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މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯން:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500
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www.gazette.gov.mv :ްވެބަްސިއޓ

ވިޮލއުމް: 38  އަދަދު: 17  ތީާރޚު: 9 ރީަބޢުލްއިާޚރު 1430 - 5 އޭޕިްރލް 2009  އީާދއްތަ

ިއނިްތޚީާބ ދިާއރާތަކިާއ، އެދިާއރާތަކަށް ކިުރމިަތީލ 

ު ކެނިްޑޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތ

އީޮފްސތަކުން  ަސރުކާރުގެ  ޤާނޫނުތަކިާއ،  ާޝިއޢުކުރެވީޭނ،   ގެޒެޓުގިައ 

ންޫސބަޔާންތައްފަދަ  ދެންނެވުންތަކިާއ،  ިއޢުލާންތަކިާއ،  ނެރުއްވާ 

ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރެވީޭނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަދުވަހުއެވެ. 

  ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ 

 gazette@po.gov.mv ްއީާދއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2.00 ގެ ކިުރނ

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ  

  ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.
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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
   : F-2009/31(A)ނަންބަރު                ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ    

  ލާންއިޢު

ގައި  2009 އިންތިޚާބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ހޮނިހިރުވާ  9މެއި  2009
 14ގެ ) މު ޤާނޫނުންންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާިއ( 2008/11: ޤާނޫނު ނަންބަރުތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު  ގެ ނަންކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  11ގެ  )ޤާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ( 2009/2: ޤާނޫނު ނަންބަރުވަނަ މާއްދާ އާއި 
ންމުކޮށް ޢާވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ކެންޑިޑޭޓުންނާއިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކާއި، އެދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލީ ގޮތުގެމަތިން 

 .އިޢުލާން ކުރަމެވެ
  
 

 (A01)  ށި ދާއިރާހޯރަފު .1
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ންަނބަރު

1  

   ހޯރަފުށި.ޓިއުލިޕްމާގެ، ހއ ،މުޙައްމަދު ،ފުޢަލީ ޝަރީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ޯހރަފުށި. ހއ ރަބީޢުމަންޒިލް، ،މިރު ސަލީމްޢާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ބުރުޖު، މާލެ.މ: އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ހޯރަފުށި.މާވިނަ، ހއ ،އަޙްމަދު ފާއިޒްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހޯރަފުށި.ނަ، ހއވިމާ ،ފަލާޙް ފާއިޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ލެވިދިފާން، މާ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ހޯރަފުށި.ޔާގޫތުގެ، ހއ ،މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  ހޯރަފުށި.މާފޮޅޭގެ، ހއ ،ޢަލީ ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ފަށަން .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  އޭ، މާލެ -ރޓްމަންޓްފަންގިފިލާ، އެޕާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ގެ، މާލެލޫބާރޑުބް.ހ ،އަޙްމަދު ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހޯރަފުށި.ދޭލިޔާގެ، ހއ ،މާދުޢިމް އިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ގެ، މާލެލޫބާރޑުބް.ހ: އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
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 (A02)އިހަވަންދޫ ދާއިރާ  .2
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެ ،އެވަރލާސްޓް.މއ ،ކަމާލުއްދީންهللا ބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަ
  ވާދޫ.ކަންމަތީގެ، ގދ ،މްމުޙައްމަދު އިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ ،ޓްއެވަރލާސް.މއ: ޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލި

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،)ނިޒާމްކެލާ(މް ޡާއަޙްމަދު ނިދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ ،2169

  ކެލާ.ޓޫސަންސް، ހއ ،ފަޒާ ނިޡާމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ފްލެޓް / ރަބީޢީ މަންޒިލް.ހ: ހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެ

    ސީ، މާލެ 4
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ، 5315 ނަންބަރުދަފްތަރު  ،ޢަލީ ސިރާޖުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   އިހަވަންދޫ.ލީބާޣު، ހއހިޔަ ،އާމިނަތު ޔުމްނާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ ގުލްޝަން ހަނދުވަރީ.ގ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ،  3
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   އިހަވަންދޫ.އުސްހަކުރުގެ، ހއ ،هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އިހަވަންދޫ.ވަރީމާގެ، ހއޖަނަ ،މޫސާ ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3ޗަބޭލީގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ފަންގިފިލާ، ސާރިއުވަރުދީ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  ފިއްލަދޫ.ގެ، ހއފީރޯޒު ،އަޙްމަދު ފުއާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފިއްލަދޫ.ފެހިބިއްލޫރިގެ، ހއ، ޝަތު އަޙްމަދުޢާއި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކެސިނޯ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

އޯސަންވޭވް،  ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ތަކަންދޫ.ހއ

   އިހަވަންދޫ.ރާނާގެ، ހއ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު: ޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިންތި
ވަނަ  2/ އަލްކޯ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

    މާލެފަންގިފިލާ، 
 
 
 
  
 
 
 
 



MT 
3 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3322241 ,3324426 :ފޯން
  www.elections.gov.mv :ވެބްސައިޓް .mvinfo@elections.gov :އީމެއިލް، 3323997 :ފެކްސް

 (A03)ބާރަށު ދާއިރާ،  .3
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ވަށަފަރު، މާލެ.ގ ،އާދަމް އިޤްބާލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވަށަފަރު، މާލެ.ގ ،އަޙްމަދު ޣާލިބު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 3- 1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

މަދޮށިމާގެ،  ،މުޙައްމަދު ޝިފާޒް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް
  ބާރަށް.ހއ

   ބާރަށް.ކޫލްހައްުސ، ހއ ،ޒުމޫސާ ނިޔާ :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ، ޑްރވެސްޓްޔާ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ، 5061: ރު ނަންބަރުދަފްތަ ،މޫސާ ޚަލީލް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،
  މާލެ، 7205: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ގޭޓް ޕްރައިވެޓް  ދަ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރްެސ
 އޮއްޓަރު، މާލެ.ގ، ލިމިޓެޑް

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  އުތީމު.ފެންފިޔާޒުގެ، ހއ ،ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަންކެންޑިޑޭޓް،  ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ
  މާވެހި، މާލެ.ގ ،އަޙްމަދު އަފްރާޙް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާވެހި، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
 

 (A04)ދިއްދޫ ދާއިރާ  .4
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ވެލީބީޗް، މާލެ.މއ ،މޫސާ ނަޞީރު ލަ ކެންޑިޑޭޓް،އަމިއް
   ދިއްދޫ.ޒައިތޫނިގެ، ހއ ޤު،މުޙައްމަދު ސާބި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ރަންމަހި، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

ރީނާ، .މ ،)ފަރުޢުޖައުސާ ޖަ(ސާ އާދަމް ޢީޖަޢުފަރު  ،ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް
   މާލެ

   އާހަމަ، މާލެ.ހ ،ޙަސަން ޒިޔާތު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 ޖައުސާ ހޯލްޑިންގްސް: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެލޫޒާ، .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ކެލާގެއާގެ، މާލެ.މއ ،އިން ޝަފީޢުސަޙު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،
  ކުނބުރުދޫ، މާލެ.ގ ،ފްޠީމް ލަހީއިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  /ހުދުއަސުރުމާގެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 2
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

 ފީރޯޒްވިލާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ސަމީރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ދިއްދޫ.އަލަަފރު، ހއ ،އަޙްމަދު ނަސީމް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފީރޯޒްވިލާ، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް

  :ބަރުނަން
5  

  ދިއްދޫ.އިކްލީލުގެ، ހއ ،އަޙްމަދު ޝަފީޤު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،
  ދިއްދޫ.ފޮސީތިޔާ، ހއ ،މޫސާ ޝަފީޤް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  5/ މާކޯނި .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވެާނ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

 
 
 

 (A05)ކެލާ ދާއިރާ، .5
  
  ޑިޑޭޓްކެން

  :ނަންބަރު
1  

 ކެލާ.އިރުދޭމާގެ، ހއ ،ޒުބައިރު މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ދިއްދޫ.އަލަމާގެ، ހއ ,ޢަލީ ރަޝީދު :ރަސްީމ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4އާކުރާ . ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ންގިފިލާ، މާލެފަ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

 މާލެ، 4336: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މަޢުޞޫމްهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 5433: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޒަކީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ގުލްޝަން، މާލެ.މ: އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   އެއަރޑޯން، މާލެ.މ ،ޙަސަން ވަޙީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކެލާ.ޝަބުނަމްގެ، ހއ ،ޚަލީލުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  އެއަރޑޯން، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (B01)ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، .6
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ދަފްތަރު  ،އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 2809ނަންބަރު 

   ހަނިމާދޫ.ރޯނުގެ، ހދ ،ޢަލީهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 ނަންބަރު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް: ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު

08 -1-6   
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ނައިވާދޫ.ގުލްފާމްގެ، ހދ ،އަޙްމަދު މުޙްސިންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 3306 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އާދަމް ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ހާޖީއެދުރުގެ، މާލެ.ހ: ޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލި

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ، 3773ރސ  ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މް ޝަރީފްއިބްރާހީކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
  ކެލާ.ޗަބޭލީގެ، ހއ ،ޢަލީ އާދަމް މަނިކު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކެތުލީން، މާލެ.ގ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ސިގްމާ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު މުޖްތާޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނެއްލައޫިދ.ވިދުވަރުގެ، ހދ ،ޙްމަދު ޒުބައިރުއަ :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ސިގްމާ، މާލެ.މއ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް
  

  
 
 

 (B02)ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ،  .7
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެ، 3275ބަރު ންްދަފްތަރު ނަ ،ވާޙިދުޙުސައިން ޢަބްދުލްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހުދުއާނު، މާލެ.މއ ،ދުޙިޙަސަން ޢަބްދުލްވާ: ރަސްމީ އިްނތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ޓް، މާލެސްޕޮޓްލައި.މ: ޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑި

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ނޮޅިވަރަން.ހަވާސާ، ހދ ،އަޙްމަދު ރަމީޒްޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގައްދޫ.ބޮކަރުގެ، ގދ ،އިސްމާޢީލް ޝަރީފު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ވައްލަ، މާލެ.ވ: ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ފޮއްދޫގެ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އަތަ، މާލެ.ގ ،ޙަސަން މުޒްނީ މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފޮއްދޫގެ، މާލެ.ހ: ޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ނަވާގަން، މާލެ.ހ ,މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަލީލްކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ކުރިނބީ.ކަނީރުމާގެ، ހދ ,އަސްލަމްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ މިލްކްމެއިޑް .ގ: ހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެ
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  ންނޮޅިވަރަ.އިރުޒުވާގެ، ހދ ,ރަޝީދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ލްހަނީސަކް.މއ ,މުޙައްމަދު ހުޝާމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   ކަޅަނގާރިމާގެ، މާލެ.ގ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

މާލެ، ބޮޑުކެކުރިވިލާ.މ،އަޙްމަދު ވަފާއުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،

 މާލެ، ލަގްޒަރީ ގާރޑްން.ހ ،ޙަސަން އަޝްރަފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
، ކެމްޕެއިން އޮފީސް: ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ

  ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، މާލެ، ކުރެދިމާގެ.ހ

  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   ނޮޅިވަރަން.ދިއްގާގަސްދޮށުގެ، ހދ ،ޢީސާ އާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ރަންނޮޅިވަ.ކަރަންކާގެ، ހދ ،އިންޢަލީ ސަލީމް ޙުސަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ފޭޒް، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ކުމުންދޫ.ރޯނުގެ، ހދ ،)ޢަލީ( ޢަލީ އިބްރާހީމްޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ުކމުންދޫ.ރޯނުގެ، ހދ ،ޙުސައިން ރަމީޒު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް، : ޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭ
   ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 3/ ޗަބޭލީގެ .މ
   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   ންނޮޅިވަރަ.ހުވަނދުމާގެ، ހދ ،ޢަލީކަލޭފާނުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ލަޠީފާ އާބާދު، މާލެ.މ ،ރައްޒާޤުދުލްލަޠީފް ޢަބްދުލްޢަބް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ލަތީފާއާބާދު .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

10  

   ނޮޅިވަރަން.ފިޔާތޮށިގެ، ހދ ،ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފްރެންޑްޝިޕް، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު ޙަލީމް: ސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަ

ފިޔާތޮށިގެ، : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ންނޮޅިވަރަ.ހދ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

11  

   ނޮޅިވަރަން.ގްރީންހައުސް، ހދ ،އިބްރާހީމް ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނޮޅިވަރަން.ގްރީންހައުސް، ހދ ،މުޙައްމަދު ޖަމީލް: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

ގްރީންހައުސް، : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ނޮޅިވަރަން.ހދ
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

12  

  ކުމުންދޫ.ވީނަސް، ހދ ،ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ދިޔަމިގިލި.ފީރޯޒުގެ، ތ ،އަޙްމަދު މޫސާ: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

ޓޫރިޒަމް އެޕްލޯއީސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
 ކޯޒީރައުންޑް، މާލެ.އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، ހ

  

 

 
 

 (B03)ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ،  .8
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ވަށަފަރު، މާލެ.ގ ،ރިފްޢާޢަލީ ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހި
 ޒިޔާރަތްދުށުގެ، މާލެ.މ ،ޡްމުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް ޙާފި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ސައިން އެންޑް ޙުޝާހް، : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  އާގެ، މާލެ.ނީސް، ހކޯ، ބެރިސްޓަރސް އެންޑް އެޓަރ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ވައިކަރަދޫ.ހެދޭކުރި، ހދ ،ޙުސައިން ސިރާޖުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވައިކަރަދޫ.ޖަވާހިރުގެ، ހދ ،ޙުސައިން ޒިޔާދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1 ޔެލޯލައިޓް.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ހިތަދޫ.ދިލްކަޝްގެ، ސ ،އިލްޔާސް ޙުސައިންޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދާންދޫ.ލިލީގެ، ގއ ،ޢަލީ ނަސީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، މެދުގެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ދެއްވަދޫ.ހުދުފިނިފެންމާގެ، ގއ ،ޡްމުޙައްމަދު ޙަފީޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވައިކަރަދޫ.ސެލްވިޔޯ، ހދ ،މުޙައްމަދު ޖާވީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ވިލާ، މާލެގުމްރީ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

 ވައިކަރަދޫ.ޖޭމުގެ، ހދ ،ޙުސައިން ޒާމިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަކުނުދޫ.އެންދެރިމާގެ، ހދ ،ޢަލީ ނަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ތަކަންދޫ، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (B04)ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ، .9
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ކުޅުދުއްފުށި.ވައްތީނިގެ، ހދ ،އަޙްމަދު އާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ނައިފަރު.އަލިގާ، ޅ ،ހަފްސާ ޢަބްދުލްޣަީނ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 1A7.ހިއެދުރުވެ.ވ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  ވިލިނގިލި، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

 ،)ޢަބްދުލްޣަފޫރު( ބްދުލްޣަފޫރު ޔޫސުފްޢަމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، މުރަނގަ.މއ

   އޭދަފުށި.ރޯޒްމީޑް، ބ ،ސައިންޙު އިސްޙާޤު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
، )ދެކުނު(މުރަނގަ .މއ: ންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެ
   މާލެ

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ނޮރަންމަ، މާލެ.މ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  ފިނޭ.ޝާދީވިލާ، ހދ ،އިލްޔާސް ޢަބްދުލް މަޖީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 4/ ސަންސަންގެއާގެ .ގ: ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް
  ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  ކުޅުދުއްފުށި.ފީފާ، ހދ ،އާދަމް މުޙައްމަދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ޅުދުއްފުށިކު.ކިރުދޫނިގެ، ހދ ،ޢަލީ މުޙައްމަދު :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ޔާޕެލްޑަލްޕި.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   އުނިމާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ޢާދިލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގެލެކްސީ، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު ލިއުޝާދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މުތާފުށި، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (B05)ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ،  .10
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ގަލޮޅުފެހި، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ އަކާސިއާ،.ހ ،އިބްރާހީމް ނަޞީރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 1/ 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ރާރޮހިގެ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
    ފިނިފަރު، މާލެ.މ ،ޢަލީ ޚާލިދު: ޖެންޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭ

/ އެކްސިސް ޗެމްބަރސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 3/ މެގްމާ .ހ
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ކުޅުދުއްފުށި.އިރުދޭމާގެ، ހދ ،ޢަލީهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ކުޅުދުއްފުށި.އޭޝިޔާ، ހދ ،ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް: އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް ރަސްމީ

  ގުމްރީގެ، މާލެ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ، 4666: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މަދު ނަޖީބުޙްއަކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ހިތަދޫ.ޖަވާހިރުމާގެ، ސ ،އިސްމާޢީލް ނަޖީބް: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

މާފަރުގެސްޓްހައުސް، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

. ދު، ހދކޯ ،އާދަމް ވަޙީދު ޢަލީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކުޅުދުއްފުށި

 ކުޅުދުއްފުށި.ދިއްގިރި، ހދ ،ލަބީބް މޫސާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ކޯދު،  / އަލްފާ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ކުޅުދުއްފުށި.ރިރުއްދޮށުގެ، ހދކު ،ރަޝާދު ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކުޅުދުއްފުށި.އާވެލި، ހދ ،މުޙައްމަދު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   ޑެއިލީވޯރކް، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   ކުޅުދުއްފުށި.ހދ، ކަޑޫދޫގެ ،ޢަލީ މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 1536 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙަސަން މުނީރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ޓޫފްރެންޑްސް، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (C01)ކަނޑިތީމު ދާއިރާ، .11
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ރިހިތަރި، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ޙުސައިންންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެ
  ކަނޑިތީމު.ކުއްޅަވައްގެ، ށ ،މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ސެރީން .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މަނަ، މާލެ.ވ ،ޙުސައިން ނަޢީމްޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހުޅުދޫ.ރިޔާޒް، ސ ،އަޙްމަދު ނަސްރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   ޖަވާހިރުވާދީ، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

. ކޮލިގެ، ށ ،މުޙައްމަދު ސިރާޖްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުން
  ކަނޑިތީމު

  ކަނޑިތީމު. ށ ،ޕެރިސް ،މުޙައިމިންބްދުލްޢަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ޑީޕްބްލޫ، މާލެ. މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
 

 (C02)މިލަންދޫ ދާއިރާ،  .12
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މިލަންދޫ.ދިލްބަހާރުގެ، ށ ،މުޙައްމަދު ލަޠީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މިލަންދޫ.ދިލްބަހާރުގެ، ށ ،އަޙްމަދު ސަމީޢު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކިޔަވާގެ، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ންބަރުނަ

2  

   ސެރީން ،މާލެ.މ ،هللاފާޠިމަތު ޝީރީން ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފީވައް.ކަފަމާގެ، ށ ،ރުޞީމުޙައްމަދު ނަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ސެރީން ،މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މިލަންދޫ.މިރާޖް، ށ ،ޢަލީ ޞާލިޙްކެންޑިޑޭޓް،  ޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ
   ނިއުހެވަން، މާލެ.ހ ،އާމިނަތު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ ސާމަރާ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މިލަންދޫ.ހެޕީލޭންޑް، ށ ،ޢަލީ ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިރިކުއްޅަގެ، މާލެ.މއ ،ސާން ރަޝީދުޙްއި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ،  2 -ކޮސަކް .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

 މާފާގާ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނަސީމްކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މޯލްޑިވިއަން ނެޝަނަލް
   ރަސްެގތީމް.މީނާޒް، ރ ،ޙާޙައްވާ ނާޞި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ބުލޫލެގޫން، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  މާލެ، ވޭވީވޯކް.ހ ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފްކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮ
 މާލެ، ވޭވީވޯކް.ހ ،ލް ޔޫސުފްއިސްމާޢީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑްސެންޓަރ،: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
    02-12: ނަންބަރު ވަނަ ބުރި،2

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެ، 2084 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަލީކެންޑިޑޭޓް،  ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ
   ފީވައް.ހުސްނުހީނާގެ، ށ ،އަޙްމަދު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފެއަރވިއު، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  
 

 (C03)މަންޑޫ ދާއިރާ، ކޮ  .13
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ކޮމަންޑޫ.ރަންކޮކާގެ، ށ ،މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމްކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
   ކޮމަންޑޫ.ކްލިފް، ށ ،މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4( ފޭދޫގެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ )2ފަންގިފިލާ 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ކޮމަންޑޫ.ވައިޓްވިލާ، ށ ،ޢަބްދުއްސަލާމް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 1602 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ދިލްޢާމުޙައްމަދު : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ސްކެޕް ފުލް: ސްޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލި
  ނިއުފުލޫނިޔާ، މާލެ.ހ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ފޯކައިދޫ.ހުވަދުމާގެ، ށ ،ޙުސައިން ވަޙީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެގެލެކްސީ، .މ ،އަޙްމަދު ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ ހަނީޑިއު .މ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ ،1ސަނދުރަ .ހުޅުމާލެ، ޝާފިޢީ އަޙްމަދުهللا ޢަސަދުޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ދާންދޫ.ގއ ލިލީގެ، ،ޢަލީ ނަސީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ މެދުގެ .ހ: ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ
   މާލެފަންގިފިލާ، 
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 (C04)ފުނަދޫ ދާއިރާ،  .14
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މެދުފިނޮޅު، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ނަޒީހްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ރަންނާޅިގެ، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ޝަބީން ނަސީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ދާދަރާ، މާލެ.ގ: ންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާއުނގޫދޫ.ޗާނދަނީގެ، ށ ،ޢަލީ ސަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ާމއުނގޫދޫ.ޗާނދަނީގެ، ށ ،މަދު ޢާދިލްއަޙް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1/ މަލަހިޔާ .ހ: ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަ
  މާލެ، ފަންގިފިލާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

 هللاމްބިޞިމުޙައްމަދު މުސްތަޢުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ޅައިމަގު.ޖަމްސަރީރުގެ، ށ

  ޅައިމަގު.ޖަމްސަރީރުގެ، ށ ،ދު މުސްތަޢުމިދުމުޙައްމަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ.ޖިއެނާ، ކ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  މާލެއާއަލިމަސް، .މ، ޢައްބާސް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެނަލަހިޔާވިލާ، .މ ،އަޙްމަދު ނާޝިދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޓް ގައިޑެންސް ޕްރައިވެ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެދެވެލިކިނާރާ، .ހ/ ލިމިޓެޑް 
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 (D01)ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ، .15
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ޕީސްހެވަން، މާލެ.މ ,ޢަބްދުލްވަދޫދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ހެނބަދޫ.ތުނޑި، ނ ,ޢަލީ ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ޕީސްހެވަން، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ކެނދިކުޅުދޫ. ހިޔާވަހި، ނ.ކުޅުދޫ ،އަޙްމަދުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ކެނދިކުޅުދޫ. ދޫރެސް، ނ ،އިބްރާހީމް ރަމީޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1ފެމްލެޓް . މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ ، ފަންގިފިލާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

 ރސ: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،)ލަންދޫ އިބްރާހީމް(އިބްރާހީމް ޙުސައިން ކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
7730  

  ކުޑަފަރި.ފިނިފެންމާގެ، ނ ،ތަސްލީމް މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  4/ ނީބަހާރު ޒަމާ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެފަންގިފިލާ، 
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  މާޅެންދޫ.އެރޯމާ، ނ ،ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ބިލެތްދޫ.ގުމްރީގެ، ފ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1/ މެޕްލްލީފް .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

ހިތްފަސޭހަގެ،  .ކުޅުދޫ، އަޙްމަދު ޢީސާޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،ދިވެހިރައްޔިތުންގެ
   ކެނދިކުޅުދޫ.ނ

   މާލެސިންދު، .ގ، ޔޫނުސް ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެރައުންޑް، ކޯޒީ.ޝަން އޮފީސް، ހއެސޯސިއޭ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  ލަންދޫ.މާހާ، ނ ،هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ލަންދޫ.ލޫކިޔާގެ، ނބު، ޖަޢުފަރު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ބަވަތި، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ޓްކެންޑިޑޭ
  :ނަންބަރު

7  

، 1901ރސ  ބަރުންދަފްތަރު ނަ ،އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ

    މާލެ، 8602 ބަރުންދަފްތަރު ނަ ،އަސްލަމް ޢަބްދުއްރަޙީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  2މާހި . މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

    މާލެފަންގިފިލާ، 
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 (D02)މަނަދޫ ދާއިރާ، .16
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ޅޮހި.ވައިޓްރޯސް، ނ ،އަޙުމަދު ފައިޞަލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 އަންދަލީބުގެ، މާލެ.މ ،މަޖީދު މުޙައްމަދުފުޅުޢަބްދުލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކްރެސްޓް، މާލެ.ހ: ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާފަރު.ޖެހިގެ، ނއީޓު ،ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 5042 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  އަސޭގެ، މާލެ.ހ: އް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

ކޮތަންމާގެ، .މ، )މުންދު(މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ

   މިލަދޫ.ވީވަރު، ނ ،ޢަބްދުއަްސއްތާރު މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  1/ ސިއެނާ .މއ: ހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެ

    މާލެފިލާ، ފަންގި
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

 ،)މަނަދޫ ތޯރިގު( މުޙައްމަދު ޠާރިޤުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 1800 ބަރުދަފްތަރު ނަން

   މާލެ، 4941 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ލީޔޫނުސް ޢަ: ރްަސމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ދޫނިފުށި، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

    
  
  
 

 (D03)ވެލިދޫ ދާއިރާ،  .17
 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެރާކަނި، .މ، ޢަލީ މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހޮޅުދޫ.ނެލުމް، ނ، ޙުސާމު މުޙަްއމަދު: އޭޖެންޓް ރަސްމީ އިންތިޚާބީ

 ވަނަ 3/ އެވަރެސްޓް .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފްލެޓް،  4/ ފަންގިފިލާ 

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ވެލިދޫ.ލިޔާގެ، ނދޭ ،އިބްރާހީމް މޫސާފުޅުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ވެލިދޫ.ދޭލިޔާގެ، ނ އަޙްމަދު މޫސާފުޅު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ދާދަރާގެ، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ހޮޅުދޫ.ރޯޒީބޭންކް، ނ ،މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހޮޅުދޫ.ސީވީޑް، ނ ،މަނިކު އަޙްމަދު ޢަލީ: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

އަސްލަމް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ،  3/ ވައްފަރު .ކެމްޕޭން އޮފީސް، މއ

   

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ވެލިދޫ.އެލްޕާޝޯ، ނ ،މުޙައްމަދު ޙަލީމްޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް
   މާލެ، 6981 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ކާމިނީގެ .މއ(ދަލަވަރ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ ،)ބައިއިރުމަތީ 

    
  
 

 (E01)ދާއިރާ  އަލިފުށި .18
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   އަލިފުށި.މީދީމަންޒިލް، ރޙަ ،މީދުޙަޢަލީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ ،8433ދަފްތަރު  ،ހަމީދު ހީމްއިބްރާ :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ކުރުބާވިލާ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، B2 ޑްފްލޯރސެކަން

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ހުޅުދުއްފާރު.އިރުމަތީގެ، ރ ޙް،އަޙްމަދު ނަޖާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އުތީމު.ލަކީކޯނަރ، ހއ ،ރަޝީދުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ތިބްރޯޒް، މާލެ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރްެސ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މޮހޮރީވިލާ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނާޝިޒުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މޮހޮރީވިލާ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ނާއިޒް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ރުވާމާގެ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ޑޭޓްކެންޑި

  :ނަންބަރު
4  

   7086 ބަރުންދަފްތަރު ނަ، މުޙައްމަދު ޢާމިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  8554 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،އިސްމާޢީލް ދާއޫދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   ސުވާސާގެ، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އްެޑރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ޖަވާހިރުވާދީ، މާލެ.މ

  ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ.މ، އިބްރާހީމް ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 1/ ހަވީރީމަންޒަރު .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  އޭ، މާލެ-1/ ވަނަ ފަންގިފިލާ 
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ހަޒާރުމާގެ، މާލެ.މ ،މަދު ވަޖީހުއަޙްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 2909 ބަރުންްދަފްތަރު ނަ ،މް ނަސީމްއިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2ސަރާ .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރްެސ
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެ، 2898: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޢަލީ ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  އަލިފުށި.ސާދާގެ، ރ ،އިބްރާހީމް ޛަހީން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ ސް ފަނަ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
    ފަންގިފިލާ، މާލެ

 
  
  
  
 

 (E02)އުނގޫފާރު ދާއިރާ،  .19
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ތިބްރޯޒް، މާލެ.މއ ،ނާޖިހު ޖިނާހުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އުތީމް.ލަކީކޯނަރ، ހއ ،ރަޝުީދهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ތިބްރޯޒް، މާލެ.މއ: ނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ހުޅުދުއްފާރު. ނާރެސް، ރ ،ޢަބްދުލްމަތީން މުޙައްމަދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހުޅުދުއްފާރު. ނާރެސް، ރ ،ޒޫނާ މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 5ތަރިޖެހިގެ . ގ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 
  މާލެ، ރަތަމަ ފަންގިފިލާފު

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   އުނގޫފާރު.ގުލްފާމުގެ، ރ، އަފްރާސީމް ޢަލީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އުގޫފާރު.ގުލްފާމުގެ، ރ ،އަޙްމަދު ރަމީޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާފާގާ، މާލެ.ހ: ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ.ލަގްޒަރީގާރޑްން، ކ.ހ ،)ބެޢުމަރު(މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 7612ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މްޡިއަޙްމަދު ނާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1ސެންޓުގެއާގެ، .ގ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ
  މާލެ ، ޗަބޭލީގެ.މ/ ފަންގިފިލާ ނުވަތަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާކުރަތު.ރ ،ބުލްބުލާގެ ،ޙީއިސްމާޢީލް ފަތުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  މާކުރަތު.ވައިމަތީގެ، ރ ،ދުސަޢީهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ އަހި .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ ،ފަންގިފިލާ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

ރިވެލި،  ،އަޙްމަދު އަޝްރަފު.ޑރދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އުނގޫފާރު.ރ

   އުނގޫފާރު.ހިތްފަސޭހަގެ، ރ ،މޫސާޙަސަން : ޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިންތި
  ސެވަންއެންޑްބީ، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

   
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  އުނގޫފާރު.ނިންގވާދީ، ރރމޯ ،މުޙައްމަދު ޙަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އުނގޫފާރު.ވަންދޫގެ، ރ ،އަހްމަދު މުޞްޠަފާ: ންޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެ

ސަރުމީލާމަންޒިލް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ

 

  
 

 (E03)ދުވާފަރު ދާއިރާ،   .20
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ދަފްތަރު  ،ދު ޝުކުރީއަޙްމަދު މުޙައްމަދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ ،2457 ރސ ނަންބަރު

  ކަނދޮޅުދޫ. ނޫވިލާގެ، ރ ،އަޙްމަދު ޢީސާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ، ކަޝްމީރުގާޑްން. ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ކަނދޮޅުދޫ.ސަބުނަމީގެ، ރ ،ބައިރުމުޙައްމަދު ޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކަނދޮޅުދޫ.ނިވްސްޓަރ، ރ ،މުޙައްމަދު ނަޡީމް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ނީޕްޓައިޑް، މާލެ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެހަވީރީފިނި، .މ ،ޢީލް ޒަކަރިއްޔާއިސްމާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެހަވީރީފިނި، .މ ،ޢަލީ ފާރިޝް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހަވީރީފިނި، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ، ވަށްފުށި.ގ ،މުޙައްމަދު ޢާޠިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކަނދޮޅުދޫ.ނެލިވަރު، ރ ،އިބްރާހީމް ޢާޠިފް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވަށްފުށި، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ކަނދޮޅުދޫ.މީނާޒު، ރ ،ޢަލީهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކަނދޮޅުދޫ.ދީފްރަމްގެ، ރ ،މުޖުތަބާ ޙަމީދު :ބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިންތިޚާ

ވަނަ  3/ ގ،ބަވަނަ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

 
  
 

 (E04)އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ،   .21
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  އިންނަމާދޫ.ފުރެސް، ރ، އަޙްމަދު ޢާޠިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އިންނަމާދޫ.ސިމްލާ، ރ ،އިބްރީާހމް ފަލާޙު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ މާހި .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

 5566 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،)ނަޖީބު ދޫއިނގުރައި(މުޙައްމަދު ނަޖީބު ޢަލީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  އިނގުރައިދޫ. ބޮޑުކާިށގެ، ރ ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 34-01 / 3ސިނަމާލެ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  އިނގުރައިދޫ.ހަތިހާ، ރ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ ލައިޓްސިގްނަލް،.މ ،އަޙްމަދު ޝަފީޢުޑޭޓް، އަމިއްލަ ކެންޑި
   ލަގަން، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު ޞާމިދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ލައިޓްސިގްނަލް، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   އަލިފުށި.ހަޒާރީގެ، ރ ،ޙަސަން އަޙްމަދުޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާ
   ތަކަންދޫ.ޝަބްނަމް، ހއ ،މުޙައްމަދު އަޝްރަފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ހަމީދީ، މާލެ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ، 2133ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކުއިއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އިނގުރައިދޫ.ކީސްވިލާ، ރ ،މުޙައްމަދު ސައުޒަމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ސޯސަންފްލާވަރ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

    ފައިނު.އޯކިޑްމާގެ، ރ ،)ރިޟާ(އަޙްމަދު ރިޟާޓް، ކެންޑިޑޭ އަމިއްލަ
  ފައިނު.ސަތަރުގެ، ރ ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެސިލޭހަ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  މާލެ، މީނާޒް.ހ،ޙަމީދުهللاޙަމްދޫން ޢަބްދު،ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް
  މާލެ، މުސްޠަފާ އާބާދު.މ ،ޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމްމު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވާރޭވިލާެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  
 

 (E05)މަޑުއްވަރި ދާއިރާ،  .22
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ބޯގަންވިލާ،  ،އަޙްމަދު ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މަޑުއްވަރި.ރ

  މީދޫ.ފިނިވާގެ، ރ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  3/ އޮއިވާލި .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެފަންގިފިލާ، 
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެއާޒާދެވާދީ، .ހ ،ވިސާމް ޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
  މާލެ ،ބަނަފްސާގެ.މއ ،هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެސީރާޒީގެ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ންޑިޑޭޓްކެ

  :ނަންބަރު
3  

   މީދޫ. ފަނަސް، ރ ،ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދުއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެދެބްދާރުގެ، . ގ ،ފާތިމަތު ޝާހުނާޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ކް ޓިއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެމުންނާރުދޮށުގެ، . ހ/ ޕާޓީ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ.ހާލި، ކ.ހ ،އަމީން އިބްރާހީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ތުޅާދޫ.ފީރޯޒުގެ، ބ ،މުޙައްމަދު ޝާފިޢު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ ހާލި .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   މާލެފަންގިފިލާ، 
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 (F01)ތުޅާދޫ ދާއިރާ، .23
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

 ،އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާންދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެތްރީސިސްޓަރސް، .މ

   ތުޅާދޫ.ޗާނދަނީގެ، ބ ،މްޒިޔާއު ރަޝީދު އިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  1/  3 ލާރކް.ހ: ޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެން

  މާލެފަންގިފިލާ، 
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ކެންދޫ.މޯނިންގހައުސް، ބ ،ބަދޫރާ ޔޫސުފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކެންދޫ.މޯނިންގހައުސް، ބ ،ޢަބްދުލްހާދީ ޔޫސުފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، މޫންލައިޓްވިއު.ގ :ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ތުޅާދޫ.ހިތިލާގެ، ބ ،ނާފިޢު ޢަބްދުއްރަޙީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، ވަރހަންޑްރެޑްފްލާ.ހ ،ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙުސައިން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ރިނދަ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  މާލެމަނަފަރުވިލާ، .މ ،ނާޡިމް ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 5827: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު އިޤްބާލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  9/ މާދޫއާގެ ހަނި.ގ: ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް 
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެފަރު، ބެރިއަން.މއ ،މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   ތުޅާދޫ.ތީގެ، ބހަނދުވަރުމަ ،މުޙައްމަދު އަސްރާރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބެރިއަންފަރު، .އމ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  މާލެ، 55-94 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ގޮއިދޫ.ބ، ގުލްފާމްގެ ،މުޙައްމަދު ނަބީލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 މާލެމާޒިން، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  މާލެ، 2109 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޛަހީންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މެާލ، 1207 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އަޙްމަދު ޙުސައިން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރިވަރިން، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

  މާލެފް، ޠާއި.މ ،އަޙްމަދު ޝަފީޤްކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
  މާލެޠާއިފް، .މ ،ޙައްމަދު ސަލީމްމު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޝަފީޤް އެންޑް : މީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސް
  މާލެޠާއިފް، .މއެސޯސިއޭޓްސް، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   ތުޅާދޫ.ހޭޒުލީން، ބ ،ޙުސައިން ޒަހީންއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދާންދޫ.ކާނޭޝަންވިލާ، ގއ ޒުރުޤާން ޙުސައިން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޑިމޮކްރެޓިކް  އިސްލާމިކް: މީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސް
  މާލެ، ޕާޓީގެ އޮފީސް

 
 

 (F02)އޭދަފުށި ދާއިރާ،   .24
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ޕޭންޓްލޭންޑް،  ،މުޙައްމަދު ވަޖީހުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ށިފުއޭދަ.ބ

   މާޅޮސް.ނިގެ، ބލަމިއަ ،هللاފް ޢަބްދުޔޫސު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ ހިރިނައިދޫ،.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެސީރާޒީގެ، . މއ ،ޢިމްރާން ޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   މާލެމެލްބަން، . ހ ،އަމްޖަދުމުޙައްމަދު : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެސީރާޒީގެ، . މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ.ކ، 3313 ދަފްތަރު ނަންބަރު، އަބޫބަކުރު ޢަލީކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
 މާލެ، 6422 ފްތަރު ނަންބަރުދަ ،މް ނަޢީމްއިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ވިދާމުތް.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެފަށަން، .ހ ،އަޙްމަދު ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
    ރަށްބާ.ސައުދީމަންޒިލް، ހއ ،ޖާޢުޝުމް އިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެފަށަން، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  
  
  
  
  
 



MT 
22 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3322241 ,3324426 :ފޯން
  www.elections.gov.mv :ވެބްސައިޓް .mvinfo@elections.gov :އީމެއިލް، 3323997 :ފެކްސް

 (F03)ކެންދޫ ދާއިރާ،   .25
 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެރުވާމާގެ، .ހ ،އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   މާލެ، 2571: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ސަޢީދު ޙުސައިން ޙަސަން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެސީރާޒީގެ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ހިތާދޫ.ފަޒާ، ބ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ހިތާދޫ.ފަޒާ، ބ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވިދާމުތް، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ ،ސަނީކޯސްޓް.މ ،އަޙްމަދު އިނާޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެސަމޭދާން، . މ ،އްސާމު ތައުފީޤްބަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބިންމާވިލާ، . މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ކެންދޫ. ބ، ޖަވާހިރުމާގެ ،ޔޫސުފް ޢަދުނާންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކެންދޫ. ވާހިރުމާގެ، ބޖަ ،އަޙްމަދު ޝިފާޒު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، ގުލްޝަންކިނާރާ. މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވަންދޫދަރަ.މުޞްޠަފާމަންޒިލް، ބ ،މުޞްޠަފާ

   ނައިފަރު.ލިވަރޕޫލް، ޅ ،هللاޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
، )13-03( 2 - ސިނަމާލެ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެ، 1464 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،)ޢުބައިދު( މުޢާޛުهللا ޢުބައިދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކެންދޫ.ނޫވިލާގެ، ބ ،މުޙައްމަދު އާދަމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ ޗަބޭލީގެ .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 
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 (G01)ހިންނަވަރު ދާއިރާ،  .26
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ހިންނަވަރު.ޅ،  2އޯޝަންވޭކް  ،ޒިޔާދު ރަޝާދުމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، އަ
   ކޮޅުފުށި.އަސުރުމާގެ، މ ،އިސްމާޢީލް ނިޒާމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނަލަހިޔާވިލާ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

ނޫރާނީއާގެ،  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔި
  ހިންނަވަރު.ޅ

   ހިންނަވަރު.ހީރަން، ޅ ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ،  3ސަނީލޮޖް .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ޓްކެންޑިޑޭ
  :ނަންބަރު

3  

   ހިންނަވަރު.އަލިވިލާގެ، ޅ ،އަޙްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހިންނަވަރު.އަލިވިލާގެ، ޅ ،މަޙްމޫދު ރަމީޒް ޢަބްދުއްރަޙްމާން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެކާނޭޝަންގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  

 
 

 (G02)ނައިފަރު ދާއިރާ،   .27
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ނައިފަރު.ވައިލެޓްމާގެ، ޅ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ނައިފަރު.ހަމަހިމޭންގެ، ޅ ،ޣަނީ ޢުމަރުބްދުލްޢަ :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ނައިފަރު.މީރާ، ޅ: ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ނައިފަރު.ނަސީމާމަންޒިލް، ޅ ،ސިޔާޒްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފުޅަދޫ.ވީނަސް، ބ ،މުޙައްމަދު ފައިސަލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3( ސައުތުރީފް.ހ: ޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެ
  މާލެ، )ފަންގިފިލާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ.ނަދުވާ، ކ.ހ ،އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   ނައިފަރު.މެރީކެބިން، ޅ ،އާމާލްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނަދުވާ، .ހ: ސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ނައިފަރު.ސިނަމާގެ، ޅ ،މުޙައްމަދު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނައިފަރު.ކެކުރިމާގެ، ޅ ،هللاޢަބުދުލްވާޙިދު ޢަބުދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ނައިފަރު.ސިނަމާގެ، ޅ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

 ބާރޑްލައިން، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު ނާޡިމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނައިފަރު.ހަބަރޭވިލާ، ޅ ،ޔަމް ރުޝްދާމަރް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ބާރޑްލައިން، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  
 

 (G03)ކުރެންދޫ ދާއިރާ،  .28
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެހަރި، .މ ،އަޙްމަދު މޫސާކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ކުރެންދޫ.އެދުރުގެ، ޅ ،މުޙައްމަދު މާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ލޫބިޔާ.މ :ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

ބޮޑުގަސްދޮށުގެ،  ،މްސައިން އިބްރާހީޙުޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ
   ކުރެންދޫ.ޅ

   މާލެ ، 5494 ނަންބަރުދަފްތަރު  ،އަޙްމަދު ޝަފީޤު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ، )398(ހަވާސް .ވ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ފޮރެސްޓް.މއ ،އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހިންނަވަރު.ވެނީލާގެ، ޅ ،މްހީއަޝްރަފް އިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ފޮރެސްޓް.މއ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެފޮއްދޫގެ، .ހ ،އަޙްމަދު ޝާންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކުރެންދޫ.މާޙައުލު، ޅ ،ޢަލީ އިބްރާހީމް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއްދޫގެ، ފޮ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (H01) ކާށިދޫ ދާއިރާ،  .29
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެފީރޯޒްލޮޖް، .މ ،)ޑޮނާޑު(ޅު ފުދޮންއާދަމް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   ހިންމަފުށި.ހޭލީޒް، ކ ،އަޙްމަދު ސިރާޖް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެފީރޯޒްލޮޖް، .މ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާލެހަވާސާ، .ހ ،އަޙްމަދު ޝާކިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެއޯގަްމ، .މ ،މް އަޙްމަދުއިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހަވާސާ، .ހ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ކާށިދޫ.އަލިހަނދުވަރުގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ޝަކީބުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ކާށިދޫ.ތްރީފްރެންޑްސް، ކ ،ޢަބްދުއްޝުކޫރު އިބްރާހީމް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނައިންހައުސް، .މ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ، 10103ހުޅުމާލެ  ،އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެބުރުނު، .ހ ،ބްދުލްގައްޔޫމް ޙުސައިންޢަ :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ޑިނޮޅުގެ ވަ.ގ: ނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

 
 (H02)ތުލުސްދޫ ދާއިރާ،   .30

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެއިރުއަލި، .މއ ،ޢަލީ ނާޡިމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެސީލް، .މއ ،އަޙްމަދު ނަޒީހު: ރަސްީމ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއިރުއަލި، .މއ: ޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެފީރޯޒްލޮޖް، .މ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   މާލެމޮހޮރީވިލާ، .ހ ،އާދަމް ނިޔާޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރުވާމާގެ، .ހ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ދިއްފުށި.ގުލްޒާރުގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ނަސީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  އިހަވަންދޫ.ބިޖިލީގެ، ހއ ،މުޙައްމަދު ނިޒާރު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެމިޓާޒް، .ހ: ސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަ

  
 

 
 (H03)ގުރައިދޫ ދާއިރާ،   .31

  
ކެންޑިޑޭޓް
:ނަންބަރު

1  

   ލަންކާ، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ސަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ރުވާމާގެ، މާލެ.ހ ،ލިރާރު އާދަމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ރުވާމާގެ، މާލެ.ހ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ

  
ކެންޑިޑޭޓް
:ނަންބަރު

2  

   ގުރައިދޫ.ޖަންބުމާގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެކޮޓަން، .ހ ،ފީޤްޢުއަޙްމަދު ތަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އޭ  4 / ދަހަރާގެކުޑަ.މއ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 
  މާލެއެޕާރޓްމަންޓް، 

    
ކެންޑިޑޭޓް
:ނަންބަރު

3  

   މާލެވިލުނޫ، .ހ، އަޙްމަދު ސިރާޖްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެވިލާ، .ގ، ސަޢީދުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެވިލުނޫ، .ހ: ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

  
ކެންޑިޑޭޓް
:ނަންބަރު

4  

   ގުރައިދޫ.ނީލޯފަރުގެ، ކ ،ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިންކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
  ގުރައިދޫ.ފަތިސްހަނދުވަރުގެ، ކ ،ނައުޝާދު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ ޅުގެ ވަޑިނޮ.ގ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  މާލެ ބީ، - ފަންގިފިލާ

  
ކެންޑިޑޭޓް
:ނަންބަރު

5  

   މާލެ، ޖަވާހިރުވިލާ.މ ،މާދިޙު އިސްމާޢީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، ރަންބޮލި.މ ،މް ޚަލީލުހީއިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެ، ފުލޫނިޔާ.މ: ޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލި
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 (U01)މަތިވެރި ދާއިރާ، .32
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ފެލިދޫ.ޒަމާނީވިލާ، ވ ،)މޫސާ(މޫސާ ރަމީޒް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފެރިދޫ.ބަގީޗާވިލާ، އއ ،އަޙްމަދު ރަމްޒީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޕާޓީގެ އޮފީސް،  ޖުމްހޫރީ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ،  3/ ޗަބޭލީގެ .މ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ފެރިދޫ.ޝަބްނަމްގެ، އއ ،އަޙްމަދު ޢާޠިފްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެލް ކޮމްޕްލެކްސް، ޑައަ.މ ،މުޙައްމަދު ޞަލާޙް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ މާހި.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ، 4810 ންބަރުދަފްތަރު ނަ ،މުޙައްމަދު ނަސީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފެރިދޫ.ރޯޝަނީގެ، އއ ،ރީދުމުޙައްމަދު ފަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1މެޕަލްލީފް .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ހިމަންދޫ.މަންޒަރުގެ، އއ ،ޙަސަން ޒަރީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފެރިދޫ.ޝިޔާމާމަންޒިލް، އއ ،ޢަލީ ޝަކީލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއަލަނާސިމާގެއާގެ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  މާލެލިއެނާ، .ގ ،ޙުސައިން މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފެރިދޫ.ދިލްކުޝާގެ، އއ ،ޙަސަން މާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 1/ ލިއެނާ .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެއޭ،  2ންގިފިލާ، އެޕާރޓްމަންޓް ވަނަފަ

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

ގުލްފާމުގެ،  ،ރަޝީދު މޫސާهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ބޮޑުފޮޅުދޫ.އއ

   ވައިކަރަދޫ.ބުލޫހައުސް، ހދ ،އަޙްމަދު ޚަލީލު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  2/ ފަނަސް.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެފަންގިފިލާ ، 
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 (U02)ތޮއްޑޫ ދާއިރާ،   .33
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ތޮއްޑޫ .އަނބުގަސްދޮށުގެ، އއ ،ޢަލީ ޙަސަން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،
  ތުރާކުނު .ދިލްބަހާރުގެ، ހއ ،ސަޢީދުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 2/ ހުދުއަސުރުމާގެ .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެލާ، ވަނަ ފަންގިފި

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  އުކުޅަސް.ނޫވިލާގެ، އއ ،މޫސާ ނަޢީމްތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔި
   އުކުޅަސް.ލަގްޒަރީވިލާ، އއ ،ޙުސައިން ސަމީރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ.ބްލޫލައިން، ކ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ރަސްދޫ.ފުނަމާގެ، އއ ،ޙުސައިން ނާޡިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ރަސްދޫ.އަސަރީގެ، އއ ،މުޙައްމަދު ފިރާޤް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 02- 24އާރޓް މާރޓް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ސެންޓަރއެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް 

  
  ކެންޑިޑޭޓް

  :ބަރުނަން
4  

  ކުޅުދުއްފުށި.ބަނދަރު، ހދ، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަލީ ވަޙީދު ރައްޔިތުންގެދިވެހި
  ތޮއްޑޫ.އިބްރާހީމް ޙަސަން، އެވިލާ، އއ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2 / ސްލީޓްވިލާ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ލާ، މާލެފިފަންގި

  
  

 
 

  (I01)މާމިގިލި ދާއިރާ، .34
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ދަނގެތި.ސާދާބު، އދ ،هللاސަޢުދު ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދަނގެތި.މުރީދުގެ އދ ،މުޙައްމަދު ޝައުޤީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

1 ގެ 4 ލައިޓްކޯނަރ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެގިފިލާ، ންފަވަނަ 

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

 ،މް ރަޝީދު އަބޫބަކުރުއިބްރާހީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާމިގިލި.ރަންގިރިޓީގެ، އދ

   ފެންފުށި.އެންދެރިމާގެ، އދ ،އަޙްމަދު ޙަސަން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  2/ ންޓްހިޔާ ޕޮއި.ހ: ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ

  މާލެފަންގިފިލާ، 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ ، މާފަންނުވިލާ.މ،މްޤާސިމް އިބްރާހީޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   ހިތަދޫ.ރީލްމަންޒިލް، ސ ،މުޙައްމަދު ލަޠީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ުޖމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް، : ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ
  މާލެ، ންގިފިލާފަވަނަ  3ޗަބޭލީގެ، .މ
    

  
 

 (I02)މަހިބަދޫ ދާއިރާ،  .35
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މަހިބަދޫ.ކަންމަތީގެ، އދ ،އަޙްމަދު ޠާރިޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މަހިބަދޫ.އަސުރުމާގެ، އދ ،މުޙަްއމަދުއިމްރާން : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ ރުމަލްގެ ހަ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
 މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ދަނގެތި.ކާމިނީގެ، އދ ،މައުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަންދޫ.އޯޝަންވިލާ، އދ ،މުޙައްމަދު ނަސީމް: ޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

ވަނަ  3/ ންބީއާގެ ތަ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މަހިބަދޫ.ފިޔާތޮށިގެ، އދ ،އާދަމް ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
، ޑީ 2ގެ ވަނަ ފަންގިފިލާ 2/ ނޫވިލު .މ ،ޝުޖާޢުهللا ޢަބްދު: ޖެންޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭ

  މާލެ
ވަނަ  4/ ކަންޒޫރި .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެފަންގިފިލާ، 
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

، ދޭލިޔާގެ ،ޙައްމަދުރުޤިއްޔާ މުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހިންނަވަރު.ޅ

   ހިންނަވަރު.ޅ ،ދޭލިޔާގެ ،މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ، ފަސްމަންދު.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ ވޭވިންގލައިޓް،.މ ،ރިފާޢުهللا ޢަބްދުކެންޑިޑޭޓް،  ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ
   ނައިފަރު.ފަރުޙަތު އިބްރާހީމް، އޯކިޑްމާގެ، ޅ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވޭވިންގލައިޓް، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  މަހިބަދޫ.ތަރިވިދާގެ، އދ ،އްމަދު ޝަމީމްމުޙަދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަހިބަދޫ.ހީނާމާގެ، އދ ،ޙަސަންهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1/ ރޯމާ .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
 މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މަހިބަދޫ.ނަންރީތިގެ، އދ ،ޖަލީލް އިބްރާހީމްލްޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަހިބަދޫ.ނަންރީތިމާގެ، އދ ،މްމޫސާ އިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ ލީޓްވިލާ ސް.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

   
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   މާލެ، 2075 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،هللاޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޖުމްހޫރީ
   އޮމަދޫ.ހުޅަނގުގެ، އދ ،ޢަބްދުލް ޙަންނާނު މޫސާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/  ރީ ޕާޓީގެ އޮފީސްޖުމްހޫ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 ޗަބޭލީގެ.މ

  
 

 (J01)ފެލިދޫ ދާއިރާ،  .36
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ތިނަދޫ.ރެޑްހައުސް، ވ ،އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ތިނަދޫ.ރޯޒްމީޑް، ވ ،ހަމްދާްނ މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ސް އެންޑް ސަންޓްރެވަލް: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ޓްވަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ފެލިދޫ.ހަނދުވަރީގެ، ވ ،ޔޫސުފް ނަޢީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ރުމޭނިޔާ، މާލެ.ހ ،ޙުސައިން ސަލީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކޮކާހިޔަނި، މާލެ.މ: ނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ވަކަރު، މާލެ.ގ ،އާމިނަތު ޝަފާނާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
    ތިނަދޫ.ގުލްފާމުގެ، ވ ،ޒަރީރުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  7ގަލި، ޅުހު.ހ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  ފަންގިފިލާ، މާލެ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެއެވަރގްލޯރީ، .މއ ،ޢާރިފްهللا ޢަބްދުކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
  މާލެވެހެލި، .ހ ،މުޙައްމަދު ޙަމީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 1/ ވިލާ . ޕީ.އެސް.ހ: ވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނު
  މާލެގިފިލާ، ވަނަ ފަން

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ހިންނަވަރު.ދޭލިޔާއާގެ، ޅ ،މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެތަބައްގެ، .މއ ،މުޙައްމަދު ރިޟްވާން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެމައިޒާންދޮށުގެ، .ހ: ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު
  

  
  
 

 (J02)ކެޔޮދޫ ދާއިރާ،  .37
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެ، 3064: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙުސައިން މުޙައްމަދުފުޅުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ކެޔޮދޫ.ފެހިވިދުވަރުގެ، ވ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބުލާޝަމްގެ، .މއ: ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ރޯޒްމެރީ، މާލެ.ހ ،އާދަމް މިޤްދާދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ލޫޕިން، މާލެ.މއ ،އަޙްމަދު މިޒްމާދް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ރޯޒްމެރީ، މާލެ.ހ: ހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެ
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

ވައިލެޓްވިލާ،  ،މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކެޔޮދޫ.ވ

   ކެޔޮދޫ.ޖަރީލާމަންޒިލް، ވ ،އަްޙމަދު މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ، ހީނާގަސްދޮށުގެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

   
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެތިމާވެށި، . ހ، )ޝިހާމް(އިބްރާހިމް ޝިހާމް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކެޔޮދޫ.އިރުދޭމާެގ، ވ، )މުޙައްމަދު(މުޙައްމަދު ނާޒިމް : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވިލަރެސް، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ރަބީޢީމަންޒިލް، މާލެ.ހ ،ޝާހިދުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ،  ންޒިލްރަބީޢީމަ.ހ ،އަޙްމަދު ޝާހިދު ޖަމީލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ރަބީޢީމަންޒިލް، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (K01)ދިއްގަރު ދާއިރާ،  .38
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ދިއްގަރު.ޑިއާސާ، މ ،މް ލަޠީފްއިބްރާހީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 7477 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މޫސާ ނާސިޙް: ޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިންތި

  މާލެޓީސީމާރޓް .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެމުލި، .މ ،ޙަމީދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެމުލި، .މ ،ސަންވިސާމް ޙަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޕެނޮރާމާ މޯލްޑިވްސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެމުލި، .މ/ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މުލި.އާހިޔާ، މ ،ރިފްޢާهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މުލި.އަލްފާ، މ ،ޠީފްއަޙްމަދު ލަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނޫމަސް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ނިޔަދުރު، މާލެ. މ ،އަޙްމަދު ނާޡިމްޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ލެރޫމޭނިޔާ، މާ. ހ ،ޙުސައިން ސަލީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  އާބިން، މާލެ. ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ރަތްމަންދޫ.ނައިޓްރޯސް، މ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކުޑަހުވަދޫ.ން، ދލާމި މަޖުދީهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކުޑަހުވަދޫ.ގްރައިސް، ދ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު
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 (K02)މުލަކު ދާއިރާ،  .39
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެ، 4265: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ޙަބީބުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ކޮޅުފުށި.މއަސުރުމާގެ،  ،އަޙްމަދު ރަމީޒު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ ގްރޭވޫލް .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނައެޕާޓްމަންޓް،  2ފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މުލައް.ރޯޝަނީގެ، މ ،ޢާދިލް މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މުލައް.ގުލްބަކާގެ، މ ،އަޙްމަދު ޢާޞިފު: ންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އި

  މާލެ ،ޓީސީމާރޓް.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މުލައް.ގޮމަށިމާގެ، މ ،އިބްރާހީމް ނަޞީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އިހަވަންދޫ.ރަށްމެދުގެ، ހއ ،ޙްމަދު ނަޞީރުއަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  5/ މާލެގަމް .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ދަނބިދޫގެ، މާލެ.މ )ޤުފީކޮއްކޮ ޝަ(ޤްމުޙައްމަދު ޝަފީޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ކޮޅުުފށި.ކަޝްމީރުގެ، މ ،ނޫޙް މޫސާ: އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް ރަސްމީ

/ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 3 ،ޗަބޭލީގެ. މ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މަރަދޫފޭދޫ.މީނާޒް، ސ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކޮޅުފުށި.މާޗަބޭލީގެ، މ ،ޙަސަން ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެގިރީތެރޭގެ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރްެސ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

ކާމިނީހުޅަގުގެ، .މއ ،އްޔޫމްޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ

   ރުމޭނިޔާ، މާލެ.ޙުސަިއން ސަލީމް، ހ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެދޫވެހި، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (L01)ބިލަތްދޫ ދާއިރާ،  .40
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެރީކޯ، .ހ ،ނިކުމައިބްރާހީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުވައްމުލައް.ޖާދޫގެ، ޏ ،އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ދީދީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރީކޯ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެ، 2345 ތަރު ނަންބަރުދްަފ،ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
   ނިލަންދޫ.ދޮންވެލި، ފ ،އަމީން ފައިސަލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

    ފީލްޑްޑޭޒީ، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

އަލަނާސިގެ،  ،އަޙްމަދު ޙަމްޒާޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭ
   މަރަދޫފޭދޫ.ސ

  ފީއަލި.ފ، ކްރޯންވިލާ ،ޢަރީފްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
މެޕަލްލީފް، ފަސްޓް .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

    މާލެ ، ފްލޯ
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެޕެންޒީވިލާ، .މއ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު އިބްރާހީމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
   މާލެޕެންޒީވިލާ، .މއ ،ޒުހާންޢައިބްރާހީމް : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 1،  3ވާގެ ހުދުރު.ގ :ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ

  
 

 (L02)ދާއިރާ، ނިލަންދޫ   .41
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ނިލަންދޫ. ފިނިފެންމާގެ، ފ ،ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނިލަންދޫ. ނަލަހިޔާގެ، ފ ،ޝުޢައިބު އިސްމާޢީލް: ރަސްމީ ިއންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ދަގަނޑުކެނޑިގެ، . މއ :ޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެ
  މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ނިލަންދޫ. ބިއްދޮށުގެ، ފ ،އިބްރާހީމް އަޙްމަދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނިލަންދޫ.ކެނެރީގެ، ފ ،ޢަބްދުލްޤާދިރު އިސްމާޢީލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، އ4ޭ- 4އެދުރުވެހި . ވ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  މާލެ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ނިލަންދޫ.ތަރިވިދާގެ، ފ ،މުޙައްމަދު ޚަލީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނިލަންދޫ.މުސްތަރީގެ، ފ ،މާދުޢިމުޙައްމަދު : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެފަނޑުނުވާގެ، .ގ: ސްފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  ނިލަންދޫ.އެންދެރިމާގެ، ފ ،ޢަލީ ނަޖީބުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނިލަންދޫ.ރަންތަރި، ފ ،ފަހުމީهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ރަތަމަ ފު/ ހަރީގެ އަބް.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ތްރީއޭވިލާ، މާލެ. މ ،އިބްރާހީމް ޖިހާދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގައްދޫ. ކުދިލުނބޯގެ، ގދ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ރަތަމަ ފުމެޕަލްލީފް، .ގ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް
  މާލެ ، ފަންގިފިލާ

    
  
 

  (M01)މީދޫ ދާއިރާ، .42
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ސަންސެޓް، މާލެ.ގ ،މަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުޙުއަކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
  މާލެ، 950: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ސިނާން ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ ސަންއެފްއެމް: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު
  މާލެވިޔަވަތި، .ގ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާލެ، އެއްދުއްފަރު.މ ،މަނިކުއިބްރާހީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ތޮޅިގެކަނޑި.ގ ،މުަޙއްމަދު ޙަމްދާން ނަޢީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ކަނޑިތޮޅިގެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ، ލަކީކޯނަރ.ހ ،ޢަބްދުއްލަޠީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މީދޫ. ހަވީރު، ދ ،ލަޠީފްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ލަކީކޯނަރ.ހ: މީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްފޮނުވަންޖެހޭ ރަސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ރެބްޓްރީ، މާލެކު.ގ ،ޢަލީ އަޙްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެރެބްޓްރީ، ކު.ގ، މުޙައްމަދު ޝާފީ ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރެބްޓްރީ، ކު.ގ: އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ، 5378ނަންބަރު ދަފްތަރު  ،ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާލެ، 6154ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މިރު އަބޫބަކުރުޢާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވިލްނާ، .މއ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 
  

  

  
 

 (M02)ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ،   .43
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާއެނބޫދޫ.މުސްތަރީގެ، ދ ،އަޙްމަދު ޢާމިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެވައްތިޔަރަގެ، .މ ،އަޙްމުަދ ރަމީޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އެއިމް ކްރިއޭޝަން، : ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު
  މާލެ، 01-03 ވަނަ ފަންގިފިލާ 1/ ސެންޓަރ  އޯ ޓްރޭޑް.ޓީ.އެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެރަންރިބުދޫ، . ހ ،އަޙްމަދު ނާޝިދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، މަންޒިލް. ގ، މުޙައްމަދު ފަރުދީން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފްލޯރ،  3ޗަބޭލީގެ . މ
    

  
 

 (N01)ވިލުފުށި ދާއިރާ،  .44
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެ، 5227 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،ޢީސާ މުޚުތާރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 8496 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،ޒަކަރިއްޔާ ބުޝްރީ: ތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިން

  ހުޅުމާލެ، 4އެންދެރި : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މަޑިފުށި. އޯކިޑްމާގެ، ތ ،ރިޔާޟް ރަޝީދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވިލުފުށި. އިރުމަތީގެ، ތ ،ޙަސަން ފަޢުޒީ: އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ 

ވަނަ  3ހާލި . ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެދޮށުގެ، ބޮޑުގާ.ގ ،ޙަސަން ޢަފީފުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވިލުފުށި.ހުވަނދުމާގެ، ތ ،އިބްރާހީމް ނާޞިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއޮނިކްސް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (N02)ތިމަރަފުށި ދާއިރާ،  .45
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ތިމަރަފުށި.ތަރިވިދާގެ، ތ ،ޢަބްދުލްވައްހާބްއަމްޖަދު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޖުމްހޫރީ 
   ތިމަރަފުށި.ފިނިފެންމާގެ، ތ ،އަޙްމަދު ޖަމީލް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ޝާރިޢުވާދީ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ސީވޯލް، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުން
   މާލެ، 931ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އިބްރާހީމް އަޙްމަދު މަނިކު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފުސްތުޅާމާގެ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

ކިނބިގަސްދޮށުގެ، .މއ ،މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ.ކ

   މާލެޒިޔާރަތްދޮށުގެ، .މ ،މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް ޚާފިޘް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ޙުސައިން އެންޑް ، ޝާހް: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެއާގެ، .ރސް އެންޑް އެޓަރނީސް، ހބެރިސްޓަ. ކޯ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

އުއްމީދު،  ،މުޙައްމަދު ޙަސަން މަނިކުޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އިސްލާމިކް
   ތިމަރަފުށި.ތ

   ފުށިތިމަރަ.އުއްމީދު، ތ ،އިސްމާޢްީލ ޙަސަން މަނިކު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

   މާލެ، ޕާޓީގެ އޮފީސް
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 (N03)ކިނބިދޫ ދާއިރާ،  .46
 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެ، 3186: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ނާޞިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވޭމަންޑޫ.އެޒޭލިޔާ، ތ ،އަޙްމަދު ނާޞިރު: އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ 

  މާލެގުލްބަހާރުގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ނބިދޫކި.ލްފާމްގެ، ތގު، މުޙައްމަދު ޢާރިފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ކިނބިދޫ.އަސްރަފީގެ، ތ، މް ރަޝީދުއިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޝޭޑްލެސް، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ބުރުނި.ނިވައިދޮށުގެ، ތ ،މީރުޒަމޫސާ ކެންޑިޑޭޓް، އެލަޔަންސްގެ ޕީޕަލްސް  
   މާލެ.އަނދުންކޮށީގެ، ކ.މއ ،ޙަސަން ރަޝީދު: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

  މާލެހިޔަލަ، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ، 3981: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ނާޡިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކިނބިދޫ.ހުސްނުހީނާގެ، ތ އާދަމް ،ޢަބްދުއްރައްޒާޤު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ އަލްއާން .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ކަނޑޫދޫ.ހުވަނދުމާގެ، ތ ،އަޙްމަދު ޚަލީލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މެާލ.ވަލަންޖު، ކ.ހ ،އަޙްމަދު ސައިފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވަލަންޖު، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ރިލަންދޫހި.ވައިޖެހޭގެ، ތ ،ޙުސައިން ޙަމީދު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިރިލަންދޫ.ނައިޓްރޯސް، ތ ،އަނީލްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، 1-1- 01

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   ހިރިލަންދޫ.އުސް، ތލަގްޒަރީހަ ،ޙުސައިން ޝިހާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާކުރަތު.ބުލްބުލާގެ، ރ ،ޢަބްދުލްޙަންނާނު އިބްރާހީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއަސަރީގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (O01)އިސްދޫ ދާއިރާ،  .47
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެރަދުވާނިއާ، .ހ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްޑިޑޭޓް، ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެން
   މާބައިދޫ.ސީސަންގެ، ލ ،އަޙްމަދު ޢާޞިފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރަދުވާނިއާ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

 އިސްދޫ.ބަހާރުގެ، ލ ،ޢަލީ ޝަމީމް އާދަމްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކް
 މާލެ.މަގުމަތީގެއާގެ، ކމައި.މއ ،އިބްރާހީމް މޫސާ މަނިކު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، 001ރޯޒަރީ .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެބްލޫބާރޑްގެ، .ހ ،އަނީސާ ސަޢީދުކެންޑިޑޭޓް،  މީ އިއްތިހާދުގެެޤައު
   ހުޅުދޫ.ރިޔާޒް، ސ ،އަޙްމަދު ނަޞްރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޖަވާހިރުވާދީ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ދަނބިދޫ.ނިރިލި، ލ ،ޝަރީފްهللا ޢަބްދު، ކެންޑިޑޭޓް އަމިއްލަ
   ދަނބިދޫ.ފޭރުމާގެ، ލ ،މް ޝަރީފްހީއިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހަނީސަކުލް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (O02)ގަމުު ދާއިރާ،  .48
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ސިލެޓް، . މަތިމަރަދޫ ،ޤާސިމްهللا ޢަބްދުހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެ
   ގަން.ލ

   ގަން.ރޯޒީވިލާ، ލ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދު ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓ
  ގަން.ސިލެޓް، ލ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ގަން.ހުޅިޔަންދޫގެ، ލ. މުކުރިމަގު ،ޔޫސުފް ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
    މަހިބަދޫ.ދުންފިނިގެ، އދ ،މުޙައްމަދު ޠާހާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއުނިކުރި، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެކޮކްނެޓްވިލާ، .ހ ،އިބްރާހީމް ޢުމަރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެއާޒަމާން، .މ ،ނީ މުޙައްމަދުޣަޢަބްދުލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

. ސްކެޕް، ހފުލް: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެނިއުފްލޫނިޔާ، 

 
  ޓްކެންޑިޑޭ
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ، 5805 ރސ ރު ނަންބަރުދަފްތަ ،ރައޫފްޢަބްދުއްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކަޅައިދޫ.މުޝްތަރީގެ، ލ ،ފާޠިމަތު ސުހާނާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޗެރީމާގެ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ، ވޭވަރ.ހ ،މޫސާ ޤާސިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 1132 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ފޮނިހެލެބެލިގެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ގަން.ކޯޒީކޯނަރ، ލ.ތުނޑި ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 7411 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ނާޒިރުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނިޔަދުރުގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެމެސްކަޓް، .ގ ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޕާޖުމްހޫރީ 
   މާލެމަލަވިލާ، .ހ، ޢަބްދުލް ޙަކީމްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެމެސްކަޓް، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

  ގަން .އިޔާސް، ލ. މަތިމަރަދޫ ،ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރުޑިޑޭޓް، ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެން
  ގަން .އިޔާސް، ލ. މަތިމަރަދޫ ،އާމިނަތު ޙުސައިން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 1- ނުޒުހާ.ގ މަތިމަރަދޫ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ

 
  
 

 (O03)ފޮނަދޫ ދާއިރާ،   .49
  

  ޑިޑޭޓްކެން
  :ނަންބަރު

1  

ޝަބްނަމީގެ،  ،ޙުއިބްރާހީމް ނަޞީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފޮނަދޫ.ލ

   މާލެ، 680: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙުސައިން އިބްރާހީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓް
  ފޮނަދޫ.ބްނަމީގެ، ލޝަ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ފޮނަދޫ.އަރާއިރު، ލ، هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ނައިފަރު.ހަނދު، ޅ ،ުމޙައްމަދު އިކުރާމް ޢަބްދުއްލަޠީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން : އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
  ފޮނަދޫ.ލިމިޓެޑް، އަރާއިރު، ލ) ޕވޓ(އެންޑް ޓްރޭނިންގް 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ފޮނަދޫ.އަނބުގަސްދޮށުގެ، ލ ،މުޙައްމަދު ޝަފީޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެފެހިވިލާގެ، .މ ،މުޙައްމަދު ޖަލީލު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބީހައިވް، .ހ: ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަ
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ފޮނަދޫ.ފެހިފަރުދާގެ، ލ ،މުޙައްމަދު ނަސީމު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެއަސޭނާ، .ގ ،ޙުސައިން އަފްސަލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ދޫފޮނަ.ފެހިފަރުދާގެ، ލ: ސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާމެންދޫ.ފިތުރޯނުވިލާ، ލ ،މުޙައްމަދު ސިޔާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެރޮބިންސް، .ގ ،އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ދީދީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ބޮޑުގަލުގެދެކުނުބައި، .މ: ޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލި
   މާލެ
   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ގާދޫ.ގްރީންނައިޓް، ލ ،މް ޢަބްދުއްރަޙްމާންޡިނާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގަން.ނައިލޯނުގެ، ލ ،ސަން އިސްމާޢީލްޙަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 4/ ކުއްޅަގެ ހިރި.މއ: ޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލި
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 
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 (O04)މާވަށު ދާއިރާ،   .50
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާވަށް.ސީޓްމާގެ، ލ ،އަޙްމަދު މުޢިއްޒުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާވަށް.އަސްރަފީހިޔާ، ލ ،މުޙައްމަދުއަޙްމަދު ފާއިޒު : ރަސްމީ އިންިތޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާވަށް.ސީޓްމާގެ، ލ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާލެ، 6158 ނަންބަރުދަފްތަރު  ،މުޙައްމަދު އަޙުމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާވަށް.ވަރުގެ، ލ ،ޢަލީ އަޙްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ، 1 -ބީ 3އެދުރުވެހި .ވ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެއެނެމޯނީ، .މއ ،ޞާބިރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 1661 ންބަރުދަފްތަރު ނަ، ޝަމީމް ސަލީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، 3-1- 9

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާވަށް.މާޒީ، ލ ،ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުވައްމުލައް.މާހުގެ، ޏ ،ސަން ޒާހިރުޙަ: ޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

  މާލެވައްބެރުގެ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެތުޅާގިރި، .މ ،މަސްޢޫދު ޢިމާދުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   މާލެސްގެ، ފޮއްގަ.ހ ،ޢާމިރު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ތުޅާގިރި .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 
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 (P01)ވިލިނގިލި ދާއިރާ،  .51
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ވިލިނގިލި. އޭޝް، ގއ ،ޢަދުނާން ޙަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވިލިނިލި. ގއ، މާފަރި، ނަޞީމް ޢަލީ: ސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަ

ވަނަ  6/ މަތިދުނި.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ކޮލަމާފުށި.އއޯކިޑްވިލާ، ގ ،ތަސްލީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫފޭދޫ.ގުލްބަކާގެ، ސ ،ޙަސަން ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެހަވީރީފަންނު، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  ށިކޮލަމާފު.މަރިޔަމްމާގެ، ގއ ،ފުއާދު ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކޮލަމާފުށި.އަރުތަ، ގއ ،ބީބު ޒާހިރުޙަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ބިޒް ޓްރެޝަރ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ،  5ލްޑިންގް، ފިލާބި.މ/ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެލިފަދޫ، .ގ ،މުޙައްމަދު ރާމިޒްކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ 
   އޭދަފުށި.ހިޔަލީގެ، ބ ،ޒީޒު މޫސާޢަޢަބްދުލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބެނެޓީ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ވިލިނގިލި.އޮޅުފެންނަގެ، ގއ ،މްރިފްޢަތު ޤާސިއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވިލިނގިލި.ޝާހްއާބާދު، ގއ ،هللاޝަހްރާބް ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ވިލިނގިލި.ގއދޯދި، : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެތިމާވެށި، .ހ ،)ޖާބިރު( ޖާބިރުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކޮލަމާފުށި.ސޯސަންގެ، ގއ ،ދީދީއިބްރާހީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެކާނިހިޔާ، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   ނގިލިވިލި.އެޅެހިށިވިލާ، ގއ ،އިޤްމާލް ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވިލިނގިލި.ހިށިވިލާ، ގއޅެއެ ،އަމްޖަދު ރަޝާދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނަލަގެ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ވިލިނގިލި.އިރުމަތީއާގެ، ގއ ،ސަމީރު އަޙްމަދުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  ވިލިނގިލި.ސައިމާގެ، ގއ ،ރަމީޒު އިސްމާޢީލް: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

ވަނަ  4/ ލާވަރުގެފު.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  
 

 (P02)ދާންދޫ ދާއިރާ،   .52
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެ، 1363 ދަފްތަރު ނަންބަރު މުޙައްމަދު މުފީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 15-03،  1މާލެހިޔާ .ގ އަޙްމަދު އަސްޢަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 މާލެހޭޒަލް، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެ، 4203 ންބަރުނަ ދަފްތަރު ،ހުޝާމް ޢަލީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 3979 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޝިޔާމު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  6އިޓްވިލާ ޑޭލަ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ، 1779: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙުސައިންهللا ޢަބްދުޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހުޅުދޫ.ރިޔާޒް، ސ ،އަޙްމަދު ނަސްރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޖަވާހިރުވާދީ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ، 1038 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙައްމަދު ޙަބީބުމުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކޮނޑޭ.ސަވާ، ގއ ،އަޙްމަދުهللا ސަޢުދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބީ، - 4ފަންއަރި .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ، 5353 ތަރު ނަންބަރުދަފް ،)ރިޒުބެ( ރިޟްވާން ނިޡާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ތިނަދޫ.ވައިލެޓްވިލާ، ގދ ،ރުޞީއިޙްސާނު އަޙްމަދު ނަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެހުވަން، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  ދާންދޫ.މާގެ، ގއޖަރީ ،ޒުންނަވާރު ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ދާންދޫ.މުލަންމާގެ، ގއ ،ޤުޞައްޔު އިބްރާހިމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވަގުތީމަންޒިލް، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެރޭނިސް، .ގ ،މުޙައްމަދު ސަލީމްކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ދާންދޫ.ބުލްބުލާގެ، ގއ ،ޒުހައިރު މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރަންހިރި، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ދާންދޫ.އަންޑާޕޫލްގެ، ގއ ،އަޙްމަދު އިސްމާޢީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ދާންދޫ.ސޯސަންގެ، ގއ ،މުޙައްމަދު އަޙްމަދު: ތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިން

  މާލެ ،ގާމާދޫ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

    ހިތަދޫ.ސ ރޯޝަނީގެ، ،ޙިލްމީهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ނާޒް، ސ ،ހިމް ޙިލްމީއިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޑިލައިޓް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

10  

 ،ފޫޅުމާގެ ،މުޙައްމަދު ރިޔާޟްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނިލަންދޫ.ގއ

  ނިލަންދޫ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، ގއ ،މުޙައްމަދު ޝިފާޢު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  4 ،ޑޭޒީވިލާ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

   ފަންގިފިލާ، މާލެ
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

11  

   މާލެ، 1-3- 10ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ،އަޙްމަދު ލަޠީފުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދާންދޫ.މުޝްތަރީގެ، ގއ ،މުޖްތަބާ ލަޠީފް: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

  މާލެނަސީމުގެ، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

12  

   މާލެ، 7312 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޢާދިލުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 8808 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޒައިދު: ޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިންތި

ވަނަ  3/ ސިގުމާ .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ.ފަންގިފިލާ، ކ
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 (P03) ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ،  .53
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

. ހުސްނުހީނާގެ، ގއ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓި
   ދެއްވަދޫ

  ދެއްވަދޫ.ޖޭމްގަސްދޮށުގެ، ގއ ،މުޙައްމަދު ފަރީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ވަނަ  9ސޭޑީޔާޑް . ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެ، ބުރި، ސޯސަންމަގު
  

  

  ޑިޑޭޓްކެން
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެ، 3290 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޘްމާންޢުޖަމީލް ކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   މާލެ، 3240 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ސަޢީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޗަންޕާމާގެ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  ޑިޑޭޓްކެން
  :ނަންބަރު

3  

   އޯކިޑުމާގެ، ގއ ގެމަނަފުށި ،އިލްހާމް އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ގެމަނަފުށި. އޯކިޑްމާގެ، ގއ ،ޢަލީ ޢާދިލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ނައިޓްސްޓަރ، މާލެ. ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ދެއްވަދޫ.ޑޯރެންސީވިލާ، ގއ ،އަޙްމަދު ޢަޒުލީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދެއްވަދޫ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ގއ ،ލިދީދީޢައަޙްމަދު : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެސަމީރާއާބާދު، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ، 5158ންބަރު ދަފްތަރު ނަ ،އަޙްމަދު ޙިލްމީޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 6597 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޝަފީޤް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެލާ، ގުމްރީވި.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެ ،3832 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،މުޙައްމަދު ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގެމަނަފުށި.ވައިލެޓްވިލާ، ގއ ،އަޙްމަދު ޒާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ ،ދިންމަނަ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   ކަނޑުހުޅުދޫ.ކުދިމާގެ، ގއ ،އިލްޔާސް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ކަނޑުހުޅުދޫ.ޗާންދަނީގެ، ގއ ،هللاއަޒީމު ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 101ހައުސްޕްލާޒާ .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ލެމާ
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 (Q01)ތިނަދޫ ދާއިރާ،  .54
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  
  

   ތިނަދޫ. އަލިދޯދި، ގދ ،ޢަފީފްهللا އަޙްމަދު ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ތިނަދޫ.ގދ އޯޝަންރީޑް، ،هللاހިދާޔަތު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

. އޮފީސް ހ ންއިކެމްޕެ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 1ކުރެދިމާގެ 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  
  

   ތިނަދޫ.ގްރީންލީފް، ގދ ،މުޙައްމަދު ހިލާލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ބުލޫކޮރަލް.މއ ،ޢާއިޝަތު ހުދާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 6ސަންގު . ހުޅުމާލެ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ތިނަދޫ.ފަތިސް، ގދ ،ޙިލްމީهللا ސަޢުދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 4799: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އާދަމްهللا ތުޙުފަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އިންޖިނިއަރިންގް  ސްވިފްޓް: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެއުތުރުބައި، / ގެ ކެކުރިމާ.ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މ

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

ސަނީޑޭލް،  ،މުޙައްމަދު ޤަސަމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ތިނަދޫ.ގދ

   ތިނަދޫ. ފުސްތޮޅާގެ، ގދ ،ޝަރީފްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ދާއިރާގެ .އެމްޑީޕީ ގދ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  ތިނަދޫ.ގދ، ޕެރިސް/ އޮފީސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

އައިވަރީހައުސް، .މއ ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ

   ތިނަދޫ.ބްލޫހެވަން، ގދ ،ޝަމްޢޫންهللا ޢަބްދު: ޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން
  މާލެއައިވަރީހައުސް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  
  

   މާލެ، 1015ދަފްތަރު ނަންބަރު ، ޖިހާދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ތިނަދޫ.ޖާވާ، ގދ ،ންހާޖް ވަޙީދުމި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވެސްޓްވިއު، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (Q02)މަޑަވެލި ދާއިރާ،  .55
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ތިނަދޫ.ޒިންދަގީ، ގދ ،މްޡިމުޙައްމަދު ނާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ތިނަދޫ.ޒިންދަގީ، ގދ ،އާދަމް ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އިންތިޚާބު  ދާއިރާގެ.ގދ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ތިނަދޫ.ޕެރިސް، ގދ/ އޮފީސް

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ތިނަދޫ.ވާގެ، ގދފިނި ،އަޙްމަދު ޝާފިޢީ މާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ތިނަދޫ.އާގަރާގެ، ގދ ،މުހައިމިނު ޙުސައިން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  6/ ހުދުމާ .އމ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ތިނަދޫ.މާނެލް، ގދ ،ޤީއަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ.އަލިގާ، ކ.މ ،ޝަރަފުއްދީން އަބޫބަކުރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެގޮފި، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މަޑަވެލި.ގދ އަރިނަގާގެ، ،)ފަހުމީ(ފަހުމީهللا ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަޑަވެލި.ގދ، ވިލާރުމުޙައްމަދު، ކަޝްމީ ޞާލިޙު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ވަނަ 1/ ން ލަކްސްލީ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 3ބޭލީގެ، ޗަ.މޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފީސް، /  މާލެ، ފަންގިފިލާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  މާލެ، 2739 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ,މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
   މަޑަވެލި.މޭނާ ގދ، މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ ވަރު ނަސީމީހަނދު.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެއޭ، އެޕާޓްމަންޓް  -ވަނަ ފަންގިފިލާ 4

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  މާލެ، 1775 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ބްދުލްޢަޒީޒްޢަ، އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް
   މާލެ، 4829ތަރު ނަންބަރު ދަފް ،ހާރިޘް މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 3/ އީދުވާދީ ސަ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެވާރުލުގެ، .މ ،ލަޠީފްهللا ޢަބްދުވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދި
   ނަޑެއްލާ.އައިރިން، ގދ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 205- 04ސިނަމާލެ .ވ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ހޯނޑެއްދޫ.ފޭދޫ، ގދ ،ބުއަޙްމަދު ޙަބީއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، އަމި
   ހޯނޑެއްދޫ.ޓޯކިޔޯ، ގދ ،ޒުއިސްމާޢީލް ނިޔާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 4/ ނީރޯޝަން ޒަމާ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލާ،

  

 

  
 

 (Q03)ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ،  .56
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ރަތަފަންދޫ.ރޯޝަނީވިލާ، ގދ ،އަޙްމަދު ފާއިޒުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފިޔޯރީ.ރެސްޓް، ގދއެވަ ،އުނައިސް އަނީސް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  އަސޭނާ، މާލެ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ރަތަފަންދޫ.ކަރަންކާގެ، ގދ ،އަޙްމަދުهللا ސަޢުދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ.ކ،  5198 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޢަލީ އަޙްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ.ކޕެނަމާގެ، . މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

ފިޔޯރީ.ހެވަންލީހެވަން، ގދ ،ނާޒިލު ޢަފީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ރަތަފަންދޫ.ސަންލައިޓް، ގދ ،ޙުސައިން ލަޠީފް :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4( ރިހިވިދުވަރުގެ.މ: ޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެ
  މާލެ، )ވަނަ ފަންގިފިލާ 5ބައިގެ 

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ވާދޫ.ހުސްނުހީނާގެ، ގދ ،)ދީދީއަޙްމަދު(އަޙްމަދު ޤާސިމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފިޔޯރީ.ޙްމަދު މަޢުޝޫޤު، ރޭއަލިވާގެ، ގދއަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ އޮފީސް  ގެޖުމްހޫރީ ޕާޓީ: ޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑި
  ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ 3ޗަބޭލީގެ . މ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  ފިޔޯރީ.އައިސާދަރުގެ، ގދ ،ޞިއްދީޤު އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފިޔޯރީ.އުދަރެސް، ގދ ،އަޙްމަދު ޝަކީލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެކަދޮޅުމާގެ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެކޮނޮއްޓާ، .ގ ،މިނަތު ޢަޒްމާ މުޙައްމަދުއާޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެރީފްވިޔު، .ހ ،ދު އިބްތިސާމްމުޙައްމަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޖަވާހިރުވާދީ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެ، 1275 ދަފްތަރު ނަމްބަރު ،)މުއްޠަލިބް(އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް ކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ފިޔޯރީ.ދިލްބަހާރުގެ، ގދ ،ޝުކޫރު މުޙައްމަދު :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2ސަމިޓް .އމ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

 
  
 

 (Q04)ގައްދޫ ދާއިރާ،  .57
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެ، 3182ނަންބަރު  ދަފްތަރު ،މުޙައްމަދު ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުރަވެލި، މާލެ.ވ ،އިޝަތު މުޢީނާޢާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ސިލްވަރޑޭލް، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެ، 1578: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޒާހިރު އާދަމްކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   މާލެ، 3366: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޢަލީ އަޝްރަފް: ތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސްމީ އިން

ގްރައުންޑް / އާޕިޔާ .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެލޯރ، ފް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެ، 1458 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ގައްދޫ.ހީނާމާގެ، ގދ ،އަޙްމަދު ނިޔާޒް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ދު ކެމްޕެއިން ރަޝީ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ތިރީބައިވިލާ އާހިޔާ.މއ /އޮފީސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  ގައްދޫ. ރޯސްމާގެ، ގދ، އަމީންهللا ޢަބްދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގައްދޫ. ކޮމާ، ގދ ،އަޙްމަދު ޝާހިދު :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2 ،މާހި. މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

ލެ ފްލެޓް ހުޅުމާ ،މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް
   މާލެ، 6- ޖީ- 03: ނަންބަރު

  ގައްދޫ.އާހިޔާ، ގދ ،ހުޞީމަދު ފައަޙް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 ލެ ފްލެޓް ނަންބަރުހުޅުމާ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެ، 6-ޖީ- 03
  

  

 
 (R01)ދާއިރާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު  .58

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ފުވައްމުލައް.ދިގަލަގެދަރު، ޏ. ދިގުވާނޑު ،ޝައްފާޢު ފާރޫޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުވައްމުލައް.ހަނދުވަރުދޭގެ، ޏ، އިބްރާހީމް މަހްދީ: ރަސްމީ އިްނތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 /އެކްސް އޯފަން : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ ރ،ގްރައުންޑް ފްލޯ ލިވަރޕޫލް ނޯރތް،.ގ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

، 2721ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޙަސަން މުޙައްމަދު ރަފީޤުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ.ކ

   މާލެ ،4398ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މްސީއަޙްމަދު ވަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ސިޓީ ފާމަސީ، : ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު

  މާލެހަނިވިލު، .މ
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެޕެޓްރާ، .މއ ،ވީއަޙްމަދު ރިޒުކެންޑިޑޭޓް، އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 
   މާލެ، 8541 ރސ ފްތަރު ނަންބަރުދަ ،އަޙްމަދު ސިރާޖް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެމުންނާރުދޮށުގެ .ހ/ޕާޓީގެ އޮފީސް

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

ދަފްތަރު  ،މުޙައްމަދު ވަޖީހް އިބްރާހީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 4589ރސ  ނަންބަރު

  ފުވައްމުލައް.ލީބިޔާގެ، ޏ ،އިބްރާހީމް ލަޠްީފ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 3/ ދޮންއަންނާރުގެ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެ، )އުތުރުބައި(ވަނަ ފަންގިފިލާ 
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 (R02)ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ،  .59
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ފުވައްމުލައް.ވިދުވަރުގެ، ޏ ،)މޮޑީ( ދީދީމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުވައްމުލައް.މާކޯޅި، ޏ.މމ ،މުޙައްމަދު ޟިރާރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 2/ މީރުވާދީ ކަޝް.މއ: ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ފުވައްމުލައް.ހޯސްޓް، ޏ.މާދަޑު ،މުޙައްމަދު ފިކުރީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުވައްމުލައް.ދޭކޯނާ، ޏ.މ ،އަޝްރަފް ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެލަގްޒަރީގާޑަން، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ޑިޑޭޓްކެން

  :ނަންބަރު
3  

ޑޭލައިޓް،  ،)ހިސްޓޯ(ޝިފާޤު މުފީދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފުވައްމުލައް.ޏ

   ފުވައްމުލައް.ބްލޫލައިޓް، ޏ.މމ ،)ބުޗް(މުޙައްމަދު ޙުސައިން : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ފުވައްމުލައް.މާޑު، ޏ.މމ: ނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ފުވައްމުލައް.ކެނެރީގެ، ޏ ،މުޙައްމަދު ވަޙީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފުވައްމުލައް.މައުނާ، ޏ.ހޯދަޑު ،މްޡިޢާهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ ދަނޑިއަލުވިގެ،.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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 (R03)ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ،   .60
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

 ދަފްތަރު ނަންބަރު، މުޙައްމަދު ސަޢީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ.ކ، 4267
   ފުވައްމުލައް.ޒިންދާ، ޏ ،އަޙްމަދު ޢަލީ: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

/ ގިރީތެރޭގެ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ހުޅަނގުބައި

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

ހަގާލިގެ، ކުނަ.ދޫޑިގަން، މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފުވައްމުލައް.ޏ

   ފުވައްމުލައް.އީސްޓްލައިޓް، ޏ ޖަމީލް އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ހުދުފިޔަ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

 ހުސްނުހީނާގެ، ،)މަސީޙު(މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ބްދުޢަދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފުވައްމުލައް .ޏ

   މާލެ، 10213، ހުޅުމާލެ ގޯތި  ،ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ލިލީމާގެ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  
  
 

 (S01)ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ،  .61
  

  ޑޭޓްކެންޑި
  :ނަންބަރު

1  

 ހުޅުދޫ.ބުލޫސްކައި، ސ ،އިލްޔާސް ލަބީބުކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 
   ހުޅުދޫ.ބުލޫސްކައި، ސ ،ޙްމަދު ޒަރީރުއަ: ރަސްމީ އިންތިޚާީބ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1/ ރޭއަލި .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މީދޫ.ސަންލައިޓް، ސ ،މޫސާ ފަތުޙީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ދޫމީ.ސ، ނަމާޙްމަދު ނަދީމް، ވިއަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މީދޫ.ސަންލައިޓް، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަްއ ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ޓްކެންޑިޑޭ
  :ނަންބަރު

3  

  ހުޅުދޫ.ދެތަޑިމާގެ، ސ ,އިބްރާހީމް ޙަމީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހުޅުދޫ.ރާވީގެ، ސ ،މުޙައްމަދު އަފްޟަލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ގްރައުންޑް / ޔުރީކާ .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފްލޯރ، 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މީދޫ.ގުލްޝަންގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މީދޫ.ގުލްޝަންގެ، ސ ،މުޤައްވިމް ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރަބީޢީމަންޒިލް، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މީދޫ.ހުދުވިލާގެ، ސ ފީފް،ޢަهللا ޢަބްދު.ޑރކެންޑިޑޭޓް،  މިއްލައަ
   މީދޫ.ގްލިސްތާނީވިލާ، ސ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ،: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހުރަފަ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ހުޅުދޫ.ސަރިންދާގެ، ސ ،ޙައްމަދު ޝިބާތުމުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މީދޫ.ޖާދުވީގެ، ސ ،ޙަސަން މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ ސީމީވިލާ ނަ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   ހުޅުދޫ.ލައިނޫފަރުމާގެ، ސ ،ރާހީމް ޛާހިދުއިބްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހުޅުދޫ.މިނާ، ސ ،ސާމިއު އަންވަރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 2/  1- ރުރޯޝަންހާ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ހުޅުދޫ.ޖަވާހިރުވިލާ، ސ ،ލީ ރަޝީދުޢައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ޝެރީހެވަން، ސ ،ސާމީهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 2/ ންނާރުގެ ދޮންއަ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   ކަރިސްމާވިލާ، މާލެ.މ ،ދީދީއަޙްމަދު އިބްރާހީމްޑިޑޭޓް، ކެން ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ
   ހުޅުދޫ.ޖަވާހިރުވިލާ، ސ ،މް ރަޝީދުއިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކަރިސްމާވިލާ، މާލެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

10  

  މަރަދޫ.ލަކުސްލީން، ސ ،ފާޠިމަތު ބަދޫރާޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 
   ޒާމިއާ، މާލެ. ގ ،ނާ ޢަބްދުއްރަޙީމްމުއުމި: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޑީއާރޕީ / ޝެލޯ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  އޮފީސް، މާލެ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

11  

   މީދޫ. އަބުގަސްދޮށުގެ، ސ ،ޞަދުރުއްދީން ރަޝީދުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   މީދޫ. އަނޯނާގެ، ސ ،ޙަސަންދީދީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ ވެނީލާގެ،. މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އްެޑރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

12  

   މާލެ، 4775 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ހާދީ ފަހުމީޢަބްދުލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 8856 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ސަޢީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހުދުއަސުރުމާގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
 

 (S02)ފޭދޫ ދާއިރާ،  .62
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  ފޭދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ ،ޢިމާދު ޞާލިޙްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފޭދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ ،ައޙްމަދު ޞާލިޙް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ މާހި.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ފަންގިފިލާ

   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ފޭދޫ.ޑޯރެންސީވިލާ، ސ ،މުޙައްމަދު މުޝްރިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ތިނަދޫ.ވައިލެޓްވިލާ، ގދ ،އިޙްސާނު އަޙްމަދު ނަޞީރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 އައިވިން: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ހުވަން. މއ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ފޭދޫ.ނޫކޮކާގެ، ސ، މުޙައްމަދު އަޝްރަފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފޭދޫ.ންފިނިގެ، ސދު ،ޢަލީ ސަވާދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފޭދޫ.ނޫކޮކާގެ، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ޑިޑޭޓްކެން

  :ނަންބަރު
4  

  ފޭދޫ.ހަނދުވަރުދޭ، ސ ،)ޞަބާޙް މުޙައްމަދު( ޙްމުޙައްމަދު ޞަބަ ،އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް
   ފޭދޫ.ވައިޖެހޭއާގެ، ސ ،ރަފީޢުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފޭދޫ.ހަނދުވަރުދޭ، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  މާލެ، 1683 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،މުޙައްމަދު އަމްޖަދުކެންޑިޑޭޓް،  މިއްލައަ
   ފޭދޫ.ފީރޯޒްގެ، ސ ،ޙަސަން ލަޠީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 04- 11، 2މާލެހިޔާ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ފޭދޫ.ރެސްޓް، ސއަޑި ،ޝަރީފުهللا ޢަބްދުންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ ކެ
   ހުޅުދޫ.ޝަބުނަމީގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ޝިޔާމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ހުދުތަރި.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  ފޭދޫ.ބީޗްވިލާ، ސ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް 
   ފޭދޫ.ދުންފިނިގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ޒާހިދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފޭދޫ.ކުމުންޒާނިގެ، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ފޭދޫ.ޕިންކްހައުސް، ސ ،މަދު ފާއިޒްއަޙްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފޭދޫ.ރަބަރުމާގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ޝަފީޤިހިޔާ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   ފޭދޫ.ރުޒީގެ، ސއާބު ،މުޙައްމަދު ރަމީޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފޭދޫ.ޗަންޕާޕޫލުގެ، ސ މްޢީމުޙައްމަދު ނަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނަރ، ލަކީކޯ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

10  

  ދޫފޭ.ފީރޯޒްއާގެ، ސ ،)ދަގޭ(މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފޭދޫ.ނޫރާނީމާގެ، ސ ،މަދު ޝާހިދުއަޙް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޕޫލްކިނާރާ، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

11  

  ފޭދޫ.ޑިއަރެސްޓް، ސ ،އަޙްމަދު ސަޢީދު ،އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް
  ފޭދޫ.ޑިއަރެސްޓް، ސ ،ޙަސަން ސަޢީދު: ޖެންޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭ

 3 އޭ، 3 /ގަޑިގެ ޅަފަ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

12  

   ފޭދޫ.ކަރަންކާގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހުޅުދުއްފާރު.ބޮންތި، ރ ،ޞޫމްޢުމުޙައްމަދު މަ: އޭޖެންޓް ރަސްމީ އިންތިޚާބީ

  މާލެހާޖީއެދުރުގެ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

13  

   ފޭދޫ.ލިލީއާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ރާފިޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 3929ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އްމަދު އަފްރާހު ޚަލީލުމުޙަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ފޭދޫ.ލިލީއާގެ، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

14  

   މާލެ، ބައިނަންބަރު 2/ ފިނިވާގެ .މ ،ފަހުމީ ންޙާއަލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، ބައިނަންބަރު 2/ ފިނިވާގެ .މ ،މީހުޢަޒްބާން ފަ: ސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަ

ވަނަ  2/ އިޝްރާގު .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

    

 
 

 (S03)މަރަދޫ ދާއިރާ،  .63
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެ، 4800 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙައްމަދު އަނީސްމުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، 2059ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އިސްމާޢީލް މޫސާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1/ ފް މެޕްލްލީ.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، 01-01ފަންގިފިލާ،

  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މަރަދޫ. އަސްރާރުގެ، ސ ،ޙަސަން ޢާދިލްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫ. ސަންލައިޓްވިލާ، ސ ،ޢަލީ ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ އޮފީސް،

  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ބަރުނަން

3  

  މާލެދެނޫ، .ހ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ.ދެނޫ، ކ.ހ ،ފަރީދާ މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެމަނާޒިރުގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  މާލެ، 2195ނަމްބަރ  ދަފްތަރު ،ޢަބްދުލްޣަފޫރުލަ ކެންޑިޑޭޓް، އަމިއް
   މަރަދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ސ ،އަޙްމަދު ސަޢީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ވިލަރެސް، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

ހިކިފިނިފެންމާގެ،  ،ޙަސަން ޢަބްދުއްޞަލާޙުކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮ
   މަރަދޫ.ސ

   މަރަދޫ.ހުޅަނގުއައްސޭރި، ސ ،މުޙައްމަދު ނާޖިޙު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެމުލައްމާވިލާ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ބަރުނަން

6  

   މަރަދޫ.ސިލްވަރވިލާ، ސ ،ނަވާޒުهللا ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫ.ހުވަނދުމާގެ، ސ ،ޙަސަން ފިރާޤް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ ކްރީން ވިންޑްސް.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، 

   

  ޑިޑޭޓްކެން
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެ، 1793ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އަޙްމަދު އަނީސްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫ.ރެޑްހައުސް، ސ ،މުޙައްމަދު ހާޝިމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 7/ ސްތާނުގެ ރަންބު.މ :ސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެ
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   މަރަދޫ.ދޫރެސް، ސ ،މް ޒާހިރުއިބްރާހީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫ.ދިލްކަޝްގެ، ސ ،އަޙްމަދު އަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4ލޫބިޔާ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

 މަރަދޫފޭދޫ .ކެއުގަސްދޮށުގެ، ސ ،ޢަލީ ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މަރަދޫފޭދޫ .ބުރިގެ، ސދުދޮން ،ޝިޔާނުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 މާލެނެކްސެސް، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް

  :ންބަރުނަ
10  

   މަރަދޫފޭދޫ.ސޯސަންވިލާ، ސ ،މިފްތާޙްهللا ޢަބްދުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  މާލެ.އާފެހި، ކ.ގ މަދު ޝިމާދުޙްއަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ހަނދުވަރީގެ، : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   މަރަދޫފޭދޫ.ސ
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 (S04)ރު ދާއިރާ، ހިތަދޫ އުތު  .64
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ހިތަދޫ.ނަސީމީމަންޒިލް، ސ ،ބަދުރުއްދީން ނަސީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ގާދޫ.ހުވަދުމާގެ، ލ ،ޙުސައިން ޝިހާބު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 މާލެބޯގަންވިލާ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ހިތަދޫ.ސ، ނިޔާޒް ،މުޙައްމަދު އަސްލަމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ޑޭޒީފެހި، ސ ،މް ޞާލިޙްހީއިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ 2ނާ، ސައި.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ފަންގިފިލާ

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ހިތަދޫ.ނަޔާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ސަޢީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ރޯޝަނީގެ، ސ ،ޙަސަން ޒާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ނެއިބަރ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 

  ންޑިޑޭޓްކެ
  :ނަންބަރު

4  

  ހިތަދޫ.އަބްހަރީގެ، ސ ،ޒުހައިރުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ަސމާހެޕީ، ސ ،މް ސަޢީދުއިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އަބުހަރީ މެޑިކަލް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ހިތަދޫ.ސ ސެންޓަރ،

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ހިތަދޫ.ފިތުރޯނުގެ، ސ ،މަސްތޫރު ޙުސްނީކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  ހިތަދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ސ ،هللاފާރިސް ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޝަފީޤް އެންޑް  :ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އްެޑރެސް
 މާލެ، ތޯއިފް.މ/ސްއެސޯސިއޭޓް

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  ހިތަދޫ.ފުރެސްކޯ، ސ) މުޙައްމަދު ވަޙީދު(މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙުސައިން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.އޯކިޑްވިލާ، ސ، ދީދީމޫސާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 -ފްލެޓް/ ޑް ސިލްކްވު.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެބީ،  5
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 (S05)ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ، .65

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ހިތަދޫ.ސްނޯވައިޓް، ސ ،ދީދީއިބްރާހީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އައްސިދަ، މާލެ.ޙައްމަދު ސަޢީދު، މމު :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

އެއަރ ޝޮޕް  ފްރެޝް: އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
  މާލެ، )10ކްރެސެންޓް (

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  ހިތަދޫ.ކޯޒީރައުންޑް، ސ ،ދީދީهللاޙްމަދު ޢަބްދުއަ. ޑރދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ކޯޒީރައުންޑް، ސ ،هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޓީ، ދިވެހި ޤައުމީ ޕާ: ހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެ
  މާލެ،  މާހި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ.މ
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ހިތަދޫ.ބޯޅަދަޑިގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ފަރުހާނާ މަންޒިލް، ސ ،ރާފިއުޢަބްދުއް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  2/ ނަފާ .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ހިތަދޫ.ހިކަދިގަސްދޮށުގެ، ސ ،ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދާންދޫ.ލިލީގެ، ގއ ،ޢަލީ ނަސީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ގެ،މެދު.ހ/ ޢަދާލަތު ޕާޓީ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
  

 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ހިތަދޫ.ލާމިގެ، ސ ،މޫސާ އަންވަރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ހާވިލާ، ސ ،އިބްރާހީމް ނަޖްމީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  1/ ނީލުގެ .މ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު
  މާލެފަންގިފިލާ، 

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ހިތަދޫ.އަރާއިރު، ސ ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހިތަދޫ.ލައިނޫފަރުމާގެ، ސ ،ޙުސައިން ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ސޭލަމް .މއ/ ޗެކުމާރކް : ޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ޮފނުވަން
   މާލެރ، ގްރައުންޑް ފްލޯ/ 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

އަރާއިރު،  ،)ހިޔަލީމުޙައްމަދު ރަޝީދު(މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ސ

   ހިތަދޫ.ނޫރުވާދީ، ސ ،ޝީދު ވަޖުދީއިބްރާހިމް ރަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 4/ ޓްސްޓަރ ލައި.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   ހިތަދޫ.ވެލްކަމް، ސ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ސޮޑާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ސަޢީދު: މީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓްރަސް

  ހިތަދޫ.ވެލްކަމް، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   ހިތަދޫ.އެވަރގްރީން، ސ ،ޠާރިޤު ޢަލީ ލުޠުފީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހިތަދޫ.އެވަރގްރީން، ސ ،އަޙްމަދު ޢަލީ: ޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެން

، އޭ 2 އެއްގަމުގެއާގެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ
  

  

 
  (S06) ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ،  .66

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ހިތަދޫ.ކައްބާބުގެ، ސ ،)ޢަލީ ޝަރީފް. ޑރ( ޢަލީ ޝަރީފްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ކައްބާބުގެ، ސ ،ޙުސައިން ޒަރީރު: ރަސްމީ ިއންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 1/ ރީފަންނު ހަވީ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެމިއަރެސް، .ވ ،ދުޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދާންދޫ.ލިލީގެ، ގއ ،ޢަލީ ނަސީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ މެދުގެ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   ހިތަދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ ،ފުޙަސަން ލަޠީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ދުގެތިމާގެ، ސ ،ޙަސަން ޝާކިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ހިތަދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ހިތަދޫ.ންސްޓަރ، ސސެވެ ،އިބްރާހީމް ޠާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިތަދޫ.ރަތްފިނިފެންމާގެ، ސ ،ޤުޙާއަޙްމަދު އިސް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާފިޔާ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   ހިތަދޫ.ޗާގެ، ސފަރުދާބަގީ، )އަޙްމަދު ޗާނދަލިޔާ( އަޙްމަދު ޙަސަންކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   ހިތަދޫ.އެމްޓޭޝަންގެ، ސ ،ޞާދިޤްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ މާގެ އިރުދޭ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެއޭ،  - ފަންގިފިލާ

    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  ހިތަދޫ.މިރިހިމާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ޒާހިރުކެންޑިޑޭޓް،  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ
  ހިތަދޫ.ސްޓޯބަރީގެ، ސ ،މް އިބްރާހީމްޢުޞޫމަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

، 2-ސްޓާރލިޓްވިލާ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  ހިތަދޫ.ބްލޫލެގޫން، ސ ،އަޙްމަދު ލަޠީފް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،
  ދަރަވަންދޫ.ރާހަތު، ބ ،މް ރަޝީދުހީއިބްރާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ 3/ ނބީލޮޖް ކުރި.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެފަންގިފިލާ، 

 
 

 (T01)ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ،  .67
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ބަރުނަން

1  

   މާލެމާރޒް، .ހ، )މާޒްސަލީމް(އަޙްމަދު ސަލީމް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެނެވަރކޯރން، .މއ ،މަދު އިބްރާހިމްއަޙް: ރަސްމީ ިއންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3ފޭދޫ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   މާލެޓްމަންޓް އޭ، ގިފިލާ އެޕާފަން

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   ގަސްދޮށުގެދެކުނުގެ، މާލެ.ހ ،މަނިކުއާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫ.ސީޒަންގެ، ސ ،އިބްރާހީމް ނިޝާތު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ކަފަމާގެ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެހާޖަރާގެ، .ހ ،ޤުއަޙްމަދު ތައުފީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެހާޖަރާގެ، .ހ ،ޤުއާސިމް ތައުފީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ،1- 3-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ރުނަންބަ
4  

   މާލެއޯކިޑް، .ހ، ފްއިކުލީލު ޝަރީ.ޑރދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ ސްވީޓްފްލާވަރ އިރުމަތީބައި،.މ، އިސްމާޢީލްهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، އޮފީސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  ލަކީކޯނަރ، މާލެ.ޝާޢިރާ ސަލީމް، ހއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ރޯޒީސައިޑް، މާލެ.މުޙައްމަދު ލަޠީފް، މ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ލަކީކޯނަރ، މާލެ.ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެއޮގަސްޓަރ، .ހ ،ނާއިފު ޝައުކަތުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ.ރީތިގަސް، ކ.ހ ،މުޙައްމަދު ބަސީމު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

/ އޮގަސްޓަރ .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ ބީ،-3 އެޕާރޓްމަންޓް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެނޫކުރިކީލަ، .ހ ،ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޟާއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، އަމި
   މާލެއާހަމަ، .ހ ،ޙަސަން ޒިޔާތު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނޫކުރި، .ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   މާލެއެސްޕީވިލާ، .ހ ،ޝީދުމުޙައްމަދު ރައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެސަމަރގްރީންގެ، .ހ ،އާދަމް ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއެސްޕީވިލާ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

، )ރީކޯ މޫސަ(މަނިކު  މޫސާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެގުލްހަޒާރުގެ، .މ

   މާލެދިގުހަރުގެ، .ގ، ދީދީއަޙްމަދު މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ،  7/ ލޯކަށި .މޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

10  

   މާލެރަންފަޅޯގެ، .ހ ،އަޙްމަދު ޢިނާޛުއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ ވެލްގްރޯ،.ހ ،އަޙްމަދު ފިރުޝާން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޓިކް ޑިމޮކްރެ އިސްލާމިކް: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
   މާލެޕާޓީގެ އޮފީސް، 
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 (T02)މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ،  .68
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެރަންގަލި، .ހ ،ޙުސްނީ އަޤީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެނިއުފުލޫނިޔާ، .ހ ،ލްޢީސައްދާމް އިސްމާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެގަލި، ރަން. ހ: އް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަ
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެރޯޝަންލޭން، .ހ ،ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެރޯޝަންލޭން، .ހ ،އިސްމާޢީލް އައިމަން ޙަސަން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ނަ ވަ 7/ ރޯޝަންލޭން .ހ: އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
  މާލެފަންގިފިލާ، 

    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެރީދޫކޮކާގެ، .ހ ،ޢާއިޝަތު ޙުސައިންމަނިކުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
   މާލެރީދޫކޮކާގެ، .ހ ،ޙަސަން ޒާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެރީދޫކޮކާގެ، .ހ: ނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ނޫކުރިކީލަ، މާލެ.މުޙައްމަދު ރިޟާ، ހއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހަވަތި، މާލެ.މުޙައްމަދު އަޚްމީމް އާދަމް، މ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  3/ޒިލްހިޔާމަން.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެ، 5143: ދަފްތަރު ނަންބަރު ޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މަޑަވެލި.ދީނާރު، ގދ ،އިލްހާމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  7/ ވާދީ އާޒާދެ.ހ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ނިއުކްއީން، މާލެ މްޡިޢާޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ޕާރޑަންވިލާ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ނިޔާޒު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ނެރީން، މާލެ.ހ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

 ،)ސަލީމް ހީނާ( ސަލީމް އަޙްމަދު، ޑޭޓްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑި
  ހީނާގަސްދޮށުގެ، މާލެ.ހ

   ފޭދޫ. އެވަރގްލޯރީ، ސ ޤްއަޙްމަދު މަރުޒޫ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  ހީނާގަސްދޮށުގެ، މާލެ. ހ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު
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 (T03)ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ،  .69
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެސެރެނޭޑް، .ގ ،ޙަސަން ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެމޯނިންގްލޯރީ، .ހ ،ދުޙީއްމަދު ވަޙަމު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޔެނިސީ، .ހ: ޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެން
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެ ،ރަންވިލާގެ.ހ ،ޢުމަރު ޒާހިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ރުއްފުށި، މާލެ.މ ،އިބްރާހީމް ނަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެ، ރަންވިލާގެ.ހ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ ފުރަހަނިއާގެ، .މ ،ޝާޢިރުهللا ބްދުޢައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ހޮޅުދޫ .އާރާމުގެ، ނ ،އިސްމާޢީލް ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4/ ރެޖީނާ .ހ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

 ޝޭޑީކޯނަރ، މާލެ.ހ ،ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް
   ނެދުންގެ، މެާލ.މ ،އާމިނަތު ނަޖީބު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ޝޭޑީކޯނަރ، މާލެ.ހ: ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް 

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

  މާލެ، 3-މާވަހަރު . ހުޅުމާލެ ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެމާފިލާގެ، .ހ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 މާލެ، މާފިލާގެ.ހ: މީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސް
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 (T04)ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ،   .70
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެދޭލިޔާވިލާ، .ގ ،هللاއީވާ ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެވެލި، މުށި.ގ ،މްމުޙައްމަދު އިބްރާހީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެކޮލީޒިޔަމް، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާލެ، ސަހާ.ވ ،ފާޠިމަތު ޝަފީޤާދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ފޭދޫ.އަޅިވިލާގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ލަޠީފު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ޤައުމީ ޕާޓީ،  ދިވެހި: ޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑި
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ 2މާހި، .މ
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ، ރާވެހި.ގ ،)އޮގަރުރަމީޒު(މުޙައްމަދު ރަމީޒު ޢަލީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 3174ނަންބަރު  ރުދަފްތަ، ލީ މޫސާޢަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ރާވެހި.ގ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެމަޚްމާގެ، .ގ ،ޙުސައިން ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެފުރޫޝަން، .ގ ،ޙްމަދު އަޔާޟް ރަޝީދުއަ :ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެގެ، މަޚްމާ.ގ: ޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެން
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެގޮއިދޫގެ، .ގ ،އަޙްމަދު ސިމާޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެފެންބޯހުރާ، .ގ ،އިސްމާޢީލް ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެގޮއިދޫގެ، .ގ: ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   ފުވައްމުލައް.މުޝްތަރީގެ، ޏ.ފުނާޑު، އަޙްމަދު ބަދީޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ފަހިވާގެ.ގ ،ޖަލީލް ދްޔާ އަދީލްޝަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ގެރަދޫ.ގ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  މާލެޗާންދަނީމާގެ، .ގ ،އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް
   ދިއްފުށި.އޮނުފީނިގެ، ކ ،ސަހީމް އަޙްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެމާގެ، ޗާންދަނީ.ގ: ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް
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 (T05)ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ،   .71
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެވިންޓަރހައުސް، .ގ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެބިންކޮޅު، .މއ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެބިންކޮޅު، .މއ: ސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަ

  
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެހާފްސީ، .ގ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެއާސާނީ، .ގ ،މުޙައްމަދު އަޝްމަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހާފްސީ، .ގ: ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

 ،)ދޮންބިލެތް އަޙްމަދު( އަޙްމަދު ޙަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިލްމަން.ގ

   ތިމަރަފުށި.ބުރެވިމާގެ، ތ ،ލަމްހާ ވަޙީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެ.ކ، ދޮންބިލެތްގެ.ގ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން

    
 

 (T06)މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ،  .72
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެމަލިކުވިޔު، .މއ ،މުޙައްމަދު ރަޝާދު ރަޥްނާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އިހައްދޫ، މާލެ.މއ ،އިޝަތު ސާރާޢާ: ރަސްމީ އިންތިާޚބީ އޭޖެންޓް

   މާލެ ކެލާގެއާގެ،.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެރިދޫހިޔާ، ފެ.މއ ޢާއިޝަތު ނަދީމާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެމިއަލަނިއާގެ، .ގ ،މުޙައްމަދު ޝިނާން ޔޫސުފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބެލިޖިއަމްގެ، .މއ: ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   އެވަރގްލޯރީ، މާލެ. މއ، ރިފްޢާއާއިމިނަތު ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އޭނާޒް، މާލެ. މއ، މުޙައްމަދު ނާޒިމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  އެވަރގްލޯރީ، މާލެ. މއ: ނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮ
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެދޭލިޔާގެ، .މއ ،ފާއިޒްهللا ޢަބްދުކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
  މާލެކެލްވީނިޔާ، .މ ،ޙައްމަދު ނަޒީރުމު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެދޭލިޔާގެ، .މއ: ންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔު

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެނާރެސް، .މއ، އަޙްމަދު ޖަމީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މަރަދޫފޭދޫ.ބަގީޗާގެ، ސ ،ޙަސަން ޝާހް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެނާރެސް، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެގިރިޓީގެ، .މ ،)އިންމަ( ޢީލް ޢާޠިފްއިސްމާޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނައިފަރު.އޯކިޑްާމގެ، ޅ ފަރުޙަތު އިބްރާޙީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެގިރިޓީގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

ކޮމްރެޑްވިލާ، .މއ ،ދީދީމާރިޔާ އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ

   ދިއްފުށި.ލްގާސްގެ، ކގަ ،ރާފިއުބްދުލްޢަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
 ޕީ.ޑީ.އެމް: ނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ

    މާލެސެކްރެޓޭރިއަޓް، 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

  މާލެ، ކޮއްޓަފަރު. މއ ،މްއަމީނާ އިބްރާހީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ސަބްރާޤް. މ ،ޒުހައިރުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ކޮއްޓަފަރު.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

 ބޯގަންވިލާ، މާލެ.އމ) އިބްރާ(އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ޓޫރަކް ދެކުނު، މާލެ.މ މުޙައްމަދު ހާރިޘް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ : އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
  މާލެ، އޮފީސް

  
  
 

 (T07)މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ،   .73
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

ޓިއުލިޕްވިލާ، .މއ ،)މުޙައްމަދު ސަލީމް(މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ

   މާލެލު، ނޫވި.މ އަޙްމަދު ސުވައިބު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެޓިއުލިޕްވިލާ، .މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާލެ، ނަހީދީމަންޒިލް.މއ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، މަންޒިލްނަހީދީ.މއ ،އަޙްމަދު ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ނަހީދީމަންޒިލް.މއ: ންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެކްރޯންވިލާ، .މއ ،ޢަލީ ޝާކިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެޖޫޓްފްލާވަރ، .މއ، މުޙައްމަދު ތައުފީޤް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެކްރޯންވިލާ، .މއ: ންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   ސެޑޯޒްނެސްޓް، މާލެ.މއ ،އަޙްމަދު ޙުސައިންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ވަކަރު، މާލެ.ގ ޤް،އަޙްމަދު މަރުޒޫ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ސެޑޯޒްނެސްޓް، މާލެ.މއ: ތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުން

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

މާލެ ފްލެޓް ހުޅު ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް 
  މާލެ/  2-3- 08ނަމްބަރ 

   މާލެ/  4ސްނޯވައިޓް .މއ ،ޢުހާ ރަފީޠާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރ : ޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭ

  މާލެ / 3-2- 08
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

  ލޮޓަސް، މާލެ.މއ ،އަސްޢަދު ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   އެދުރުގެ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ލޮޓަސް، މާލެ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެނެވަރކޯން، .މއ ،ޢަލީ ޝަކޫރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ނައިފަރު.އޯކިޑްމާގެ، ޅ ،ފަރުޙަތު އިބްރާހީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއާބާދު، .ހ: ހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެ
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   މާލެކެލާގެއާގެ، .މއ، ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެކެލާގެއާގެ، .މއ ،މަހާތީރުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެކެލާގެއާގެ، .މއ: މީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   މާލެކަލާވެހި، .ގ ،އިބްރާހީމް ވަޙީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެކަނަކުރިގެ، .މއ ،މަރިޔަމް ނުޒުހާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެކަލާވެހި، .ގ: އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

10  

   މާލެދަނަސް، .މއ ،)ޕެރިސް ނިހާދު(ނިހާދު މުޙަންމަދު ޢަލީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެދަނަސް، .މއ ،އަޝްރަފް މުޙައްމަދު ޢަލީ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެެމަންހަލް، .ވ: ނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާ
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

11  

  މަލީޝާ، މާލެ.ޔޫސުފް ޒަބާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ލިލީކޯޅި، މާލެ.އިބްރާހީމް ލިފާއު ޢާމިރު، މއ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  ލިސާ، މާލެދުއް.މއ: ސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

12  

  މާލެ، ރޯޒްވިލާ.މއ ،)މޯޑު( މުޙައްމަދު ޝަހީދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ރޯޒްވިލާ.މއ ،ޙުސައިން ޝަހީދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ، ރޯޒްވިލާ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
 

 (T08)މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ،   .74
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   ހަޒާރުމާގެ، މާލެ.މ ،އިޝަތު ޝިފާނާ ވަޖީހުޢާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހަވަތި، މާލެ.މ ،އިބްރާހީމް އަސްނީމް އަާދމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  4ޝަބްނަމީގެ، .ގ: ނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮ
   ފަންގިފިލާ، މާލެ

    
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

ރަސްމީ  މާލެއަފްޒާ، .މ މީހްފަ ޒުއިމްތިޔާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެނާގެއާގެ ، ބާރަ.މ ންއިއަރުޙަމް ޙުސަ: އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
ބީ  3އަފްޒާ، .މ: ނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮ
  މާލެ، އެޕާޓްމަންޓް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ، ވިލާޔާސީނި.މ ،އަޙްމަދު ޝަފީޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 13-04،  2ސިނަމާލެ .ގ ،އާމިނަތު އަޙްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

-04،  2ސިނަމާލެ .ގ: ނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮ
  މާލެ، 13

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

   މާލެ ނޫރާނީގެ،.މ ،)ޝަހީދު( އިބްރާހީމް ޝަހީދުކެންޑިޑޭޓް،  އަމިއްލަ
  މާލެމިލެޓް، .މ ،ޝިފާޢުهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެނޫރާނީގެ، .މ: ސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަ

  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެސަލްޖަމްއާގެ، .މ އަޙްމަދު ޢާޠިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެދޮއްތަޑަފިގެ، .މ ،ޒްމަތުޙައިބްރާހީމް : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެސަލްޖަމްއާގެ، .މ: ވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނު

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެސީނާ، .މ ،އަޙްމަދު ޒާހިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، )34- 04( 3ސިނަމާލެ .ގ ،ފާޠަޢަލީ މުޞް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ވަނަ  8/ ވެލިގާ .މ: ޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެ
  މާލެފަންގިފިލާ، 

  
 

 (T09)މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ،  .75
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެއަސަރީހަނދު، .މ ،އަޙްމަދު ސަމީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެޑޭޒީލޮޖް، .މ ،މުޙައްމަދު ސަމީރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެޓާރކީ، .މ: މީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސް
  

  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

  މާލެ ން،ހިލްއިންދަގާރޑް.މ ،ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ކަހެކްޝާން ދެކުުނބައި.މ، އަޙްމަދު ފަޒީލު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 ން،ހިލްއިންދަގާރޑް.މ: ވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނު
  މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

   މާލެސަނީކޯސްޓް، .މ ،)ސެންކޯ ޝަރީފް(މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ތިނަދޫ.ޒެނުިތ، ގދ ،މުޙައްމަދު ފާއިޒު ރަޝާދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 1/ ނީކޯސްޓް ސަ.މ: ޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސްކެންޑިޑޭ
    މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ، 
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

 މާލެ ކުޑަވެޔޮމަތީގެ،.މ ،މުޙައްމަދު ފަލާޙްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެޕްލެކްސް، .މ ،މްލީޙައަޙްމަދު : ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

   މާލެކުޑަވެޔޮމަތީގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެދަނބުވިލާގެ، .މ ،ރޫޝްޢައަޙްމަދު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެ، އިގުލީމުގެ.މ ،އިބްރާހީމް ނަސީޙު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެދަނބުވިލާގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  

 
 (T10)މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ،  .76

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

  މާލެ، ޕޮމްޕިޔާ.މ ،އިބްރާހީމް ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ ބޮކަރުމާގެ،.ހ ،މޫދުޙްޙައްމަދު ޒާހިރު މަމު: އޭޖެންޓްރަސްީމ އިންތިޚާބީ 

  މާލެބޮކަރުމާގެ، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   އާސިޔާމަންޒިލް، މާލެ.މ ،ޒުނިޔާهللا ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ދިލޭރާމްގެ، މާލެ.މ ،ނާޞިރުهللا ޢަބްދު: ންޓްރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެ

/ އޮފީސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ،  3ޗަބޭލީގެ .މ
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެ، ށުގެވިލާދަ.މ ،އަސްމާ ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، ކޮތަންމާގެ.މ ،ޙުސައިން ޝަރީފް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

) ދެކުނު(ކޮތަންމާގެ.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، މާލެ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

  މާލެރލް، ޕާގޯލްޑަން.މ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާލެރލް، ޕާގޯލްޑަން.މ ،މުޙައްމަދު މުޒައިނީ އިބްރާހީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 މާލެރލް، ޕާގޯލްޑަން.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

5  

   މާލެއުޖާލާގެ، .މ ،އަޙްމަދު ނިޒާރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 6758ދަފްތަރު ނަމްބަރ  ،ޙްމަދު މަޢުރޫފްއަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެއުޖާލާގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެޓްޒޯން، ލައި.ހ ،)އައިޑީ( އިބްރާހީމް އަޙްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހިންނަވަރު.ކަނީރުގެ، ޅ ،މުޙައްމަދު މޫސާ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެމަންސަފާ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
    

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

  މާލެ ދިލްކުޝާގެ،.މއ ،އަޙްމަދު އާޠިފްސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ޓޫރަކް ދެކުނު، މާލެ.މ، މުޙައްމަދު ހާރިޘް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ : ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، އޮފީސް

    
 

 (T11)ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ،  .77
  

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

1  

   މާލެ ބިގްފިޝް،.މ ޢީލް ނަޞީރުއިސްމާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   ހަތިފުށި ހުޅަނގުގެ، ހއ ،އަޙްމަދު އިކްރާމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 3ލޯޓޯ ހުޅަނގުބައި ފް.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  ފަންގިފިލާ، މާލެ

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

2  

   މާލެ، 824 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،هللاމަޢާކިފް ޢަބްދުޑިޑޭޓް، ޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެން
   ހުޅުދޫ.ރިޔާޒް، ސ ،އަޙްމަދު ނަޞްރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެ ޖަވާހިރުވާދީ،.މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

3  

  މާލެހެލި، އަމި.ވ ،ދު އާޝިފްމުޙައްމައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މިލަންދޫ.ބަލްސަމް، ށ ،ޢަބްދުލްޙަސީބު މުޙައްމަދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

 5/  7-ރިސްގެޕެ.މއ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  މާލެ، ވަނަ ފަންގިފިލާ

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

4  

 ވިލިނގިލިޕެލަސް،.ވ ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ
   މާލެ

   މާލެ، 2383ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އިބްރާހީމް ނަޢީމް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް
  މާލެވިލިނގިލިޕެލަސް، .ވ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

   

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ރުނަންބަ
5  

   މާލެސީކްއީން، .މ ،އަޙްމަދު ޙަމީދުކެންޑިޑޭޓް،  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ
   މާލެސްނޫ، ހު.މ ،އިން ނާހިދުޙުސަ: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެސެޓަރން، .ހ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
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  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

6  

   މާލެބަގީޗާގެ، .މ ބު،އިސްމާޢީލް ޝިހާމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑި
   މާލެހަތާ، .މއ ،މުޙައްމަދު އިމްރާން ޚަލީލް: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެބަގީޗާގެ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް

  
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

7  

   މާލެވަސްމީރުފިޔަ، .ވ ،މުޙައްމަދު ވިޝާމްކެންޑިޑޭޓް، އަމިއްލަ 
   މާލެއޭޝިއަންވިލެޖް، .ވ ،ޢަލީ ޒާހިރު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެވަސްމީރުފިޔަ، .ވ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
 

  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

8  

   މާލެޖަވާހިރުވިލާ، .މ، ސްމާޢީލްޝާހް އިއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެފުންފިނި، .މ ،ރުޞީނަهللا ޢަބްދު: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެޖަވާހިރުވިލާ، .މ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
  ކެންޑިޑޭޓް
  :ނަންބަރު

9  

   މާލެ، މާވެލަސްގާރޑްން.މ ،ޢަލީ ޝިޔާޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
   މާލެހައިލޯ، .މ ،މުޙައްމަދު ޝިހާން: ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް

  މާލެހެވިލިގޯ، .ވ: ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް
  

 
 

ތަފްސީލު  ތުރުއިޝަނުން ކަނޑައޅާފައިވާ ތަންތަނާއި ބެހެއްޓުމަށް މިކޮމި ށިއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވޯޓުފޮ
  .ންމުކޮށްފައި ވާނެއެވެޢާ )މިއަދު( ދުވަހުވީ އާދިއްތަ  5އޭޕްރީލް  2009އިޢުލާނުން  F-2009/30(A) މިޝަންގެ ނަންބަރުކޮމި

  
  .ންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެމިކަން ޢާ ހެންވެމި

  
  1430ރަބީޢުލްއާޚިރާ  9
   2009އޭޕްރީލް      5

  
  
  

  ބްރާހީމްމުޙަންމަދު އި
 ންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއިލެކްޝަ

 
 
 
  



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ިބލިްޑންގގިައ ޣީާޒ

ު މަރްކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ިއނިްދރާގާނީދ

އީޮފްސ ު އަވަށ ު ހެންވޭރ

ގަލޮޅު އަވަށު އީޮފްސ

އީޮފްސ ު އަވަށ މައްޗަންގީޮޅ

އީޮފްސ ު އަވަށ މާފަންނު

އީޮފްސ ު އަވަށ ިވިލނިގީލ

ް ކޯޕަރަޭޝން ިލިމޓެޑ ް ހުޅުމާލެ ިޑވެލޮޕްމަންޓ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

އްެސޓަރްސ


