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 6201 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 
މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބްތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން  2016އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 .ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އާއްމުޮކށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ  އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމަށް

 ނަން  އެޑްރެސް  އަތޮޅާއި ރަށް 
 ކެނޑިޑޭޓް 

 ނަންބަރު  
   ދާއިރާ  މަޤާމް 

  A04 ދިއްދޫ ދާޢިރާ  ހއ ރައީސް  ނާއިބު 1 ނައީމް  މުހައްމަދު ސުހާނީ  ހއ. ދިއްދޫ 

 A04 ދިއްދޫ ދާޢިރާ  ހއ ސެކްރެޓަރީ  1 ޢަލީ ހާޝިމް  ބުރުނުވިލާ  ހއ. ދިއްދޫ 

 A04 ދިއްދޫ ދާޢިރާ  ހއ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ރަޝީދާ  އައިޝަތު ޓިނުކަފާގެ  ހއ. ދިއްދޫ 

 1 ވަހީދު  هللاއަބްދު އޯޓަމްވާދީ  ހއ. ދިއްދޫ 
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 A04 ދިއްދޫ ދާޢިރާ  ހއ

 B03 ވައިކަރަދޫ ދާޢިރާ  ހދ ރައީސް  ނާއިބު 1 މުޖުތަބާ  އަޙްމަދު ހަތިހާ ހދ. ވައިކަރަދޫ 

 B03 ވައިކަރަދޫ ދާޢިރާ  ހދ ސެކްރެޓަރީ  1 އާފިރު  މުޙައްމަދު ސޭޑީވިލާ  ހދ. ވައިކަރަދޫ 

 ކ. މާލެ 
 ދަފްތަރު ނަމްބަރ

 7971ރސ  
 B03 ވައިކަރަދޫ ދާޢިރާ  ހދ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޢަލީ ސަމާޙް 

 1 ވާފިރު  هللاއަބްދު މިސުރު ރުވާގެ  ހދ. ވައިކަރަދޫ 
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 B03 ވައިކަރަދޫ ދާޢިރާ  ހދ

  C01 ކަނޑިތީމު ދާޢިރާ  ށ ރައީސް  ނާއިބު 1 އިމްދާދު  ވާސިޢު ފުރައްމާގެ  ކަނޑިތީމް  ށ.

 C01 ކަނޑިތީމު ދާޢިރާ  ށ ސެކްރެޓަރީ  1 ސަފާޙް  އަޙްމަދު ފަލަކު  ކަނޑިތީމް  ށ.

 C01 ކަނޑިތީމު ދާޢިރާ  ށ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އާދަމް ސަލީމް  ފަޅޯމާގެ  ބިލެއްފަހި  ށ.

 C04 ފުނަދޫ ދާޢިރާ  ށ ރައީސް  ނާއިބު 1 ޒުމްރަތު  އަޙްމަދު ނޫއަލި  ށ. ފުނަދޫ

 C04 ފުނަދޫ ދާޢިރާ  ށ ސެކްރެޓަރީ  1 ހަސަން ޝިހާމް  އިރުމަތީގެ  ށ. ފުނަދޫ

ނ. 
 ކެނދިކުޅުދޫ 

 D01 ކެދިކުލުދޫ ދާއިރާ  ނ. ރައީސް  1 އީސާ  އަޙްމަދު ހިއްފަސޭހަގެ 

 D02 މަނަދޫ ދާއިރާ ނ. ރައީސް  1 މާޖިދު  ޢަލީ ހިޔަމަ  މ. ކ.މާލެ 

 D03 ވެލިދޫ ދާޢިރާ  ނ ސެކްރެޓަރީ  1 ޝަފީޤު ޢަލީ  هللاޢަބްދު ހަޒާރުމާގެ  ނ. ފޮއްދޫ

 D03 ވެލިދޫ ދާޢިރާ  ނ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ރައޫފް  އިބްރާހީމް  ރަބީޢު  ނ. ޅޮހި

 1 ނުއުމާން  އަޙްމަދު ގަހާ ނ. ވެލިދޫ 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 D03 ވެލިދޫ ދާޢިރާ  ނ

 D04 ޮހޅުދޫ ދާޢިރާ  ނ ރައީސް  ނާއިބު 1 ސަލާމް  ޢަބްދުއް މާފޮޅޭވިލާ  ނ. ހޮޅުދޫ

 D04 ޮހޅުދޫ ދާޢިރާ  ނ ސެކްރެޓަރީ  1 ހަސަން މާލިކު  ޕޮއިންޓް  ރެސްޓް ނ. ހޮޅުދޫ
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 E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ  ރ ރައީސް  1 އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް ސޭޑީ ސައިޑް  ކަނދޮޅުދޫ  ރ.

 E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ  ރ ރައީސް  ނާއިބު 1 އަޙްމަދު އާމިރު މެރިންވިލާ  ކަނދޮޅުދޫ  ރ.

 E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ  ރ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޖަނީލް  މުޙައްމަދު ބުލާސަމްގެ  ކަނދޮޅުދޫ  ރ.

 1 ހުސެއިން ފުޅު  ޢަލީ ހިޔާ ރ. ކަނދޮޅުދޫ 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ  ރ

 F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  ބ ރައީސް  ނާއިބު 1 ޝާހިދު އަޙްމަދު ފަލަސް  ބ. ތުޅާދޫ 

 F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  ބ ސެކްރެޓަރީ  1 އަޒުމީން هللاއަބްދު ހޭޒްލީން ބ. ތުޅާދޫ 

 F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ  ބ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އަބުދުއްރަހީމް  މުޙައްމަދު މަންޒިލް  އާލިޔާ ބ. ތުޅާދޫ 

 F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ  ބ ރައީސް  ނާއިބު 1 އަބްދުލް ލަތީފް  ސާނިޔާ ފެހިވިދުވަރު  ބ. ހިތާދޫ 

 F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ  ބ ސެކްރެޓަރީ  1 ހަސަން މުޙައްމަދު ވޭސަން  ބ. ހިތާދޫ 

 G02 ނައިފަރު ދާޢިރާ  ޅ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އަޙުމަދު  ޢަލީ މާފޮޅޭގެ  ޅ. ނައިފަރު 

 G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ޅ. ރައީސް  1 އިބްރާހީމް  އަޙްމަދު މުސްތަރީގެ  ޅ. ކުރެންދޫ 

 G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ޅ. ރައީސް  ނާއިބު 1 ސިމާއު  އިބްރާހީމް  ކޯރަމް  ޅ. ކުރެންދޫ 

 G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ޅ. ސެކްރެޓަރީ  1 ޢަބްދުލްރަހީމް  މުޙައްމަދު އަލުވިމާގެ  ޅ. ކުރެންދޫ 

 G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ޅ. ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޢަބްދުއްރަޙީން  ޒީނަތި އާބާދު  ނޫރު ޅ. ކުރެންދޫ 

 1 ޝަމްއޫން  މުޙައްމަދު އެމަޒޫން ޅ. ކުރެންދޫ 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 G03 ކުރެންދޫ ދާއިރާ  ޅ.

 I01 މާމިގިލި ދާއިރާ  އދ ރައީސް  ނާއިބު 1 ނަސީރާ އާދަމް  ކަރަންކާވިލާ  އދ. މާމިގިލި 

 J01 ފެލިދޫ ދާއިރާ  ވ. ރައީސް  1 އިބްރާހީމް  ނިޒާރު މާފަހި  ވ. ތިނަދޫ

 K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ  މ. ރައީސް  1 ރިޟާ  ޢަލީ ހުވަނދުގަދަކޯޅިގެ  މ. ކ. މާލެ 

 K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ  މ. ރައީސް  ނާއިބު 1 ޝަރީފް  އިސްމާޢީލް މިރުސްމާގެ  މ. ވޭވަށް 

 K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ  މ. ސެކްރެޓަރީ  1 އިސްމާޢީލް  އިބްރާހީމް  ނަފާ މ. މަޑުއްވަރީ 

 K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ  މ. ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ރަޝީދު  هللاޢަބްދު ގުލްޒާރުގެ  މ. ދިއްގަރު 

 1 ނަސީރު  ޢަލީ ސަޢީދާމަންޒިލް  މ. ދިއްގަރު 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ  މ.

 O01 އިސްދޫ ދާޢިރާ  ލ ރައީސް  ނާއިބު 1 ޙަލީލް  އިބްރާހީމް  ވައިޖެހޭގެ  ލ. އިސްދޫ 

 O02 ގަން ދާއިރާ  ލ ރައީސް  1 ޝިޔާމް  މުޙައްމަދު ތުނޑި  ފިތުރޯނުމާ / ލ. ގަން 

 O02 ގަން ދާއިރާ  ލ ރައީސް  ނާއިބު 1 އާޞިމް  އަޙްމަދު މުރިނގް  މުކުރިމަގު / ލ. ގަން 

 O02 ގަން ދާއިރާ  ލ ސެކްރެޓަރީ  1 އަކްރަމް  އަޙްމަދު ތުނޑި / ބިނާ  ލ. ގަން 

 O02 ގަން ދާއިރާ  ލ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އަފްރަހު  އަޙްމަދު ފެހިފަތް  ތުނޑި / ލ. ގަން 

 O04 މާވައް ދާއިރާ  ލ. ރައީސް  1 މުޢިއްޒު  އިބްރާހިމް  ހ.މިސްޓީނައިޓް  މާލެ،

 O04 މާވައް ދާއިރާ  ލ. ރައީސް  ނާއިބު 1 އަޙްމަދު  ޢަޅީ މުގޫ ލ. ހިތަދޫ 

 O04 މާވައް ދާއިރާ  ލ. ސެކްރެޓަރީ  1 މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ވިނަރެސް  ލ. ހިތަދޫ 

 O04 މާވައް ދާއިރާ  ލ. ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އަބްދުއްރަޙްމާން  އާދަމް އޯޝަންވޭވް  ލ. މާވަށް 

 1 އަބޫބަކުރު  މަޢުސޫމް ޖީޒާ ލ. ހިތަދޫ 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 O04 މާވައް ދާއިރާ  ލ.

 P02 ދާއިރާ ދާންދޫ  ގއ. ރައީސް  1 ރިޔާޟް  މުޙައްމަދު ފޫޅުމާގެ  ގއ. ނިލަންދޫ

 P02 ދާންދޫ ދާއިރާ  ގއ. ރައީސް  ނާއިބު 1 هللاޢަބްދު ތަޥްފީޤު ލިލީގެ  ގއ. ކޮލަމާފުށި 
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 P02 ދާންދޫ ދާއިރާ  ގއ. ސެކްރެޓަރީ  1 މުޙައްމަދު  މޫސާ މާބްލް  ގއ. ދާންދޫ

 P03 ގެމަނަފުށި ދާއިރާ  ގއ. ރައީސް  1 އަފީފް  هللاއަބްދު ނަސްރީނުގެ  ގއ. ދެއްވަދޫ 

 Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ގދ. ރައީސް  ނާއިބު 1 އިލްޔާސް  މުޙައްމަދު ވިލުފަސް  ގދ. ތިނަދޫ

 Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ގދ. ސެކްރެޓަރީ  1 هللاއަބްދު  ޤުޞައްޔު ސަނީޑޭލް  ގދ. ތިނަދޫ

 Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ގދ. ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ވިފާޤު ހަސަން  މުޙައްމަދު އެވަރފާސްޓް  ގދ. ތިނަދޫ

 1 އަޙްމަދު  އިސްމާޢީލް އަބުހަރީގެ  ގދ. ތިނަދޫ
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ގދ.

 Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ  ގދ. ރައީސް  1 ޝާމް  ޢަލީ ޑާބަން ގދ. ތިނަދޫ

 S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ސ. ރައީސް  1 މުޙައްމަދު  މޫސާ ބޮޑުގަލުގެ  ސ. ހިތަދޫ 

 S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ސ. ރައީސް  ނާއިބު 1 މުޙައްމަދު  ޖަމްސީދާ މިރިހިމާގެ  ސ. ހިތަދޫ 

 S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ސ. ސެކްރެޓަރީ  1 هللاއަބްދު ނަސްރީނާ އޯމާގޭ  ސ. ހިތަދޫ 

 S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ސ. ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ނަސީރާ  މަރްޔަމް މިރިހިމާގެ  ސ. ހިތަދޫ 

 1 އާރިފް  ޢަލީ ސީޓައިޑް  ހިތަދޫ ސ. 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ  ސ.

 S07 މީދޫ ދާޢިރާ  ސ ރައީސް  ނާއިބު 1 ދީދީ  މުޙައްމަދު ހުސްނުހީނާވާދީ  ސ. މީދޫ 

 S07 މީދޫ ދާޢިރާ  ސ ސެކްރެޓަރީ  1 ޠައިބަތުއްނިސާ  ބީޗްހައުސް  ސ. މީދޫ 

 S07 މީދޫ ދާޢިރާ  ސ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޝީނާޒް  ޢާއިޝަތު ޖަވާހިރުވާދީ  ސ. މީދޫ 

 T04 އުތުރު ދާއިރާ  ހެންވޭރު ރައީސް  ނާއިބު 1 ޝާހިދު  ހުސެއިން އަލިނަރުމާގެ  ހ. ކ. މާލެ 

 T04 އުތުރު ދާއިރާ  ހެންވޭރު ސެކްރެޓަރީ  1 ނާޒިމާ  މަރިޔަމް ހ. މޫދުމާގެ  ކ.މާލެ 

 T04 އުތުރު ދާއިރާ  ހެންވޭރު ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ލައިޒާ  ފާތިމަތު ފެހިއާލާ ހ.  ކ. މާލެ 

 1 މުޙައްމަދު މަނިކު  އައިޝަތު އޯޝަންވިލާ   ޅ. ނައިފަރު
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 T04 އުތުރު ދާއިރާ  ހެންވޭރު

 T08 ދެކުނު ދާއިރާ  މައްޗަންގޮޅި ސެކްރެޓަރީ  1 ވަހީދު  އިބްރާހީމް  މއ. ސިސާން ކ. މާލެ 

 T08 ދެކުނު ދާއިރާ  މައްޗަންގޮޅި ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޢާދިލް  އަޙްމަދު ޗެންދެލިއާރ ވ. ކ. މާލެ 

 1 هللاޝިފާ ޢަބްދު މއ. ޙަސްލަތު  ކ. މާލެ 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 T08 ދެކުނު ދާއިރާ  މައްޗަންގޮޅި

 T11 މެދު ދާއިރާ  މާފަންނު ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ނަޒީރު  އަޙްމަދު މ. ކެލްވީނިއާ  ކ. މާލެ 

 T12 ދެކުނު ދާޢިރާ  މާފަންނު ސެކްރެޓަރީ  1 މުޖްތަބާ  އަޙްމަދު މ. ސިތާރާ  ކ. މާލެ 

 T12 ދެކުނު ދާޢިރާ  މާފަންނު ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޙަސަން  ސަކީނާ ލަކްސްގާރޑްން މ. ކ. މާލެ 

 1 ބަދޫރާ  މ. ފަޅުމަތީގެ  ކ. މާލެ 
  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 T12 ދެކުނު ދާޢިރާ  މާފަންނު

 T13 ދާޢިރާ  ވިލިމާލެ ސެކްރެޓަރީ  1 މުތަބާ  އަހުމަދު ސިތާރާ  މ. ކ. މާލެ 

 T13 ދާޢިރާ  ވިލިމާލެ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޒަބީރު  އަހްމަދު މުނިޔާވިލާ  ހދ.ވައިކަރަދޫ 

 މާލެ،
 ދަފްތަރު: ނަންބަރު 

 10012ދރ  
 1 ސައީދާ  ފާޠމަތު

  މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 T13 ދާޢިރާ  ވިލިމާލެ
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