
 

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

 އިުއލާނުު
 

MDP/EC/1028/004 

 
 1028އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 
 :ނަންތައް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑޭޓް އެއް

# 

 2 އިހަވަންދޫ ދާޢިރާ  ހއ ރައީސް  1 ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު ބުލްބުލާގެ  ހއ. އިހަވަންދޫ
 1 އިހަވަންދޫ ދާޢިރާ  ހއ ރައީސް  2 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ރާނާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ
 3 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ފ ނާއިބު ރައީސް  1 ޚަލީލް  އިބްރާހީމް އަޒުމް ފ. ނިލަންދޫ

 4 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ފ ނާއިބު ރައީސް  2 މުޙައްމަދު އާދަމް  އާޤިލް  ދިލްބަހާރުގެ  ދަރަނބޫދޫފ. 

 ކ. މާލެ 
 SRދަފްތަރު#
2553 

 5 ހޯރަފުށި ދާޢިރާ  ހއ ސެކްރެޓަރީ 1 ހަންނާން އަޙްމަދު ފުލު  އަބްދުލް 

 6 ދާޢިރާ ހޯރަފުށި  ހއ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ފަހުމީ  ގަމަރުއްދީން ގަސްކަރަ  ހއ. ހޯރަފުށި

 1 ރިފްއަތު  މަހަމޫދު  ލިލީމާގެ  ހއ. ހޯރަފުށި
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 7 ހޯރަފުށި ދާޢިރާ  ހއ

 8 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ  ހދ ސެކްރެޓަރީ 1 މައުސޫމް ޢަލީ  މުހައްމަދު ގޮފި ހދ. މަކުނުދޫ 
 9 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ  އއ ސެކްރެޓަރީ 1 ހުސެއިންއަރުސަލާން  ތުއްރަވާސް  އއ. ތޮއްޑޫ 

 10 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ  އއ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޒަމީން އަޙްމަދު  އަންބަރީގެ  އއ. ރަސްދޫ 

 1 އަނީލް  هللاޢަބްދު ހީނަރުގެ އއ. ތޮއްޑޫ 
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 11 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ  އއ

 12 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ފ ސެކްރެޓަރީ 1 އަޙްމަދު  ނަޖްމާ ތްރީބާޑްސް ފ. ނިލަންދޫ
 13 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ފ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އިބްރާހީމް  އަޙްމަދު  އެވަރުބުލޫ  ފ. ނިލަންދޫ

 1 ޙުސައިން ލިލީމާގެ  ފ. ނިލަންދޫ
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 14 ނިލަންދޫ ދާއިރާ  ފ

 15 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  ދ ނާއިބު ރައީސް  1 އަބްދުއް ރާފިޢު  ތާހިރު ޕަލްމޭރާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ 
 16 ދާންދޫ ދާއިރާ  ގއ. ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އިބްރާހީމް  އަޒްލިފް ސަންލައިޓްވިލާ  ގއ. ދާންދޫ

 ގއ. ދާންދޫ
ކުންނާރުގަސްޮދށު

 ގެ
 1 ޚާލިދު  އަޙްމަދު 

 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 ސެކްރެޓަރީ  އެންގުންތަކާބެހޭ

 17 ދާންދޫ ދާއިރާ  ގއ.

 18 މަރަދޫ ދާޢިރާ  ސ ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޚާލިދު  އައްފާން ގްރީންޝޯވް  ސ. މަރަދޫ 
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އޭޕްރީލް 21  

 

 1 ސައީދު  ސަރަފުއްދީން ވެލީ  ޑައިމަންޑު ސ. މަރަދޫ 
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

 19 މަރަދޫ ދާޢިރާ  ސ

 1 ސާދިރު  މުހައްމަދު އެމްޓޭޝަންގެ  ސ.ހިތަދޫ 
 މައުލޫމާތާ އިސްތިހާރާ އާއްމު 
 އެންގުންތަކާބެހޭ ސެކްރެޓަރީ 

ހިތަދޫ ދެކުނު  ސ
 ދާއިރާ 

20 

 21 ހުޅަނގު ދާޢިރާ  މާފަންނު ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ޝާޙް  މުޙައްމަދު ވިންދު  މ. ކ. މާލެ 


