ސަލްޖަމްގެ.މ މުހައްމަދު ޒިޔާދު ފަރީދީ ގޮފި 906

އިތުރުމެމްބަރ ފަރީދީ ގޮފި 907

ކުޑަވޮެޔމަތީގެ.މ މުހައްމަދު ފަލާހް ރައީސް T09 908

ފަންނުވެލި.މ ޝިދު އަބްދު (އައްމަޑޭ)هللا ނާ ނައިބުރައީސް 909

ޖަންތަރި.މ ޝީދު އަލީ ރަ ސެކްރެޓަރީ 910

ރޭނިސް.ގ ބަދީއުهللا އަބްދު ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 911

ލަކްސްގާރޑަން.މ މުހައްމަދު ސިއްދީގު ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 912

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  48 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ވައިޓްލައިން.މ މުހައްމަދު ރިޔާޒް އަބޫބަކުރު ޖަންބު ގޮފި 913

އިތުރުމެމްބަރ ޖަންބު ގޮފި 914

އަހްމަދީއާބާދު.މ (ނަޒާކީ)މުހައްމަދު ޒަކީ  ތަރާދު 915

ތުހްފާ.ހ އިބްރަހީމް ޒަކީ (އިތުރުމެމބަރ)ތަރާދު 916

ނޫހިރި.މ ތިލްމީޒާ ހުސެއިން ހިރި ގޮފި 917

ނާރެސް.މއ އައިމިނަތު ޖަމީލް (އިތުރުމެމްބަރ)ހިރި ގޮފި 918

ބަނަފްސާ ވިލާ. މ މުހަންމަދު ވަހީދު އަޒުމް 919

ހިތްފުފި.ހ މުހައްމަދު ނަސީރު 2ވޮެޔ ގޮފި  920

ފެމްލެޓް.މ ހުސެއިން ވަހީދު (އިތުރުމެމްބަރ)2ވޮެޔ ގޮފި  921

ފޭމަން.މ މުހައްމަދު އަހުމަދު ގުގުރި 922

ޝީދު  (ބޮންޑަ)އިބްރާޙިމް ރަ ރައީސް T10 923

ާ. މ ޮޕމްޕިޔ އަހުމަދު އާމިރު ނައިބުރައީސް 924

މެދުރިޔަ. މ ޝްވާން އަހުމަދު ރި ސެކްރެޓަރީ 925

ޖަރީމާގެ. މ (ބަނބުކޮެޔ)ހުސެއިން މަނިކު  ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 926

ފަޅުމަތީގެ. މ ޝިރުހާން އަހުމަދު  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 927

ޝީޑް.މ އަހުމަދު ނަސީމް ބާޒާރު ގޮފި 928

މާލެ.ކ/ ޖަރީމާގެ  އިބްރާހީމް މަނިކު 2މިނިވަން އައްޑު  929

ބާރަނާގެއާގެ.މ އަރްހަމް ހުސެއިން ރައީސް T11 930

ރިޒާމަންޒިލްވާދީ.މ އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ކަރީމް ނައިބުރައީސް 931

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  49 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ވެރޯނިކާ.ވ ހަސަން ނަބާހް ސެކްރެޓަރީ 932

ދިލްދިޔާ.މ ޝަރީފް ހުސެއިން  ސެކްރެޓަރީގެ ނައިބް 933

ރަންކުރަކި.މ ޝިޔާމް އިބްރާހިމް  ޝްތިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ މައުލޫމާތާއި އި 934

ކުރެދިވަރުގެ އާގެ ޝައްމޫން ޖަލީލު ޕްޮރވިންސް ގޮފި 935

ވެރޯނިކާ.ވ އަހުމަދު އިކްރާމް ވިލިމާފަންނު ގޮފި 936

ހަތާ.މއ އަހުމަދު ޚަލީލް 1ވިލިމާލެ 937

ރަންދާން.ވ ޝީދުهللا އަބްދު އަޖުމަލް ރަ ވިލިމާލެ ހުޅަގު ގޮފި 938

ރަތަފަންދޫ.ގދ/ގުޑްލަކް އާޒިމް ހުސެއިން 2ވިލިމާލެ 939

ވިލިމާލެ/ސިނާއީސަރަހައްދު هللاމާކިފް އަބްދު ޒުވާނުންގެ ގޮފި، ވިލިމާލެ 940

7590ދަފްތަރު  މަދީހާ ހުސެއިން ނޫރާނީ ގޮފި 941

ވިލިމާލެ/އާގެ މުހައްމަދު އިގްނާޒް އަލީ ކަޅުހުރާ ގޮފި 942

ޝް ވިލިމާލެ/ސެލްފި ޝަރީފް އަހްމަދު  އަމަލީ ގޮފި 943

ސިތާރާ.މ (ނާއިބް ރައީސް)އަހުމަދު މުޖުތަބާ ހަރުގެ ގޮފި 944

ކަރަންފޫމާގެ.މ އައްބާސް ޔޫސުފް ހަރުގެ ގޮފި 945

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ ޝިމް އަލީ ހާ 1

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އައިމިނަތު ޖަމީލު. ޑރ 2
ޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެ އަމީން ފައިސަލް 3

        ޮއބްޒާވަރުން                                                                                   

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  50 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވައިރަންމެންޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް 4
ް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓ މަހުމޫދު ރާޒީ 5

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޯހރމްއެފެއާރޒް އަހުމަދު އާދިލް 6

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޯހރމްއެފެއާރޒް، މަތި އުތުރު ޕްޮރވިންސް މުހައްމަދު ހުނައިފް 7
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޯހރމްއެފެއާރޒް، މެދު ޕްޮރވިންސް ފާރޫޤް މުހައްމަދު ހަސަން  8

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޯހރމްއެފެއާރޒް، މެދު ދެކުނު ޕްޮރވިންސް އަހުމަދު މުޖުތަބާ 9
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޯހރމްއެފެއާރޒް، މަތި ދެކުނު ޕްޮރވިންސް އުމަރު ޖަމާލު 10

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޯހރމްއެފެއާރޒް، ދެކުނު ޕްޮރވިންސް މުހައްމަދު ނަސީރު 11
ީ ރައީސް މާލެ މުނިސިޕަލްޓ އާދަމް މަނިކް 12

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޮފރރިން އެފެއާޒް އަހުމަދު ނަސީމް 13
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ އަހުމަދު އައްސަދު  14
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ތައްޔިބު މުހައްމަދު ވަހީދު 15

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ހައުސިން ޓްރާންސޯްޕރޓް އެންޑް އެންވަޔަރުމެންޓް (މައިޒާން)އާދަމް މަނިކް  16
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ހައުސިން ޓްރާންސޯްޕރޓް އެންޑް އެންވަޔަރުމެންޓް ޝާހިދުهللا އަބްދު 17

ޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ފި ޑރ އައިމިނަތު ޝާފިޔާ 18
ޕްރެސް ސެކެރެޓްރީ މުހައްމަދު ޒުހައިރު 19

އެންޯވއީ ޯފ ސައިންސް އެންޑް ޓެކޮްނލޮޖީ އަހުމަދު ޝަފީޤް އިބްރާހީމް މޫސާ 20
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޯފ ޓޫރިޒަމް އާރޓް އެންޑް ކަލްޗާރ އަހުމަދު ނަސީރު  21

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  51 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރުމެންޓް އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން  22
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އެންވަޔަރުމެންޓް ޑރ މުހައްމަދު ޝަރީފް 23

އަޮތޅު ކައުންސިލަރުން
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ހއ ހަސަންهللاފަތުހު 24
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ށ އަބްދުލް ހަންނާން ހުސައިން  25
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ނ މުހައްމަދު މާހިދު މޫސާ ފުޅު  26
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ރ މޫސާ އުމަރު މަނިކު 27
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ބ މުހައްމަދު ހަބީބް 28
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ކ ހުސެއިން މޫސާ 29
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.އދ އިބްރާހިމް މައުމޫރު 30
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ފ އިބްރާހިމް ޚަލީލް 31
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.މ هللا އަބްދުލް ވައްހާބް އަބްދު 32
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ތ ކަލޭފާން 33
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ގދ (ދައްތުބެ)މުހައްމަދު ހަސަންދިދީ 34
އަޮތޅު ކައުންސިލަރ.ޏ ހަސަން ސައީދު 35

އަންހެނުންގެ އިންތިގާލީ ޮކމިޓީތަކުގެ ރައީސާއިން
ކުޑަހެންވޭރުގެ.ހ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ސާރާ އަލީ 36
ވައިޓް ސްޓްރީމް .ހ ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާ ނަފީސާ އިބްރާހީމް  37
ނޫރައިޓް ވިލާ.ހ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ މަރިޔަމް ޒުހުދާ 38

ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓ2010ުކޮންގްރެސް  52 ގެ 57ޞަފްހާ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
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ޖަނަވަރީމާގެ.ހ ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިރާ ޝިފާ މުހައްމަދު 39
މާޑުމަތީގެ.ގ ގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިރާ ސަމީރާ އިބްރާހީމް 40
ގެމިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ.ހ މައްޗަންޮގޅު އުތުރު ދާއިރާ ޝަފީޤް ޝާޒްލީ  41

މައްޗަންޮގޅު ދެކުނު ދާއިރާ 42
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