
 

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

 އިުއލާނުު
 

MDP/EC/1028/001 

 
 އ  މް.ޑީ.ޕީގ  ދާއިރާތަކުގ   އިންތިޚާބު 8102

 
 
 

)ހުކުރު(  8102 ފ ބުރުއަރީ 23އިންތިޚާބް  ގ  ދާއިރާތަކުގ  ހުސްވ ފައިވާ މަގާމްތަކުގ މި ޕާޓީ
 ފައ ވ . ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީގ  އިންތިހާބާއިބ ހޭ ކޮމިޓީން ވަނީނިންމާ ދުވަހު

މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގ  ދާއިރާތަކުގ  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވީމާ 
ންޖ ހޭ ހުރިހާ އ ދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއ ކު ހުށައަޅަ މ ންބަރުން އ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމަކަށް

މިޕާޓީގ   (މަގާމަށް އ ކަނި ރައީސް ދާއިރާ  މ ންބަރުންގ  ސޮޔާއ ކު  01 )ތާއީދު ފޯމް ހުށަހަޅާނީ  ލިޔ ކިޔުންތަކާއ ކު
އަށް  rg.mvelections@mdp.oނުވަތަ އ މް.ޑީ.ޕީ ގ  އިންތިޙާބާއި ބ ހޭ ކޮމިޓީގ  އީމ އިލް   ސ ކްރ ޓޭރިއަޓަށް

 ގ  ކުރިން ހުށައ ޅުއްވުން އ ދ މ ވ . 08011ދުވަހުގ   ބުރާސްފަތިވާ  8102 ފ ބްރުއަރީ 01އީމ އިލް، 
  http://www.mdp.org.mv  މިޕާޓީގ  ސ ކްރ ޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގ  ވ ބްސައިޓް  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އ ދޭފޯމް

  ލިބ ން ހުންނާނ  ވާހަކަ ދ ންނ ވީމ ވ .އިން 
( ގ  ނިޔަލަށް މި ޕާޓީގ  8102 ޖ ނުއަރީ 80މި އިންތިހަބުތަކުގައި ވޯޓުލުމުގ  ހައްގު ލިބޭނީ )

 މ މްބަރޝިޕް ކޮމިޓީން މ މްބަރ އްގ  ގޮތުގައި ބަލައިގ ންފައިވާ ފަރާތްތަކަށ ވ . 

 
 

 # ާދިއރާް ަމޤާމްް

 1 ހއްޯހަރުފިށްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 2 ހއްޯހަރުފިށްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  3 ހއްޯހަރުފިށްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 4 ާދިޢރާް ހއްއަިހަވްނދޫް ަރއީސްް

 5 ހއްބާަރްށްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ ާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ  6 ހއްެކލްާ

 7  ާދިއރާް ހދްަހިނމާދޫް ެސްކެރަޓރްީ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  8  ާދިއރާް ހދްަހިނމާދޫް ަމުއޫލމާތްާ

 9 ާދިއރާް ހދްޮނިޅަވަރމްް ެސްކެރަޓރްީ

 10 ާދިއރާް ހދްޮނިޅަވަރމްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  11 ާދިއރާް ޮނިޅަވަރމްްހދް ަމުއޫލމާތްާ

 12 ހދްަމުކުނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

mailto:elections@mdp.org.mv
http://www.mdp.org.mv/


  

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

 

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  13 ށްަކނޑީިތުމްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 14 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 15 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބހޭް  16 ށްމަިލްނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީްަމުއޫލމާތްާ

 17 ށްުފަނޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  18 ށްުފަނޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 19 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ެސްކެރަޓރްީ

 20 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރް  21 ާދިއރާް ނ.ްެކިދުކުލދޫް ާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 22 ނ.ަމަނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 23 ނ.ަމަނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  24 ނ.ަމަނޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހް  25 ންޮހުޅޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 26 ރްުއނޫގާފުރްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 27 ރްުއނޫގާފުރްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  28 ރްުއނޫގާފުރްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 29 ާދިއރާް ރްަމުޑްއަވިރ ެސްކެރަޓރްީ

 30 ާދިއރާް ރްަމުޑްއަވިރ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  31 ާދިއރާް ރްަމުޑްއަވިރ ަމުއޫލމާތްާ

 32 ބްޭއަދުފިށްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  33 ބްޭއަދުފިށްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 34 ާދިޢރާް ޅްހްިނަނަވރުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  35 ާދިޢރާް ޅްހްިނަނަވރުް ަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  36 ކްާކިށޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 37 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 38 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރް  39 ކްުތުލްސޫދްާދިޢރާް ާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 40 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 41 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  42 ކްުގަރިއޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 43 އއްަމިތެވިރާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 44 އއްަމިތެވިރާދިއރާް ާނއިބުްްެސްކެރަޓީރގެް

ާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ  45 އއްޮތްއޑްޫ

ާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް  46 އއްޮތްއޑްޫ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ ާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ  47 އއްޮތްއޑްޫ

 48 އދްމާިމިގިލްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް
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އިްސިތހާާރްާއްއުމް  49 އދްމާިމިގިލްާދިއރާް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 50 އދްަމިހަބޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 51 އދްަމިހަބޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  52 އދްަމިހަބޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 53 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 54 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ާނއިބުްެސްކެރަޓީރެގް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  55 އދްަދނެގިތްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 56 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 57 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  58 ވ.ްެފލިޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 59 މްުމަލްއްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 60 މްުމަލްއްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  61 މްުމަލްއްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 62 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ާނއިުބްަރީއސްް

 63 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

 64 ާދިއރާްފްިނަލްނޫދް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  65 ފްިނަލްނޫދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 66 ދްމޫީދްާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  67 ދްމޫީދްާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 68 ާދިއރާްްުކޑަުހަވދޫްދް ަނއިުބްަރީއސްް

 69 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ ެސްކެރަޓރްީ

 77 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  71 ާދިއރާް ތ.ްިތަމަރުފިށ ަމުއޫލމާތްާ

 72 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 73 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމް  74 ތްކިނިބޫދްާދިޢރާް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 75 ތްުގަރިއޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  76 ތްުގަރިއޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 77 ލްިއްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓރްީ

 78 ލްިއްސޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 79 ލްިއްސޫދްާދިޢރާް އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 87 ލްަގްންާދިއރާް ެސްކެރަޓރްީ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  81 ލްަގްންާދިއރާް ަމުއޫލމާތްާ

 82 ގއ.ްާދްނޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމް  83 ގއ.ްާދްނޫދްާދިއރާް ެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 84 ާދިއރާް ގއ.ްެގަމަނުފިށ ެސްކެރަޓރްީ
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 85 ާދިއރާް ގއ.ްެގަމަނުފިށ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  86 ާދިއރާް ގއ.ްެގަމަނުފިށ ަމުއޫލމާތްާ

 87 ގދްަމޑަެވިލްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 88 ގދްަގްއޫދްާދިއރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 89 ުއުތުރްާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓރްީ

 97 ުއުތުރްާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

 91 ެމުދްާދިއރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓރްީ

 92 ެމުދްާދިއރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރް  93 ެމުދްާދިއރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީަމުއޫލމާތްާ

 94 ެދުކުންާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓރްީ

 95 ެދުކުންާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  96 ެދުކުންާދިޢރާް ޏްުފަވްއުމަލއްް ަމުއޫލމާތްާ

 97 ސްަމަރޫދްާދިޢރާް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  98 ސްަމަރޫދްާދިޢރާް ަމުއޫލމާތްާ

 99 ާދިއރާް ސ.ްހަިތޫދްެމދުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  177 ާދިއރާް ސްހަިތޫދްެދުކނުް ަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  101 ާދިއރާް ަގޮލުޅްުއުތރުް ަމުއޫލމާތްާ

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  102 ާދިއރާް ަގޮލުޅްެދުކނުް ަމުއޫލމާތްާ

 103 ުއުތުރްާދިޢރާް ަމްއަޗްނޮގިޅ ެސްކެރަޓރްީ

 104 ުއުތުރްާދިޢރާް ަމްއަޗްނޮގިޅ ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  105 ުއުތުރްާދިޢރާް ަމްއަޗްނޮގިޅ ަމުއޫލމާތްާ

 106 ާދިޢރާް މާަފްނުންުއުތރުް ެސްކެރަޓރްީ

 107 ާދިޢރާް މާަފްނުންުހަޅނގުް ެސްކެރަޓީރެގްާނއިބުް

އިްސިތހާާރްާއްއުމްެއްނުގްނަތާކެބޭހްެސްކެރަޓރްީ  108 ާދިޢރާް މާަފްނުންުހަޅނގުް ަމުއޫލމާތްާ

 109 ައްނެހުންނެގްޫރހްް ަނއިްބަރީއސްް

 ް  

 

 


