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 ިއުއލާނުު
 

MDP/1024/029 
 

 އް އ ންތ ޚާބް ބާއްވާ ތަނާއ  ތާރީޚްތަ  މާލޭގައ    
 

ރީގައ ވާ ބާއްވާ ތަނާއ  ތާރީޚްތައް ތ  މާލޭގައ  އްހޮވުމަށް ބާއްވާ އ ންތ ޚާބްތަ ކަށް މެމްބަރުންމ  ޕާޓީން ހުސްވެފައ ވާ މަޤާމްތަ 
 ލްގައ  އެވަނީއެވެ.ތާވަ
 

 ތާރީޚް ތަން  ދާއ ރާ

 ސ ޓީ ވ ލ މާލެ، ެހންޭވރު އުތުރު މާލެ
މައްޗަންގޮޅ  ، ދާއ ރާ މެދު ހެންވޭރު، ދާއ ރާ
، ދާއ ރާ މައްޗަންގޮޅ  ދެކުނު، ދާއ ރާ އުތުރު

  ދާއ ރާ މާފަންނު ދެކުނު

  ހޯމަ،8102އެޕްރީލް  82 ހޯލް ގޯތ  ތެރެ މާލޭ ސ ޓީ

 ހޯމަ،8102ރީލް އެޕް 82 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ ހއ. ދ އްދޫ ދާއ ރާ، ކެލާ ދާއ ރާ، 

ހދ. ހަނ މާދޫ ދާއ ރާ ، ވައ ކަރަދޫ ދާއ ރާ، 
 މަކުނުދޫ ދާއ ރާ

 ހޯމަ،8102އެޕްރީލް  82 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ

 ހޯމަ،8102އެޕްރީލް  82 މ، ފ، ދ ޖަގަހަ ، ފަރީދީ ަމގު ނ. މަނަދޫ ދާއ ރާ، ހޮޅުދޫ ދާއ ރާ

 ހޯމަަަ،8102އެޕްރީލް  82 މ، ފ، ދ ޖަގަހަ ، ފަރީދީ ަމގު ރ. އ ނގުރައ ދޫ ދާއ ރާ 

 ހޯމަަަ،8102އެޕްރީލް  82 މ، ފ، ދ ޖަގަހަ ، ފަރީދީ ަމގު ބ. ކެންދޫ ދާއ ރާ

 ހޯމަަަ،8102އެޕްރީލް  82 މ، ފ، ދ ޖަގަހަ ، ފަރީދީ ަމގު ޅ. ނައ ފަރު ދާއ ރާ 

 އަންގާރަ،8102އެޕްރީލް  82 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ ޚ. ކާށ ދޫ ދާއ ރާ، ގުރައ ދޫ ދާއ ރާ

 އަންގާރަ،8102އެޕްރީލް  82 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ އދ. ދަނގެތ  ދާއ ރާ

ތ. ގުރައ ދޫ ދާއ ރާ، ތ މަރަުފށ  ދާއ ރާ، 
 ކ ނބ ދޫ ދާއ ރާ

 އަންގާރަ،8102އެޕްރީލް  82 މ، ފ، ދ ޖަގަހަ ، ފަރީދީ ަމގު

 އަންގާރަ،8102އެޕްރީލް  82 ގޯތ  ތެރެ ސ ޓީ ހޯލްމާލޭ  ލ. ފޮނަދޫ ދާއ ރާ، މާވަށު ދާއ ރާ

 އަންގާރަ،8102އެޕްރީލް  82 މ، ފ، ދ ޖަގަހަ ، ފަރީދީ ަމގު ދ. ތ ނަދޫ ދެކުނު ދާއ ރާ، ގަްއދޫ ދާއ ރާގ

އައްޑޫ ސ ޓީ ހ ތަދޫ މެދު ދާއ ރާ، މީޫދ 
 ދާއ ރާ،

 އަންގާރަ،8102އެޕްރީލް  82 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ



 

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

 

 ބުދަ، 8102އެޕްރީލް  01 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ މާލެ ސ ޓީ ރައީސް 

 ބުދަ، 8102އެޕްރީލް  01 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ ޒުވާނުންގެ ހ ތްވަރު 

 ބުދަ، 8102އެޕްރީލް  01 މާލޭ ސ ޓީ ހޯލް ގޯތ  ތެރެ އަންހެނުންގެ ރޫޙް

 
ނީ އެ ނާން މެ ދުވަހެއްގެ ެވސް ވޯޓް ލުން އޮރަށްރަށުގައ  ވޯޓް ލުްނ އޮންާނނީ އެ ރަށެއްގެ  އެމް.ޑީ.ޕީ ަހރުގޭގައެވެ. ކޮން

ނޑު  2ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ފަހު   ގުމަށްޓަކައ  އ އުލާންކުރީމެވެ.ގެ ނ ޔަލަށެވެ. މ ހެންވެ މ ކަން އާއްމުކޮށް އެން 2.11އ ން ރޭގަ
 

 3024 އެޕްރީލް  32
 


