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 3އޭޕްރިލް  2014ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނުމިޕާޓީގެ

ނަންބަރު އިއުލާންއިން ހުޅުވާލެވުނު ދާއިރާތަކަށް

ކުރިމަތި ލެއްވި މކެންޑިޑޭޓުން ނަންތައް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރާއެކު އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.
ކެންޑިޑޭޓް

ނަން

އެޑްރެސް

މަޤާމް
ހދ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ރައީސް

1

އަހުމަދު ޢާދިލް

މ.އުނިމާ

ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ރައީސް

1

އަހުމަދު މަޢުޞޫމް

ގ.ޕްލެސެންޓް ވޭވްސް

ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

އިބްރާހީމް ޢާޞިމް

ސާމު ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

1

ހުސައިން އަފްރޫޒް

ބޯގަންވިލާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު

1

ފަޟީލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މަލާޒް ހދ.ކުމުންދޫ

ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ މައުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ

1

ޢަބްދުﷲ މުމްތާޒް

ޒިޔުރިކު ވިލާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ނަންބަރު

1
2
ނ މަނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ޢަބްދުލް

ހަމީދު

ޢަބްދުއްރަހުމާން
އަހުމަދު

ފައިޞަލް

ޢަބްދުއްޞަމަދު

ނާދީ ނ.މާފަރު
މަންފާ ނ.ލަންދޫ

3

ޢަލީ މާޖިދު

މ.ހިޔަމަ

4

މުޙައްމަދު މާހިދު މޫސާފުޅު

މ .މަނަދޫގެ

1

އަލީ ރަޝީދު

އާރާމުގެ ނ.ހޮޅުދޫ

ނ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ރައީސް
2

މުޙައްމަދު ޖަލީލު

ދަފްތަރު 4453

1

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ގ.ބާޑްލައިން

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ރައީސް
2

Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130

މުޙައްމަދު ކާރިމް

އާވެހި ޅ.ނައިފަރު

Registration number: 2005/01

3

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ސާތީ ޅ.ނައިފަރު

ޅ ނައިފަރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

އަހުމަދު އިބްރާހީމް

ދާލިޔާގެ ޅ.ނައިފަރު

ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

1

އިބްރާހީމް ދީދީ

ސޯސަންގެ ގއ.ކޮލަމާފުށި

ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

1

މުޙައްމަދު ޝިފާޒް

މަދޮށިމާގެ ހއ ބާރަށް

އދ ދަނގެތި ދާއިރާ ރައީސް

1

އައިޝަތު ޖެނިފާ

މ.ފެންފޯއްމާ

ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

1

މުޙައްމަދު އަފްޞަލް މޫސާ

ގުލްދަސްތާ ތ.ގުރައިދޫ

ތ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

ފާތިމަތު ޝިއުނާ

މ.ޕިންކްލައިޓް

1

އަންވަރު އިބްރާހީމް

ކ .އާގެ ތ.ތިމަރަފުށި

2

އިސްމާއިލް ހަސަން މަނިކު

އުއްމީދު ތ.ތިމަރަފުށި

1

މުޙައްމަދު ނާޝިޒް

ހ.މޮ ޮހރީ ވިލާ

1

ހުސައިން އިސްމާއިލް

މއ .ބޯގަންވިލާ

ތ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ ރައީސް

ތ ކިނބިދޫ ދާއިރާ ރައީސް

ލ ފޮނަދޫ ދާއިރާ ރައީސް
2

މުޙައްމަދު
ޢަބްދުލއްކަރީމް

ސާމީ

މ.ސޯމާ

ގދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

1

ޢަބްދުލްއަޒީޒު ރިފާޢު

ޖޭނެސްޓް ގދ.ތިނަދޫ

ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

މުޙައްމަދު ހަބީބު

އަތިރީ އައްސޭރި ގދ.ގައްދޫ

ގދ ގައްދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

1

ރައްޔާން ޖަމާލް

ބޯޅަކިނކިރިމާގެ ގދ .ގައްދޫ

ސ މީދޫ ދާއިރާ ރައީސް

1

ރޮޒައިނާ އާދަމް

ގ.ފީރޯޒް ލޮޖް

ސ މީދޫ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

މުޙައްމަދު ދީދީ

ހުސްނުހީނާ ވާދީ ސ.މީދޫ

ސ މީދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

1

ޠައިބަތުއްނިސާ

ބީޗްހައުސް ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ސ މީދޫ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު

1

އައިޝަތު ޝީނާޒް

ޖަވާހިރުވާދީ ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ސ މީދޫ ދާއިރާ މައުލުމާތާއި އިސްތިހާރާއި އާއްމު އެންގުންތަކާއިބެހޭ ސެކްރެޓަރީ

1

އައިޝަތު އަފްރާޙް

ހަނދުވަރުމަތީގެ ސ.މީދޫ

1

ޢަބްދުﷲ އިރުޝާދު

ގ.ހެޕީ ސައިޑް

މާލެ ސިޓީ ރައީސް

މާލެ ސިޓީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ ރައީސް

2

އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން

މއ .އެވަރލާސްޓް

1

މުޙައްމަދު ޔޫސުފް

ހ.ވޭވީވޯކް

Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130

Registration number: 2005/01

2

އަހްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ

ހ.ރުވާމާގެ

1

ވިސާމް ޢަލީ

ހ.އާޒާދެވާދީ

މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ރައީސް
2

ހަމްޒާ ހަސަން

ހ.ސެމޯއާ

މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

މަރިޔަމް ޒުބައިރު

ކަޅުމަގިގެ ސ.ހުޅުދޫ

މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

1

އައިޝަތު މުނާ

ހ.ޗަންޕާޕޫލްގެ

މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

1

އާދަމް އަލީ

މ.ދިއްތުނޑި

މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

ހަސަން ސުޖާޢު

މ.ޓްރެންކުއިލިޓީ

މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

1

ހުސައިން ނާހިދު

މ.ހުސްނޫ

މާލެ ސިޓީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީގެ ނާއިބު

1

އަހުމަދު މުޖުތަބާ

މ.ސިތާރާ

މާލެ ސިޓީ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ ރައީސް

1

އަހުމަދު ޟަމީރު

މއ.ލިލީ

މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ނާއިބު ރައީސް

1

ޔާމީން އަހުމަދު

ވ.ވިނަފަތް

މާލެ ސިޓީ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ސެކްރެޓަރީ

1

ފާތިމަތު ސައީދާ

ދަފްތަރު 10012

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިއުލާންކުރީމެވެ.
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Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130

Registration number: 2005/01

