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 7102 އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 
 

   MDP/EC/2017/015  ކުރި އިއުލާއް ނަންބަރ މީހުން ހޮވުމަށް ގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށްމި ޕާޓީ

 ތިރީގައިމިވަނީއެވެ. ލިސްޓްކެންޑިޑޭޓުންގެ  ލީށް ކުރިމަތިމަގާމްތަކަމި ޅިގެންގު އާއި

 
 #  ާދއިރާ  ަމޤާމް  ެކނޑިޑޭްޓ# ަނން  ެއޑެްރސް  ައޮތޅާއި ަރށް 

 ްޕޮރވްިނސް  ަމިތ ުއުތރު  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމދު  ަޖްމީޝދު  ޫނާރނީމާގެ  ހދ. ުކުޅުދްއުފށި 
 

  A02 ާދިޢރާ  ހއ އަިހަވްނދޫ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ިޝާފޢު  ުބްލުބާލގެ  ހއ. އަިހަވްނދޫ 

 A02 ާދިޢރާ  ހއ އަިހަވްނދޫ  ެސްކެރަޓރީ  1 ައްޙަމުދ ަރީޝދު  ާރާނގެ  ހއ. އަިހަވްނދޫ 

 A02 ާދިޢރާ  ހއ އަިހަވްނދޫ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ަޢީލ ނާިޝމް  ެފިހވިނަ  ހއ. އަިހަވްނދޫ 

 A03 ހއ ބާަރްށ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ަރީހމް  ުޒ ަޢްބުދއް ހާ ުމްމަތ  ަފިރވާިވލާ  ހއ. ބާަރއް 

 1 هللاައްބދު  ފް ަޢްބުދްއަރއޫ  ަޖަނަވީރގެ  ހއ. ަތަކްނދޫ 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 A03 ހއ ބާަރްށ ާދިޢރާ 

 A05 ހއ ެކާލ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ވާން ޟް ައްޙަމުދ ރި  ާއަލމް  ހއ. ިދްއދޫ 

 A05 ހއ ެކާލ ާދިއރާ  ެސްކެރަޓރީ  1 ަހުއަލުތ މާިހރާ  ިދްއގާމާގެ  ހއ. ެކާލ 

 A05 ހއ ެކާލ ާދިއރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ިއްބާރހީމް  ުމަޙްއަމދު  ަމާލޒު  ހއ. ެކާލ 

  B01  ާދިއރާ  ހދ ަހިނމާދޫ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ާޝިހުދ ާއަދމް  ައުސުރމާގެ  ހދ. ިފނޭ 

  B01  ާދިއރާ  ހދ ަހިނމާދޫ  ަރީއސް ާނއިުބ  2 ައްޙަމުދ ާޒިހރު  ައްމަބރީގެ  ހދ ަހިނމާދޫ 

 B01  ާދިއރާ  ހދ ަހިނމާދޫ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ާފިތަމުތ ަރީޝދާ  ެރެވިލ ހދ. ަނއިވާދޫ 

 B04 ުއުތުރ ާދިޢރާ  ހދ ުކުޅުދްއުފިށ ާނއިުބ ަރީއސް  1 ައްއބްާސ ަޢލީ  ީސަޒން  ހދ. ުކުޅުދްއުފށި 

 B04 ުއުތުރ ާދިޢރާ  ހދ ުކުޅުދްއުފިށ ެސްކެރަޓރީ  1 ަޝިފްއާޔ މޫސަ  ޯރީޒާނޒް  ހދ. ުކުޅުދްއުފށި 

 B04 ުއުތުރ ާދިޢރާ  ހދ ުކުޅުދްއުފިށ ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ައްޙަމދު  ިއްބާރީހމް  ިތަލ ައްސޭސރި  ހދ. ުކުޅުދްއުފށި 

 1 ުމަޙްއަމދު ާސުދާނ  ެޕަނލް  ހދ. ުކުޅުދްއުފށި 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 B04 ުއުތުރ ާދިޢރާ  ހދ ުކުޅުދްއުފިށ

 B06 ހދ ަމުކުނޫދ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރީހްމ ާއިސމް  ާސމު  ހދ. ޭނުކެރްނދޫ 

 B06 ހދ ަމުކުނޫދ ާދިއރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ާޔޟް ަޢީލ ިރ މާަގލަ  ހދ. ޭނުކެރނދޫ 

 1 ްނ ައްފޫރޒް ިއސަ ހު  ޯބަގްނިވލާ  ހދ. ޭނުކެރނދޫ 
 ިއްސިތހާާރ ާއްއމު ަމުއޫލމާާތ 

 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ
 B06 ހދ ަމުކުނޫދ ާދިއރާ 
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 C02 ށ މަިލްނޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ިޝާޔމް  ެކީތަހުއސް  ށ. މަިލްނދޫ 

 D01 ާދިއރާ  ނ. ެކިދުކުލދޫ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ވިާސްފ ައްޙަމދު  ޭޖުމގެ  ނ. ެކނދުިކުޅދޫ 

 D02 ނ. ަމަނޫދ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ާއރިފް  هللاައުބދު  ުބޫލިކާޔގެ  ނ. ލްަނދޫ 

 D04 ނ ޮހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ައްބުދްއ ަސާލމް  މާޮފޭޅިވލާ  ނ. ޮހުޅދޫ 

 D04 ނ ޮހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  2 ހެުސިއން  ުމަޙްއަމދު  ހެުސިއީނ ާއބާދު  ނ. މަިލްނދޫ 

 D04 ނ ޮހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ހެުސިއްނ ަހީބބު  މާީނޒު  ނ. ޮހުޅދޫ 

 E04 ާދިއރާ  ރ ިއނުގަރިއދޫ  ެސްކެރަޓރީ  1 ފް ިޞުމަޙްއަމުދ އާ  ޮކަރލް  ރ. ަރްސމާދޫ 

 E04 ާދިއރާ  ރ ިއނުގަރިއދޫ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 އުިރާޝދު  ުމަޙްއަމދު  ައްސޭސރި  ރ. ަރްސމާދޫ 

 1 ާޝިހދު هللا ައްބދު  ިިަރމާގެ  ރ. ަފިއނު 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 E04 ާދިއރާ  ރ ިއނުގަރިއދޫ 

 E05 ާދިއރާ  ރ ަމުޑްއަވިރ ާނއިުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ާފިއޒު  ެރިޑައްމގެ  ރ. ަމޑުްއަވރީ 

 G01 ާދިޢރާ  ޅ ހްިނަނަވރު  ާނއިުބ ަރީއސް  1 هللاިއްބާރީހްމ ައްބދު  ެރޑްްސަޓރ ޅ. ހްިނަނަވރު 

 G01 ާދިޢރާ  ޅ ހްިނަނަވރު  ެސްކެރަޓރީ  1 ނިާރޝާ ައއިަޝުތ  ަނީބުޒގެ  ޅ. ހްިނަނަވރު 

 G03 ޅ. ުކެރްނޫދ ާދިއރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 هللاާސަމުތ ައްބދު  ުސވާާސގެ  ޅ. ުކެރްނދޫ 

 1 ުމަޙްއަމުދ ޮކއި  ިއްބާރީހމް  ެރެވހި  ޅ. ުކެރްނދޫ 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 G03 ޅ. ުކެރްނޫދ ާދިއރާ 

 H02 ކ ުތުލްސޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ާފިތަމުތ ިނުއމާ  ެސީވނާ  ކ. ިދްފުފށި 

 H03 ކ ުގަރިއޫދ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރީހްމ ާފިއޒް  ައިތީރ ާއގެ  ނ. ެވިލދޫ 

 1 ްއަޒުތ ހަަސން ިޢ ަމިތހާ  އއ. ަމިތެވރި 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 U01 ަމިތެވިރާދިއރާ އއ 

 I01 އދ މާިމިގިލ ާދިއރާ  ެސްކެރަޓރީ  1 ަމްހޫމދު  ައްޙަމުދ ޫސީޒ މްިސޓިކް  އދ. މާމިިގިލ

 I02 އދ ަމިހަބޫދ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ައީލ ައްޙަމދު  ޭރިވލާ  އދ. ަމިހަބދޫ 

 I03 އދ ަދނެގިތ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ައުކަރމް  ިބނާ  ލ. ަގން 

 J01 ވ. ެފލިޫދ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ިއްސމާީޢްލ ަނީސރު  ައުސުރމާގެ  ވ. ިތަނދޫ 

 J02 ވ ެކޮޔޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ިނުޢާޝދު  ުމަޙްއަމދު  ޯރްސީމޑް  ވ،ެކޮޔދޫ 

 J02 ވ ެކޮޔޫދ ާދިޢރާ  ެސްކެރަޓރީ  1 ައްޙަމުދ ިޖާނހް  ަރީބީޢ ުއފާ  ވ،ެކޮޔދޫ 

 J02 ވ ެކޮޔޫދ ާދިޢރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 މް ޘި ުމަޙްއަމުދ އާ  މާޮފޭޅާއގެ  ވ،ެކޮޔދޫ 

 1 ައްޙަމުދ ައްސަލމް  ިދްލާޝުހގެ  ވ،ެކޮޔދޫ 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 J02 ވ ެކޮޔޫދ ާދިޢރާ 

 N02 ާދިއރާ  ތ. ިތަމަރުފިށ ާނއިުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ަޒއީމް  ަފިތްސ ައިލވާގެ  ތ. ިތަމަރުފށި 

 N03 ތ ކިނިބޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ާއިތފް  ހާަޒުރމާގެ  ކިނިބދޫ ތ. 

 O02 ލ. ަގްނ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ްމީދޙަ ޫމާސ  ިނުއުފާލަވރ ލ. ަގން 

 O03 ލ ޮފަނޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރހީމް  ަޢީލ ަޝީރފު  ެފްނާނުރ މާގެ  ލ. ޮފަނދޫ 

 މ. ޯސމާ  ކ. މާލެ 
ައްބުދްލ  ާސިމުމަޙްއަމުދ 

 ަކީރމް 
 O03 ލ ޮފަނޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  2

 O03 ލ ޮފަނޫދ ާދިޢރާ  ެސްކެރަޓރީ  1 ައޫބަބުރ ހެުސިއން  ުކރި  ލ. މާެމްނދޫ 
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 O03 ލ ޮފަނޫދ ާދިޢރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ަރާޝުދ ިއްބާރހީމް  ްސޯނީޕ ލ. ޮފަނދޫ 

 1 ުމަޙްއަމުދ ަޢލީ  ީބިކްނގ  ލ. ޮފަނދޫ 
 ިއްސިތހާާރ ާއްއމު ަމުއޫލމާާތ 

 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ
 O03 ލ ޮފަނޫދ ާދިޢރާ 

 O04 ލ. މާަވްއ ާދިއރާ  ަރއީސް  1 )ާއިނަޔުތ( ަޚީދޖާ ައޫބަބުކރު  ގ. ަންނުކާރ ިވޔު  ކ. މާލެ 

 P03 ާދިއރާ  ގއ. ެގަމަނުފިށ ާނއިުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ަސވާދު  ީސަގްސޓް  ގދ. ެދްއަވދޫ 

 Q05 ގދ ަގްއޫދ ާދިއރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ަވްއޙާބު  ުހުދ ައްބުދލް ޝަ  ަމަދުރާސގެ  ގދ. ަގްއދޫ 

 S01 ސ ުހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ަވީހދު هللا ައްބދު  ިޗިޅާޔގެ  ސ. ުހުޅދޫ 

 S01 ސ ުހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  2 ަޢލީ ާޝީފ  ެފިހގެ ޑު މަ  ސ. ުހުޅދޫ 

 S01 ސ ުހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިުބ ަރީއސް  3 ާޒިހރު  ާފުތ ައްޙަމދު ޞަ  82001 ުހުޅމާެލ ޯގިތ ކ. މާލެ 

 S01 ސ ުހުޅޫދ ާދިޢރާ  ެސްކެރަޓރީ  1 ައއިަޝުތ ުދޫޝމާ  ީޒލް  ސ. ުހުޅދޫ 

 S01 ސ ުހުޅޫދ ާދިޢރާ  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ާފިތަމުތ ަޢލީ  ޯބަގްނިވލާ  ސ. ުހުޅދޫ 

 1 ިއްބާރީހްމ ުޒުހރީ  ަމާފޒު  ސ. ުހުޅދޫ 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 S01 ސ ުހުޅޫދ ާދިޢރާ 

 S06 ާދިއރާ  ސ ހަިތޫދ ެދުކނު  ެސްކެރަޓރީ  1 ައީންލ ުމީފދު  ިލޯޔން  ސ. ހަިތދޫ 

 S06 ާދިއރާ  ސ ހަިތޫދ ެދުކނު  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ާފިތަމުތ ަޝީރފާ  ައްމފާ  ސ. ހަިތދޫ 

 1 ޫނާޝ() هللاައްބދު  ަނުހރީން  ެފައރިލން  ސ. މީދޫ 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 S07 ސ މޫީދ ާދިޢރާ 

 T02 ާދިއރާ  ެމުދ ެހްނޭވރު  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ާފިތަމުތ ިސްލިވޔާ  ހ. ާޕޑްަނިވލާ  ކ. މާލެ 

 T02 ާދިއރާ  ެމުދ ެހްނޭވރު  ެސްކެރަޓރީ  1 ަޒުހާރ މޫސަ  ޑޮާނޑު  މްިސކިްއަމގު  ޏ. ުފަވްއުމަލއް 

 T02 ާދިއރާ  ެމުދ ެހްނޭވރު  ާނއިބު  ެސްކެރަޓީރގެ  1 ިއްނ ަރީޝދު ސެ ހު  ާކޭނަޝްނ ޮލޖް ހ.  ކ. މާލެ 

 1 ަހްއވާ ަވީހދު  ހ. ިނުއުކީއން  ކ. މާލެ 
 ަމުއޫލމާާތ ިއްސިތހާާރ ާއްއމު 
 ެއްނުގްނަތާކެބޭހ ެސްކެރަޓީރ

 T02 ާދިއރާ  ެމުދ ެހްނޭވރު 

 T04 ާދިއރާ  ެހްނޭވުރ ުއުތރު  ާނއިުބ ަރީއސް  1 ާފިތަމުތ ަލިއޒާ  ހ. ެފހި ާއލާ  ކ. މާލެ 

 T04 ާދިއރާ  ެހްނޭވުރ ުއުތރު  ާނއިުބ ަރީއސް  2 ިއްސަމީޢްލ ާއިތފް  ހ. ާދާޔގެ  ކ. މާލެ 

 ކ. މާލެ 
 ހ. ސިްއަކގޭ 

 ުހަޅނުގގެ 
 T04 ާދިއރާ  ެހްނޭވުރ ުއުތރު  ާނއިުބ ަރީއސް  3 ަމިރަޔްމ ަރީޝދާ 

 T10 ާދިޢރާ  މާަފްނުނ ުހަޅނގު  ެސްކެރަޓރީ  1 ާފިތަމުތ ަސީމރު  މ. ައަސީރ ާޕލް  ކ. މާލެ 
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