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 ިއުއލާނުު
 

MDP/1024/028 
 

 4102ެއިންތިޚާބުެެދާއިރާތަކުގ ެ
ެ

ެޝަރުތުެ ެތ ރ އިން ެމ ންބަރުންގ  ެކުރިމަތިލީ ެގުޅިގ ން ެހުޅުވާލުމާ ެއިންތިޚާބަށް ެދާއިރާތަކުގ  މިޕާޓީގ 
 ނަންތައްެކ ންޑިޑޭޓުެނަންބަރާއ ކުެއާއްމުކޮށްެއިއުލާންެކުރަމ ވ .ެހަމަވާެކ ންޑިޑޭޓުންގެ 

ެ

 ނަންެ އ ޑްރ ސް
 ކ ންޑިޑޭޓް

 މަޤާމްެ ނަންބަރުެ

 ދާއިރާެރައީސްެ ހއެދިއްދ  1 ޢީސާެ ޢަބްދުލްޙަމީދު ހއެދިއްދ ެ އިރުމަތީގ 

 ދާއިރާެނާއިބުެރައީސްެ ހއެދިއްދ  1 ޢަލީެރަޝީދުެ ހއެދިއްދ ެ އަލަމާގ 

   2 މާހިރުެ هللاޢަބްދު ދިއްދ ެހއެ ސަކައިމ 

 ދާއިރާެރައީސްެ ހއެކ ލާ 1 ޝަރީފް އިބްރާހީމް ހއެކ ލާެ ރަތްކ ޔޮގ 

   2 ޢަލީެރިޔާޟްެ ހއެކ ލާެ ކޮތްރިވިލާގ 

 ދާއިރާެރައީސްެ ހދެހަނިމާދ  1 ޢާދިލްެ އަހުމަދު މ.އުނިމާެ

ނައިބުެރައީސް ހދެވައިކަރަދ  1  ނާފިޡް އަހުމަދު ހދެނ އްލައިދ ެ ނާޒް  ދާއިރާގެ 

ސ ކްރ ޓަރީ ހދެވައިކަރަދ  1 ޒަބީރުެ އަހުމަދު ހދ.ވައިކަރަދ ެ މުނިޔާވިލާ  ދާއިރާގެ 

 ދާއިރާެރައީސްެ ހދެމަކުނުދ  1 މަޢުޞ މްެ އަހުމަދު ވޭވްސްެ ގ.ޕްލ ސ ންޓް

 ދާއިރާެނާއިބުެރައީސްެ ހދެމަކުނުދ  1 ޢާޞިމްެ އިބްރާހީމް ހދ.ނޭކުރ ންދ  ސާމު

 ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީެ ހދެމަކުނުދ  1 އަފްރ ޒް ހުސައިން ހދ.ނޭކުރ ންދ  ބޯގަންވިލާ

ނާއިބު ހދެމަކުނުދ  1 ޢަބްދުލްޤައްޔ މްެ ފަޟީލް ހދ.ކުމުންދ ެ މަލާޒް  ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީގެ 

 1 މުމްތާޒްެ هللاޢަބްދު ވިލާެހދ.ނޭކުރ ންދ  ޒިޔުރިކު

ެމަކުނުދ  ެއިސްތިހާރާއިެ ހދ ެމައުލ މާތާއި ދާއިރާ
 އާއްމުެއ ންގުންތަކާއިބ ހޭެސ ކްރ ޓަރީެ

 1 ހަމީދުެޢަބްދުއްރަހުމާން ޢަބްދުލް ނ.މާފަރުެ ނާދީ
 ރައީސްެ ނެމަނަދ ެދާއިރާ
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 2 ޢަލީެމާޖިދުެ  މ.ހިޔަމަ

 3 މާހިދުެމ ސާފުޅުެ މުޙައްމަދު  މަނަދ ގ  މ.

 1 ޖަލީލުެ މުޙައްމަދު 2244 ދަފްތަރު
 ދާއިރާެރައީސްެ ނެހޮޅުދ 

 ދާއިރާެނާއިބުެރައީސްެެނެހޮޅުދ  1 هللاތަޤީެޢަބްދު މުޙައްމަދު ނ.ހޮޅުދ  ފިނިހިޔާގ 

 ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީެ ނެހޮޅުދ  1 ހިދާޔާ ޢާއިޝަތު ނ.ހޮޅުދ ެ ކަނީރުގ 

ނާއިބު ނެހޮޅުދ  1 އިރުޝާދުެ އަހުމަދު ނ.ހޮޅުދ ެ ޮކށީގ   ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީގެ 

 1 ހަސަންެފާރިޤުެ ނ.ހޮޅުދ ެެހިތައްފިނިވާގ 

ެހޮޅުދ  ެއިސްތިހާރާއިެ ނ ެމައުލ މާތާއި ދާއިރާ
 އާއްމުއ ންގުންތަކާއިބ ހޭެސ ކްރ ޓަރީެ

ެސަބްނަމީގ ެރެރަސްމާދ ެ ެމުޙައްމަދުެޢާޞިފް ެރެއިނގުރައިދ ެދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީެ 1

ެރެރަސްމާދ ެމާއޮޅުެ ެމުޙައްމަދުެވަސީމްެ 1 

ެދާއިރާ ެއިސްތިހާރާއިެެރެއިނގުރައިދ  މައުލ މާތާއި
ެއާއްމުއ ންގުންތަކާއިބ ހޭެސ ކްރ ޓަރީެ

R ދަފްތަރު S  ދާއިރާެރައީސްެ ބެކ ންދ  1 ސިރާޖް އަހުމަދު 7028

 1 ކާރިމްެ މުޙައްމަދު ޅ.ނައިފަރު އާވ ހި
 ރައީސްެ ޅެނައިފަރުެދާއިރާ

 2 ޢަބްދުލްޣަފ ރުެ ޢަބްދުލްޣަނީ ޅ.ނައިފަރު ސާތީ

 ދާއިރާެނާއިބުެރައީސްެ ނައިފަރުޅެ 1 އިބްރާހީމްެ އަހުމަދު ޅ.ނައިފަރުެ ދާލިޔާގ 

 ދާއިރާެރައީސްެ ކެކާށިދ  1 ދީދީެ އިބްރާހީމް ގއ.ކޮލަމާފުށި ސޯސަންގ 

 ދާއިރާެރައީސްެ ކެގުރައިދ  1 ޝިފާޒް މުޙައްމަދު ހއެބާރަށްެ މަޮދށިމާގ 

 ދާއިރާެރައީސްެ އދެދަނގ ތި 1 ޖ ނިފާ އައިޝަތު މ.ފ ންފޯއްމާ

 ދާއިރާެރައީސްެ ތެގުރައިދ  1 އަފްޞަލްެމ ސާެ މުޙައްމަދު ތ.ގުރައިދ ެ ގުލްދަސްތާ

 1 އިބްރާހީމްެ އަންވަރު އާގ ެތ.ތިމަރަފުށި ކ.
 ރައީސްެ ތެތިމަރަފުށިެދާއިރާ

 2 ހަސަންެމަނިކުެ އިސްމާއިލް ތ.ތިމަރަފުށިެ އުއްމީދު

 ދާއިރާެރައީސްެ ތެކިނބިދ  1 ނާޝިޒް މުޙައްމަދު ވިލާެ ހ.މޮހޮރީ

 1 އިސްމާއިލްެ ހުސައިން ބޯގަންވިލާެ މއ.
 ރައީސްެ ލެފޮނަދ ެދާއިރާ

 2 ސާމީެޢަބްދުލއްކަރީމްެ މުޙައްމަދު މ.ސޯމާެ

 ދާއިރާެރައީސްެ ލެމާވަށް 1 ފަލާޙްެ އިބްރާހީމް ކުޑަވ ޔޮމަތިގ ެ މ
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 ދ ކުނުެދާއިރާެރައީސްެ ގދެތިނަދ  1 ރިފާޢު ޢަބްދުލްއަޒީޒު ގދ.ތިނަދ  ޖޭނ ސްޓް

 ދާއިރާެނާއިބުެރައީސްެ ގދެގައްދ  1 ހަބީބުެ މުޙައްމަދު އައްސޭރިެގދ.ގައްދ ެ އަތިރީ

 ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީެ ގދެގައްދ  1 ޖަމާލް ރައްޔާން ގދ.ެގައްދ ެ ބޯޅަކިނކިރިމާގ 

މ ދު 1 މުޙައްމަދުެ މ ސާ ސ.ހިތަދ ެ ޮބޑުގަލުގ   ދާއިރާެރައީސްެ ސ.ހިތަދެ 

ދާއިރާ 1 އާދަމްެ ރޮޒައިނާ ޮލޖް ގ.ފީރޯޒް  ރައީސްެ ސެމީދެ 

ދާއިރާ 1 ދީދީެ މުޙައްމަދު ސ.މީދ ެވާދީެ ހުސްނުހީނާ  ނާއިބުެރައީސްެ ސެމީދެ 

ދާއިރާ 1 ޠައިބަތުއްނިސާެ ސ.މަރަދ ފޭދ ެ ބީޗްހައުސް  ސ ކްރ ޓަރީެ ސެމީދެ 

ދާއިރާ 1 ޝީނާޒް އައިޝަތު ސ.މަރަދ ފޭދ ެ ޖަވާހިރުވާދީ ނާއިބު ސެމީދެ   ސ ކްރ ޓަރީގެ 

 1 އަފްރާޙްެ އައިޝަތު ސ.މީދ ެ ހަނދުވަރުމަތީގ 

ެދާއިރާ މައުލުމާތާއިެއިސްތިހާރާއިެއާއްމުެ ސެމީދ 
 އ ންގުންތަކާއިބ ހޭެސ ކްރ ޓަރީ

 1 އިރުޝާދުެ هللاޢަބްދު ސައިޑްެ ގ.ހ ޕީ
 މާލ ެސިޓީެރައީސްެ

 2 ކަމާލުއްދީންެ އަކުރަމް އ ވަރލާސްޓްެ މއ.

 1 ޔ ސުފް މުޙައްމަދު ހ.ވޭވީވޯކްެ
 ސިޓީެމ ދުެހ ންވޭރުެދާއިރާެރައީސްެ މާލ 

 2 ޢަލީެެތަސްމީން އަހްމަދު ހ.ރުވާމާގ ެ

 1 ވިސާމްެޢަލީެ ހ.އާޒާދ ވާދީެ
 ހ ންވޭރުެއުތުރުެދާއިރާެރައީސްެ މާލ ެސިޓީ

 1 ވަހީދުެ އަހުމަދު ކުރިނބީގ ެ މއ

ެއުތުރު ެމައްޗަންގޮޅި ެސިޓީ ެނާއިބުެ މާލ  ދާއިރާ
 ރައީސްެ

 މައްޗަންގޮޅިެދ ކުނުެދާއިރާެރައީސްެ މާލ ެސިޓީ 1 ޟަމީރުެ އަހުމަދު މއ.ލިލީެ

 މާފަންނުެދ ކުނުެދާއިރާެރައީސްެ މާލ ެސިޓީ 1 އާދަމްެއަލީެ މ.ދިއްތުނޑިެ

 1 ހަސަންެސުޖާޢުެ މ.ޓްރ ންކުއިލިޓީ

ެސިޓީ ެނާއިބުެ މާލ  ެދާއިރާ ެދ ުކނު މާފަންނު
 ރައީސްެ

 މާފަންނުެދ ކުނުެދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީ މާލ ެސިޓީ 1 ނާހިދުެ ހުސައިން މ.ހުސްނ 

 1 މުޖުތަބާެ އަހުމަދު މ.ސިތާރާެ

ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީގެ މާފަންނުެދ ކުނުެ މާލ ެސިޓީ
 ނާއިބު

ދާއިރާެސ ކްރ ޓަރީ މާލ ެސިޓީ 1 ސައީދާެ ފާތިމަތު 01104 ދަފްތަރު  ވިލިމާލެ 

ދާއިރާެނާއިބުެރައސްެ މާލ ެސިޓީ 1 އަހުމަދުެ ޔާމީން ވ.ވިނަފަތް  ވިލިމާލެ 



 

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 

 

 ހިތްވަރުގ ެރައީސްެ ޒުވާނުންގ  1 އަޒުމީލްެ މުޙައްމަދު މ.ޔުނިކޯންެ

 ހިތްވަރުެނާއިބުެރައީސްެ ޒުވާނުންގ  1 ހުސައިންެދީދީެ މްޛާހު ޅުދ ެސ.ހު ގުލްހަޒާރުގ 

 ހިތްވަރުެދ ކުނުެޕްރޮވިންސްެމ ންބަރުެ ޒުވާނުންގ  1 هللاޢަބްދު ޤުސައްޔު ގދ.ތިނަދ  ސަނީޑޭލް

 ރ ޙްގ ެރައީސާެ އަންހ ނުންގ  1 މުޙައްމަދުެ ޝިފާ ގ.އ ޓްނާ

 ނާއިބުެރައީސާެ  ރ ޙްގ  އަންހ ނުންގ  1 ސާނީޒުެސައީދުެ)ތާނީ( އާމިނަތު މ.ނިރޮޅު

 ރ ޙްގ ެދ ކުނުެޕްރޮވިންސްެމ ންބަރުެ އަންހ ނުންގ  1 ހަސަންެ ޒިފްލީނާ ގދެތިނަދ  ނީލުގ 
ެ
ެ

ެމިހ ންވ ެމިކަންެއާއްމުކޮށްެއ ންގުމަށްޓަކާެއިއުލާންކުރީމ ވ .
4102ެެއ ޕްރީލ44ެެް

ެ


