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ާ ރްަސީމ ނީަތޖ

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.

ވިޮލއުމް: 38  އަދަދު: 28  ތީާރޚު: 22 ޖުމާދަލްއޫލާ 1430 - 17 މިެއ 2009    އީާދއްތަ
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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
   : F-2009/55(A)ނަންބަރު                ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ    

  ލާންއިޢު

 ،ނަތީޖާރަސްމީ ގެ  2009ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު  9މެއި  2009
  .ދާއިރާތައް ވަކިން މިދަންނަވަނީއެވެ

  
 

 (A01)  ހޯރަފުށި ދާއިރާ .1
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %26.33 586  ހޯރަފުށި.ޓިއުލިޕްމާގެ، ހއ ،މުޙައްމަދު ފުޢަލީ ޝަރީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %2.61 58  ހޯރަފުށި.މާވިނަ، ހއ ،އަޙްމަދު ފާއިޒްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

  %30.86  687 ހޯރަފުށި.ޔާގޫތުގެ، ހއ ،މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3
 %40.21 895  ގެ، މާލެލޫބާރޑުބް.ހ ،އަޙްމަދު ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %75.08 2226            ވޯޓު ޞައްޙަ

 35  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2965  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (A02)އިހަވަންދޫ ދާއިރާ  .2
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 1.76% 37   މާލެ ،އެވަރލާސްޓް.މއ ،ކަމާލުއްދީންهللا ބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަ .1

2. 
 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،)ކެލާނިޒާމް(މް ޡާއަޙްމަދު ނިދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ ،2169
125 %5.96 

  19.12%  401  މާލެ، 5315ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޢަލީ ސިރާޖުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3
  33.14%  695  އިހަވަންދޫ.އުސްހަކުރުގެ، ހއ ،هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4
  0.62%  13   ފިއްލަދޫ.ގެ، ހއފީރޯޒު ،އަޙްމަދު ފުއާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

6. 
އޯސަންވޭވް،  ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ތަކަންދޫ.ހއ
826 %39.39 

 88.07% 2097            ޞައްޙަ ވޯޓު

 18  ވޯޓު ބާޠިލް
 

 2381  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 

 
 (A03)ބާރަށު ދާއިރާ،  .3

 
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %37.76 790  ވަށަފަރު، މާލެ.ގ ،އިޤްބާލް އާދަމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

2. 
މަދޮށިމާގެ،  ،މުޙައްމަދު ޝިފާޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ބާރަށް.ހއ
870 41.59% 

  %9.85  206  މާލެ، 5061: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މޫސާ ޚަލީލް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، .3
 %10.80 226   އުތީމު.ހއފެންފިޔާޒުގެ،  ،ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަންދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %78.56 2092            ޞައްޙަ ވޯޓު

 12  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2663  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (A04)ދިއްދޫ ދާއިރާ  .4
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %37.36 752  ވެލީބީޗް، މާލެ.މއ ،މޫސާ ނަޞީރު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، .1

2. 
ރީނާ، .މ ،)ފަރުޢުޖައުސާ ޖަ(ސާ އާދަމް ޢީޖަޢުފަރު  ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،

  މާލެ
91 4.52% 

  %10.08  203  ކެލާގެއާގެ، މާލެ.މއ ،އިން ޝަފީޢުސަޙު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، .3
  %45.26  911   ފީރޯޒްވިލާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ސަމީރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4
  %2.78  56   ދިއްދޫ.އިކްލީލުގެ، ހއ ،އަޙްމަދު ޝަފީޤު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، .5

 %84.62 2013            ޞައްޙަ ވޯޓު

 24  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2379  މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 
 

 
 (A05)ކެލާ ދާއިރާ، .5

 
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %41.83 824 ކެލާ.އިރުދޭމާގެ، ހއ ،ޒުބައިރު މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %44.16 870  މާލެ، 4336: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މަޢުޞޫމްهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

  %14.01  276  އެއަރޑޯން، މާލެ.މ ،ޙަސަން ވަޙީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3
 %79.72 1970            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2471  ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 
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 (B01)ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، .6
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ދަފްތަރު  ،އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ، 2809ނަންބަރު 
751 32.94% 

 %14.74 336  ނައިވާދޫ.ގުލްފާމްގެ، ހދ ،އަޙްމަދު މުޙްސިންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

  %7.37  168 މާލެ، 3773ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މް ޝަރީފްއިބްރާހީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3
  %44.96  1025  ސިގްމާ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު މުޖްތާޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %72.31 2280            ޞައްޙަ ވޯޓު

 39  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3153  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 

 
 (B02)ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ،  .7

 
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %12.56 274  މާލެ، 3275ބަރު ންްދަފްތަރު ނަ ،ޙުސައިން ޢަބްދުލްވާޙިދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %12.93 282 ނޮޅިވަރަން.ހަވާސާ، ހދ ،އަޙްމަދު ރަމީޒްޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %30.54 666 ފޮއްދޫގެ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %4.72 103  ނަވާގަން، މާލެ.ހ ,ޖަލީލްމުޙައްމަދު ޢަލީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %2.61 57 ންނޮޅިވަރަ.އިރުޒުވާގެ، ހދ ,ރަޝީދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %0.55 12  މާލެ، ބޮޑުކެކުރިވިލާ.މ ،އަޙްމަދު ވަފާއުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %4.95 108  ނޮޅިވަރަން.ދިއްގާގަސްދޮށުގެ، ހދ ،ޢީސާ އާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %2.80 61  ކުމުންދޫ.ރޯނުގެ، ހދ ،)ޢަލީ( ޢަލީ އިބްރާހީމްޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %18.07 394  ންނޮޅިވަރަ.ހުވަނދުމާގެ، ހދ ،ޢަލީކަލޭފާނުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %2.80 61  ނޮޅިވަރަން.ފިޔާތޮށިގެ، ހދ ،ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .10

  %6.01  131  ނޮޅިވަރަން.ގްރީންހައުސް، ހދ ،އިބްރާހީމް ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .11
  %1.47  32   ކުމުންދޫ.ވީނަސް، ހދ ،ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .12

 %68.43 2181            ޞައްޙަ ވޯޓު

 37  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3187  ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 
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 (B03)ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ،  .8
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %37.12 899  ވަށަފަރު، މާލެ.ގ ،ރިފްޢާޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %3.63 88  ވައިކަރަދޫ.ހދހެދޭކުރި،  ،ޙުސައިން ސިރާޖުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %28.70 695 ހިތަދޫ.ދިލްކަޝްގެ، ސ ،އިލްޔާސް ޙުސައިންޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %0.58 14  ދެއްވަދޫ.ހުދުފިނިފެންމާގެ، ގއ ،ޡްމުޙައްމަދު ޙަފީޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %29.98 726 ވައިކަރަދޫ.ޖޭމުގެ، ހދ ،ޙުސައިން ޒާމިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %73.13 2422            ޞައްޙަ ވޯޓު

 44  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3312  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 
 

 
 (B04)ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ، .9

 
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %6.93 109   ކުޅުދުއްފުށި.ވައްތީނިގެ، ހދ ،އަޙްމަދު އާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

2. 
 ،)ޢަބްދުލްޣަފޫރު( ބްދުލްޣަފޫރު ޔޫސުފްޢަމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މާލެ، މުރަނގަ.މއ
28 1.78% 

 %60.08 945  ނޮރަންމަ، މާލެ.މ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %4.13 65  ކުޅުދުއްފުށި.ފީފާ، ހދ ،އާދަމް މުޙައްމަދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %27.08 426  އުނިމާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ޢާދިލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %67.42 1573            ޞައްޙަ ވޯޓު

 32  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2333  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (B05)ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ، .10
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %9.64 195  ގަލޮޅުފެހި، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %46.54 941   ރާރޮހިގެ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %4.15 84   ކުޅުދުއްފުށި.އިރުދޭމާގެ، ހދ ،ޢަލީهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %2.13 43   މާލެ، 4666: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މަދު ނަޖީބުޙްއައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
. ކޯދު، ހދ ،އާދަމް ވަޙީދު ޢަލީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ކުޅުދުއްފުށި
551 27.25% 

 %2.72 55    ކުޅުދުއްފުށި.ކުރިރުއްދޮށުގެ، ހދ ،ރަޝާދު ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %7.57 153   ކުޅުދުއްފުށި.ކަޑޫދޫގެ، ހދ ،ޢަލީ މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %70.23 2022            ޞައްޙަ ވޯޓު

 42  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2879  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 

  
 (C01)ކަނޑިތީމު ދާއިރާ، .11

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 55.50% 1155   ރިހިތަރި، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ޙުސައިންދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 5.19% 108   މަނަ، މާލެ.ވ ،ޙުސައިން ނަޢީމްޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
. ކޮލިގެ، ށ ،މުޙައްމަދު ސިރާޖްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ކަނޑިތީމު
818 %39.31 

 80.10% 2081            ޞައްޙަ ވޯޓު

 37  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2598  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (C02)މިލަންދޫ ދާއިރާ،  .12
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %15.20 274   މިލަންދޫ.ދިލްބަހާރުގެ، ށ ،މުޙައްމަދު ލަޠީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %11.65 210   ސެރީން ،މާލެ.މ ،هللاފާޠިމަތު ޝީރީން ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %14.36 259   މިލަންދޫ.މިރާޖް، ށ ،ޢަލީ ޞާލިޙްޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %33.50 604   މިލަންދޫ.ހެޕީލޭންޑް، ށ ،ޢަލީ ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %5.05 91   މާފާގާ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނަސީމްމޯލްޑިވިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %3.83 69  މާލެ، ވޭވީވޯކް.ހ ،މުޙައްމަދު ޔޫސުފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %16.42 296   މާލެ، 2084ނަންބަރު  ދަފްތަރު ،ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަލީޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %83.05 1803            ޞައްޙަ ވޯޓު

 45  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2171  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (C03)ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ،   .13
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %42.19 978   ކޮމަންޑޫ.ރަންކޮކާގެ، ށ ،މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %3.54 82   ކޮމަންޑޫ.ވައިޓްވިލާ، ށ ،ޢަބްދުއްސަލާމް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %51.51 1194  ފޯކައިދޫ.ހުވަދުމާގެ، ށ ،ޙުސައިން ވަޙީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %2.76 64   މާލެ ،1ސަނދުރަ .ހުޅުމާލެ، ޝާފިޢީ އަޙްމަދުهللا ޢަސަދުޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %88.24 2318            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2627  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (C04)ފުނަދޫ ދާއިރާ،  .14
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %4.78 96   މެދުފިނޮޅު، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ނަޒީހްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %41.21 828  މާއުނގޫދޫ.ޗާނދަނީގެ، ށ ،ޢަލީ ސަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
 هللاމްބިޞިމުޙައްމަދު މުސްތަޢުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ޅައިމަގު.ޖަމްސަރީރުގެ، ށ
644 32.06% 

 %21.95 441  އާއަލިމަސް، މާލެ.މ، ޢައްބާސް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %84.02 2009            ޞައްޙަ ވޯޓު

 32  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2391  ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ 

  
 

 (D01)ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ، .15
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.42 32    ޕީސްހެވަން، މާލެ.މ ,ޢަބްދުލްވަދޫދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %26.02 588   ކެނދިކުޅުދޫ. ހިޔާވަހި، ނ.ކުޅުދޫ ،އަޙްމަދުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
 ރސ: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،)ލަންދޫ އިބްރާހީމް(އިބްރާހީމް ޙުސައިން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 

7730   
141 6.24% 

 %2.12 48   މާޅެންދޫ.އެރޯމާ، ނ ،ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
ހިތްފަސޭހަގެ،  .ކުޅުދޫ، އަޙްމަދު ޢީސާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ކެނދިކުޅުދޫ.ނ
805 35.62% 

 %9.07 205   ލަންދޫ.މާހާ، ނ ،هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

7. 
، 1901ރސ  ބަރުންދަފްތަރު ނަ ،އަޝްރަފް ޢަބްދުއްރަޙީމްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ
441 19.51% 

 %76.58 2260            ޞައްޙަ ވޯޓު

 33  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2951  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (D02)މަނަދޫ ދާއިރާ، .16
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %12.21 328   ޅޮހި.ވައިޓްރޯސް، ނ ،އަޙުމަދު ފައިޞަލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %2.83 76   މާފަރު.ޖެހިގެ، ނއީޓު ،ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
ކޮތަންމާގެ، .މ، )މުންދު(މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ
1112 41.40% 

4. 
 ،)މަނަދޫ ތޯރިގު( މުޙައްމަދު ޠާރިޤުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ، 1800ދަފްތަރު ނަންބަރު 
1170 43.56% 

 %82.77 2686            ޞައްޙަ ވޯޓު

 33  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3245  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  
 

 (D03)ވެލިދޫ ދާއިރާ،  .17
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %41.94 1160  ރާކަނި، މާލެ.މ، ޢަލީ މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %9.58 265   ވެލިދޫ.ދޭލިޔާގެ، ނ ،އިބްރާހީމް މޫސާފުޅުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %29.21 808  ހޮޅުދޫ.ރޯޒީބޭންކް، ނ ،މުޙައްމަދު އަސްލަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %19.27 533   ވެލިދޫ.އެލްޕާޝޯ، ނ ،މުޙައްމަދު ޙަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %82.22 2766            ޞައްޙަ ވޯޓު

 30  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3364  މީހުންގެ ޢަދަދު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ
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 (E01)އަލިފުށި ދާއިރާ  .18
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %17.00 383   އަލިފުށި.މީދީމަންޒިލް، ރޙަ ،މީދުޙަޢަލީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %0.80 18   ހުޅުދުއްފާރު.އިރުމަތީގެ، ރ ޙް،އަޙްމަދު ނަޖާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %36.75 828   މޮހޮރީވިލާ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނާޝިޒުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %1.60 36   7086 ބަރުންދަފްތަރު ނަ، މުޙައްމަދު ޢާމިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ޖަވާހިރުވާދީ، މާލެ.މ
775 34.40% 

 %4.44 100   ހަޒާރުމާގެ، މާލެ.މ ،މަދު ވަޖީހުއަޙްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %5.02 113   މާލެ، 2898: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޢަލީ ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %82.89 2253            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2718  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (E02)އުނގޫފާރު ދާއިރާ،  .19
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %13.33 250   ތިބްރޯޒް، މާލެ.މއ ،ނާޖިހު ޖިނާހުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %6.93 130   ހުޅުދުއްފާރު. ނާރެސް، ރ ،ޢަބްދުލްމަތީން މުޙައްމަދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %30.56 573   އުނގޫފާރު.ގުލްފާމުގެ، ރ، އަފްރާސީމް ޢަލީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %11.41 214   މާލެލަގްޒަރީގާރޑްން، .ހ ،)ބެޢުމަރު(މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %4.27 80   މާކުރަތު.ރ ،ބުލްބުލާގެ ،ޙީއިސްމާޢީލް ފަތުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

6. 
ރިވެލި،  ،އަޙްމަދު އަޝްރަފު.ޑރދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   އުނގޫފާރު.ރ
533 28.43% 

 %5.07 95  އުނގޫފާރު.ނިންގވާދީ، ރރމޯ ،ޙަލީމްމުޙައްމަދު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %78.29 1875            ޞައްޙަ ވޯޓު

 35  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2395  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (E03)ދުވާފަރު ދާއިރާ،   .20
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 34.57% 623  ކަނދޮޅުދޫ.ސަބުނަމީގެ، ރ ،މުޙައްމަދު ޒުބައިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 33.74% 608  ހަވީރީފިނި، މާލެ.މ ،އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 20.09% 362   ވަށްފުށި، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ޢާޠިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 11.60% 209   ކަނދޮޅުދޫ.މީނާޒު، ރ ،ޢަލީهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 76.32% 1802            ޞައްޙަ ވޯޓު

 30  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2361  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

 
 (E04)އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ،   .21

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ވޯޓު ލިބުނު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %9.84 216  އިންނަމާދޫ.ފުރެސް، ރ، އަޙްމަދު ޢާޠިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %18.17 399 5566 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،)އިނގުރައިދޫ ނަޖީބު(މުޙައްމަދު ނަޖީބު ޢަލީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %1.37 30   މާލެ ލައިޓްސިގްނަލް،.މ ،އަޙްމަދު ޝަފީޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %10.79 237   އަލިފުށި.ހަޒާރީގެ، ރ ،ޙަސަން އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %11.79 259   މާލެ، 2133ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %19.81 435    ފައިނު.ރއޯކިޑްމާގެ،  ،)ރިޟާ(އަޙްމަދު ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %28.23 620  މާލެ، މީނާޒް.ހ ،ޙަމީދުهللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .7

 %82.84 2196            ޞައްޙަ ވޯޓު

 23  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2651  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (E05)މަޑުއްވަރި ދާއިރާ،  .22
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ބޯގަންވިލާ،  ،އަޙްމަދު ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މަޑުއްވަރި.ރ
610 %28.44 

 50.68% 1087   އާޒާދެވާދީ، މާލެ.ހ ،ވިސާމް ޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .2

 1.26% 27   މީދޫ. ފަނަސް، ރ ،ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދުއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 19.63% 421   މާލެހާލި، .ހ ،އަމީން އިބްރާހީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 86.88% 2145            ޞައްޙަ ވޯޓު

 14  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2469  މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 
 
 

 (F01)ތުޅާދޫ ދާއިރާ، .23
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
 ،އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާންދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ތްރީސިސްޓަރސް، މާލެ.މ
514 22.21% 

 %0.09 2   ކެންދޫ.މޯނިންގހައުސް، ބ ،ބަދޫރާ ޔޫސުފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %4.06 94   ތުޅާދޫ.ހިތިލާގެ، ބ ،ނާފިޢު ޢަބްދުއްރަޙީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %26.32 609  މަނަފަރުވިލާ، މާލެ.މ ،ނާޡިމް ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %23.16 536   ބެރިއަންފަރު، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .5

 %1.34 31   މާލެ، 55-94ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އިބްރާހީމް ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %9.72 225  މާލެ، 2109ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ޛަހީންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %7.00 162  ޠާއިފް، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ޝަފީޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %6.09 141   ތުޅާދޫ.ހޭޒުލީން، ބ ،ޙުސައިން ޒަހީންއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %89.79 2314            ޞައްޙަ ވޯޓު

 15  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2577  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (F02)އޭދަފުށި ދާއިރާ،   .24
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ޕޭންޓްލޭންޑް،  ،މުޙައްމަދު ވަޖީހުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ށިފުއޭދަ.ބ
641 22.90% 

 %25.76 721   ސީރާޒީގެ، މާލެ. މއ ،ޢިމްރާން ޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .2

 %8.57 240   މާލެ، 3313ދަފްތަރު ނަންބަރު ، އަބޫބަކުރު ޢަލީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %42.77 1197   ފަށަން، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %85.89 2799            ޞައްޙަ ވޯޓު

 23  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3259  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 (F03)ކެންދޫ ދާއިރާ،  .25

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %46.48 996   ރުވާމާގެ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .1

 %1.63 35   ހިތާދޫ.ފަޒާ، ބ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %37.52 804   މާލެ ،ސަނީކޯސްޓް.މ ،އަޙްމަދު އިނާޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %4.20 90   ކެންދޫ. ބ، ޖަވާހިރުމާގެ ،ޔޫސުފް ޢަދުނާންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ދަރަވަންދޫ.މުޞްޠަފާމަންޒިލް، ބ ،މުޞްޠަފާ
50 2.33% 

 %7.84 168   މާލެ، 1464ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،)ޢުބައިދު( މުޢާޛުهللا ޢުބައިދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %84.14 2143            ޞައްޙަ ވޯޓު

 31  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2547  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (G01)ހިންނަވަރު ދާއިރާ،  .26
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.48 41   ހިންނަވަރު.ޅ،  2އޯޝަންވޭކް  ،ޒިޔާދު ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

2. 
ނޫރާނީއާގެ،  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ހިންނަވަރު.ޅ
1413 50.99% 

 %47.53 1317   ހިންނަވަރު.އަލިވިލާގެ، ޅ ،އަޙްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %89.30 2771            ޞައްޙަ ވޯޓު

 17  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3103  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 
 (G02)ނައިފަރު ދާއިރާ،   .27

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %7.91 214   ނައިފަރު.ވައިލެޓްމާގެ، ޅ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %1.74 47   ނައިފަރު.ނަސީމާމަންޒިލް، ޅ ،ސިޔާޒްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %51.57 1395   މާލެނަދުވާ، .ހ ،އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .3

 %33.86 916   ނައިފަރު.ސިނަމާގެ، ޅ ،މުޙައްމަދު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %4.92 133   ބާރޑްލައިން، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު ނާޡިމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %82.27 2705            ޞައްޙަ ވޯޓު

 33  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3288  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (G03)ކުރެންދޫ ދާއިރާ،  .28
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %51.62 687   ހަރި، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

2. 
ބޮޑުގަސްދޮށުގެ،  ،މްސައިން އިބްރާހީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޙު

   ކުރެންދޫ.ޅ
549 41.25% 

 %1.80 24  މާލެ، ފޮރެސްޓް.މއ ،އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %5.33 71   ފޮއްދޫގެ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ޝާންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %87.11 1331            ޞައްޙަ ވޯޓު

 9  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 1528  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (H01) ކާށިދޫ ދާއިރާ،  .29
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %36.07 642  ފީރޯޒްލޮޖް، މާލެ.މ ،)ޑޮނާޑު(ޅު ފުދޮންއާދަމް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .1

 %8.26 147  ހަވާސާ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ޝާކިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %1.46 26   ކާށިދޫ.އަލިހަނދުވަރުގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ޝަކީބުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %54.21 965   މާލެ، 10103ހުޅުމާލެ  ،އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %88.91 1780            ޞައްޙަ ވޯޓު

 7  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2002  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (H02)ތުލުސްދޫ ދާއިރާ،   .30
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 1.8% 40   އިރުއަލި، މާލެ.މއ ،ޢަލީ ނާޡިމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 61.93% 1378   ފީރޯޒްލޮޖް، މާލެ.މ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، .2

 36.27% 807   ދިއްފުށި.ގުލްޒާރުގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ނަސީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 85.58% 2225            ޞައްޙަ ވޯޓު

 24  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2600  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 

 (H03)ގުރައިދޫ ދާއިރާ،   .31
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %16.91 331   ލަންކާ، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ސަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %36.93 723   ގުރައިދޫ.ޖަންބުމާގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %11.24 220   ވިލުނޫ، މާލެ.ހ، އަޙްމަދު ސިރާޖްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %34.63 678   ގުރައިދޫ.ނީލޯފަރުގެ، ކ ،ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %0.31 6   މާލެ، ޖަވާހިރުވިލާ.މ ،މާދިޙު އިސްމާޢީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %85.58 1958            ވޯޓުޞައްޙަ 

 14  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2288  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (U01)މަތިވެރި ދާއިރާ، .32
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %0.00 0   ފެލިދޫ.ޒަމާނީވިލާ، ވ ،)މޫސާ(މޫސާ ރަމީޒް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %6.58 117   ފެރިދޫ.ޝަބްނަމްގެ، އއ ،އަޙްމަދު ޢާޠިފްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %0.06 1   މާލެ، 4810 ންބަރުދަފްތަރު ނަ ،މުޙައްމަދު ނަސީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %13.05 232   ހިމަންދޫ.މަންޒަރުގެ، އއ ،ޙަސަން ޒަރީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %44.88 798  ލިއެނާ، މާލެ.ގ ،ޙުސައިން މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

6. 
ގުލްފާމުގެ،  ،ރަޝީދު މޫސާهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ބޮޑުފޮޅުދޫ.އއ
630 35.43% 

 %86.10 1778            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2065  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 
 (U02)ތޮއްޑޫ ދާއިރާ،   .33

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %14.99 268  ތޮއްޑޫ .އަނބުގަސްދޮށުގެ، އއ ،ޢަލީ ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %37.70 674  އުކުޅަސް.ނޫވިލާގެ، އއ ،މޫސާ ނަޢީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %5.82 104  ރަސްދޫ.ފުނަމާގެ، އއ ،ޙުސައިން ނާޡިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %41.50 742  ކުޅުދުއްފުށި.ބަނދަރު، ހދ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަލީ ވަޙީދު .4

 %85.26 1788            ޞައްޙަ ވޯޓު

 14  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2097  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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  (I01)މާމިގިލި ދާއިރާ، .34
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %5.26 142   ދަނގެތި.އދސާދާބު،  ،هللاސަޢުދު ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

2. 
 ،މް ރަޝީދު އަބޫބަކުރުއިބްރާހީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާމިގިލި.ރަންގިރިޓީގެ، އދ
598 22.14% 

 %72.60 1961  މާލެ، މާފަންނުވިލާ.މ ،މްޤާސިމް އިބްރާހީޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %86.54 2701            ޞައްޙަ ވޯޓު

 13  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3121  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  
  
 

 (I02)މަހިބަދޫ ދާއިރާ،  .35
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 11.01% 281  މަހިބަދޫ.ކަންމަތީގެ، އދ ،އަޙްމަދު ޠާރިޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 5.09% 130   ދަނގެތި.ކާމިނީގެ، އދ ،މައުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 9.17% 234   މަހިބަދޫ.ފިޔާތޮށިގެ، އދ ،އާދަމް ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

4. 
، ދޭލިޔާގެ ،ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ހިންނަވަރު.ޅ
636 %24.92 

 5.56% 142   ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ.މ ،ރިފާޢުهللا ޢަބްދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 14.26% 364  މަހިބަދޫ.ތަރިވިދާގެ، އދ ،މުޙައްމަދު ޝަމީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 16.11% 411   މަހިބަދޫ.އދނަންރީތިގެ،  ،ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާހީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 13.87% 354   މާލެ، 2075ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،هللاޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 90.08% 2552            ޞައްޙަ ވޯޓު

 18  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2833  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (J01)ފެލިދޫ ދާއިރާ،  .36
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %0.53 4  ތިނަދޫ.ރެޑްހައުސް، ވ ،އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %39.95 302   ފެލިދޫ.ހަނދުވަރީގެ، ވ ،ޔޫސުފް ނަޢީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %32.94 249   ވަކަރު، މާލެ.ގ ،އާމިނަތު ޝަފާނާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %26.19 198   އެވަރގްލޯރީ، މާލެ.މއ ،ޢާރިފްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %0.40 3   ހިންނަވަރު.ދޭލިޔާއާގެ، ޅ ،މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %92.31 756            ޞައްޙަ ވޯޓު

 5  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 819  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

  
 

 (J02)ކެޔޮދޫ ދާއިރާ،  .37
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %6.52 46  މާލެ، 3064: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙުސައިން މުޙައްމަދުފުޅުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %0.57 4   ރޯޒްމެރީ، މާލެ.ހ ،އާދަމް މިޤްދާދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
ވައިލެޓްވިލާ،  ،މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ކެޔޮދޫ.ވ
259 36.74% 

 %12.91 91   ތިމާވެށި، މާލެ. ހ، )ޝިހާމް(އިބްރާހިމް ޝިހާމް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %43.26 305   ރަބީޢީމަންޒިލް، މާލެ.ހ ،ޝާހިދުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %91.80 705            ޞައްޙަ ވޯޓު

 2  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 768  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (K01)ދިއްގަރު ދާއިރާ،  .38
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 21.95% 432   ދިއްގަރު.ޑިއާސާ، މ ،މް ލަޠީފްއިބްރާހީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 20.38% 401   މުލި، މާލެ.މ ،ޙަމީދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 1.12% 22   މުލި.އާހިޔާ، މ ،ރިފްޢާهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 53.66% 1056   ނިޔަދުރު، މާލެ. މ ،އަޙްމަދު ނާޡިމްޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 2.9% 57   ރަތްމަންދޫ.ނައިޓްރޯސް، މ ،މުޙައްމަދު ނިޔާޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 86.43% 1968            ޞައްޙަ ވޯޓު

 11  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2277  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (K02)މުލަކު ދާއިރާ،  .39
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.00 19   މާލެ، 4265: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ޙަބީބުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %26.09 496   މުލައް.ރޯޝަނީގެ، މ ،ޢާދިލް މުޙައްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %25.30 481  މުލައް.ގޮމަށިމާގެ، މ ،އިބްރާހީމް ނަޞީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %0.32 6   ދަނބިދޫގެ، މާލެ.މ )ކޮއްކޮ ޝަފީޤު(ޤްމުޙައްމަދު ޝަފީޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %2.26 43   މަރަދޫފޭދޫ.މީނާޒް، ސ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

6. 
ކާމިނީހުޅަގުގެ، .މއ ،އްޔޫމްޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ
856 45.03% 

 %85.52 1901            ޞައްޙަ ވޯޓު

 12  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2223  ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
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 (L01)ބިލަތްދޫ ދާއިރާ،  .40
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %2.16 33   ރީކޯ، މާލެ.ހ ،އިބްރާހީމްމަނިކުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %0.46 7    މާލެ، 2345 ތަރު ނަންބަރުދަފް ،ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
އަލަނާސިގެ،  ،އަޙްމަދު ޙަމްޒާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މަރަދޫފޭދޫ.ސ
884 57.82% 

 %39.57 605   ޕެންޒީވިލާ، މާލެ.މއ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު އިބްރާހީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %88.13 1529            ވޯޓުޞައްޙަ 

 30  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 1735  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

 
 (L02)ނިލަންދޫ ދާއިރާ،   .41

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %42.94 505   ނިލަންދޫ. ފިނިފެންމާގެ، ފ ،ޙަމީދުޢަބްދުލްމުޙްސިން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %27.89 328   ނިލަންދޫ. ބިއްދޮށުގެ، ފ ،އިބްރާހީމް އަޙްމަދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %0.26 3   ނިލަންދޫ.ތަރިވިދާގެ، ފ ،މުޙައްމަދު ޚަލީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %7.14 84  ނިލަންދޫ.އެންދެރިމާގެ، ފ ،ޢަލީ ނަޖީބުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %21.77 256   ތްރީއޭވިލާ، މާލެ. މ ،އިބްރާހީމް ޖިހާދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %90.53 1176            ޞައްޙަ ވޯޓު

 7  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 1299  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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  (M01)ދާއިރާ،މީދޫ  .42
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %86.50 1423   ސަންސެޓް، މާލެ.ގ ،މަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުޙުއައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %3.22 53  މާލެ، އެއްދުއްފަރު.މ ،އިބްރާހީމްމަނިކުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %5.05 83  މާލެ، ލަކީކޯނަރ.ހ ،ޢަބްދުއްލަޠީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %2.74 45   ރެބްޓްރީ، މާލެކު.ގ ،ޢަލީ އަޙްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %2.49 41   މާލެ، 5378ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %80.99 1645            ޞައްޙަ ވޯޓު

 24  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2031  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 
 

 (M02)ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ،   .43
  

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 52.77% 1096   މާއެނބޫދޫ.މުސްތަރީގެ، ދ ،އަޙްމަދު ޢާމިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 47.23% 981   ރަންރިބުދޫ، މާލެ. ހ ،އަޙްމަދު ނާޝިދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 86.33% 2077            ޞައްޙަ ވޯޓު

 18  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2406  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (N01)ވިލުފުށި ދާއިރާ، .44
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.78 42   މާލެ، 5227 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،ޢީސާ މުޚުތާރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %49.58 1172   މަޑިފުށި. އޯކިޑްމާގެ، ތ ،ރިޔާޟް ރަޝީދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %48.65 1150   ބޮޑުގާދޮށުގެ، މާލެ.ގ ،ޙަސަން ޢަފީފުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %80.44 2364            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2939  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

 (N02)ތިމަރަފުށި ދާއިރާ،  .45
  
  

އިޢުލާނު ނުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވާތީ، ހައިކޯޓުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަންދެން މިދާއިރާގެ ނަތީޖާ 
  .ފަސްކުރެވިފައި
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 (N03)ކިނބިދޫ ދާއިރާ،  .46
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %23.59 638   މާލެ، 3186: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ނާޞިރުއިބްރާހީމް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %17.08 462  ކިނބިދޫ.ލްފާމްގެ، ތގު، މުޙައްމަދު ޢާރިފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %31.02 839   ބުރުނި.ނިވައިދޮށުގެ، ތ ،މީރުޒަމޫސާ ޕީޕަލްސް  އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %6.40 173   މާލެ، 3981: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،އިބްރާހީމް ނާޡިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %7.87 213   ކަނޑޫދޫ.ހުވަނދުމާގެ، ތ ،އަޙްމަދު ޚަލީލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %0.67 18   ހިރިލަންދޫ.ވައިޖެހޭގެ، ތ ،ޙުސައިން ޙަމީދު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %13.38 362   ހިރިލަންދޫ.ލަގްޒަރީހައުސް، ތ ،ޙުސައިން ޝިހާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %83.21 2705            ޞައްޙަ ވޯޓު

 20  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3251  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  
 

 (O01)އިސްދޫ ދާއިރާ،  .47
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %54.25 1078   ރަދުވާނިއާ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %30.15 599  އިސްދޫ.ބަހާރުގެ، ލ ،ޢަލީ ޝަމީމް އާދަމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %7.10 141   ބްލޫބާރޑްގެ، މާލެ.ހ ،އަނީސާ ސަޢީދުޤައުމީ އިއްތިހާދުގެެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %8.59 169   ދަނބިދޫ.ނިރިލި، ލ ،ޝަރީފްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %82.04 1987            ޞައްޙަ ވޯޓު

 16  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2422  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (O02)ގަމުު ދާއިރާ،  .48
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ސިލެޓް، . މަތިމަރަދޫ ،ޤާސިމްهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ގަން.ލ
589 26.60% 

 %6.64 147   ގަން.ހުޅިޔަންދޫގެ، ލ. މުކުރިމަގު ،ޔޫސުފް ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %9.58 212   މާލެ، 5805 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޢަބްދުއްރައޫފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %1.67 37   މާލެ، ވޭވަރ.ހ ،މޫސާ ޤާސިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %6.50 144   ގަން.ކޯޒީކޯނަރ، ލ.ތުނޑި ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %21.54 477   މެސްކަޓް، މާލެ.ގ ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %27.46 608  ގަން .އިޔާސް، ލ. މަތިމަރަދޫ ،ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %84.70 2214            ޞައްޙަ ވޯޓު

 29  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2614  ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

  
  
  
 

 (O03)ފޮނަދޫ ދާއިރާ،   .49
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ޝަބްނަމީގެ،  ،ޙުއިބްރާހީމް ނަޞީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ފޮނަދޫ.ލ
497 26.14% 

 %39.77 756   ފޮނަދޫ.އަރާއިރު، ލ، هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %11.99 228   ފޮނަދޫ.އަނބުގަސްދޮށުގެ، ލ ،މުޙައްމަދު ޝަފީޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %7.31 139   ފޮނަދޫ.ފެހިފަރުދާގެ، ލ ،މުޙައްމަދު ނަސީމު މޫސާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %10.94 208   މާމެންދޫ.ފިތުރޯނުވިލާ، ލ ،މުޙައްމަދު ސިޔާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %3.84 73   ގާދޫ.ގްރީންނައިޓް، ލ ،މް ޢަބްދުއްރަޙްމާންޡިނާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %84.75 1901            ޞައްޙަ ވޯޓު

 26  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2243  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (O04)މާވަށު ދާއިރާ،   .50
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %40.23 774   މާވަށް.ސީޓްމާގެ، ލ ،އަޙްމަދު މުޢިއްޒުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %9.15 176  މާލެ، 6158 ނަންބަރުދަފްތަރު  ،މުޙައްމަދު އަޙުމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %0.31 6   އެނެމޯނީ، މާލެ.މއ ،ޞާބިރާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %45.06 867   މާވަށް.މާޒީ، ލ ،ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %5.25 101   ތުޅާގިރި، މާލެ.މ ،މަސްޢޫދު ޢިމާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %85.17 1924            ޞައްޙަ ވޯޓު

 34  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2259  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

 (P01)ވިލިނގިލި ދާއިރާ،  .51
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 20.94% 567  ވިލިނގިލި. އޭޝް، ގއ ،ޢަދުނާން ޙަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 18.80% 509   ކޮލަމާފުށި.އޯކިޑްވިލާ، ގއ ،ތަސްލީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 1.85% 50  ކޮލަމާފުށި.ގއމަރިޔަމްމާގެ،  ،ފުއާދު ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 32.64% 884   ލިފަދޫ، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ރާމިޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 0.15% 4   ވިލިނގިލި.އޮޅުފެންނަގެ، ގއ ،ރިފްޢަތު ޤާސިމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 17.54% 475   ތިމާވެށި، މާލެ.ހ ،)ޖާބިރު( ޖާބިރުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 3.95% 107   ވިލިނގިލި.އެޅެހިށިވިލާ، ގއ ،އިޤްމާލް ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 4.14% 112   ވިލިނގިލި.އިރުމަތީއާގެ، ގއ ،ސަމީރު އަޙްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 88.87% 2708            ޞައްޙަ ވޯޓު

 41  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3047  ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 
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 (P02)ދާންދޫ ދާއިރާ،   .52
 

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %24.91 509   މާލެ، 1363ދަފްތަރު ނަންބަރު  މުޙައްމަދު މުފީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %16.89 345   މާލެ، 4203 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،ހުޝާމް ޢަލީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %2.10 43   މާލެ، 1038 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޙައްމަދު ޙަބީބުމުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %2.84 58   މާލެ، 5353ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،)ރިޒުބެ( ރިޟްވާން ނިޡާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %1.22 25   ދާންދޫ.ޖަރީމާގެ، ގއ ،ޒުންނަވާރު ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %10.47 214   ރޭނިސް، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ސަލީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %1.22 25   ދާންދޫ.އަންޑާޕޫލްގެ، ގއ ،އަޙްމަދު އިސްމާޢީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %1.22 25    ހިތަދޫ.ސ ރޯޝަނީގެ، ،ޙިލްމީهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

10. 
 ،ފޫޅުމާގެ ،މުޙައްމަދު ރިޔާޟްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ނިލަންދޫ.ގއ
588 28.78% 

 %3.82 78   މާލެ، 1-3- 10ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ،އަޙްމަދު ލަޠީފުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .11

 %6.51 133   މާލެ، 7312 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މުޙައްމަދު ޢާދިލުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .12

 %82.91 2043            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2464  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (P03) ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ،  .53
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
. ހުސްނުހީނާގެ، ގއ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ދެއްވަދޫ
477 22.91% 

 %25.50 531   މާލެ، 3290ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޘްމާންޢުޖަމީލް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %28.72 598   ގެމަނަފުށި.އޯކިޑުމާގެ، ގއ ،އިލްހާމް އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %9.70 202   ދެއްވަދޫ.ޑޯރެންސީވިލާ، ގއ ،އަޙްމަދު ޢަޒުލީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %0.24 5   މާލެ، 5158ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އަޙްމަދު ޙިލްމީޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %1.20 25   މާލެ ،3832 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،މުޙައްމަދު ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %11.72 244   ކަނޑުހުޅުދޫ.ކުދިމާގެ، ގއ ،އިލްޔާސް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %88.52 2082            ޞައްޙަ ވޯޓު

 21  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2352  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
 

 (Q01)ތިނަދޫ ދާއިރާ،  .54
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %12.69 331   ތިނަދޫ. އަލިދޯދި، ގދ ،ޢަފީފްهللا އަޙްމަދު ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %0.42 11   ތިނަދޫ.ގްރީންލީފް، ގދ ،މުޙައްމަދު ހިލާލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %16.67 435   ތިނަދޫ.ފަތިސް، ގދ ،ޙިލްމީهللا ސަޢުދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

4. 
ސަނީޑޭލް،  ،މުޙައްމަދު ޤަސަމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ތިނަދޫ.ގދ
905 34.69% 

 %20.97 547އައިވަރީހައުސް، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %14.56 380   މާލެ، 1015ދަފްތަރު ނަންބަރު ، ޖިހާދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %80.20 2609            ޞައްޙަ ވޯޓު

 26  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3253  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (Q02)މަޑަވެލި ދާއިރާ،  .55
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި 

 %25.21 704   ތިނަދޫ.ޒިންދަގީ، ގދ ،މްޡިމުޙައްމަދު ނާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %4.65 130   ތިނަދޫ.ފިނިވާގެ، ގދ ،އަޙްމަދު ޝާފިޢީ މާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %6.59 184   ތިނަދޫ.މާނެލް، ގދ ،ޤީޞިދުއަޙްމަދު ޢިއްޒަތު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %19.12 534   މަޑަވެލި.އަރިނަގާގެ، ގދ ،)ފަހުމީ(ފަހުމީهللا ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %19.98 558  މާލެ، 2739 ރސ ދަފްތަރު ނަންބަރު ,މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %9.13 255  މާލެ، 1775ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ބްދުލްޢަޒީޒްޢައަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %13.82 386   ވާރުލުގެ، މާލެ.މ ،ލަޠީފްهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %1.50 42   ހޯނޑެއްދޫ.ފޭދޫ، ގދ ،ބުއަޙްމަދު ޙަބީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %81.57 2793            ޞައްޙަ ވޯޓު

 36  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3424  ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ 

  
 

 (Q03)ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ،  .56
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %14.93 329   ރަތަފަންދޫ.ރޯޝަނީވިލާ، ގދ ،އަޙްމަދު ފާއިޒުޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %17.16 378   ރަތަފަންދޫ.ކަރަންކާގެ، ގދ ،އަޙްމަދުهللا ސަޢުދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %18.07 398ފިޔޯރީ.ހެވަންލީހެވަން، ގދ ،ނާޒިލު ޢަފީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %17.84 393   ވާދޫ.ހުސްނުހީނާގެ، ގދ ،)އަޙްމަދުދީދީ(އަޙްމަދު ޤާސިމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %7.04 155   ފިޔޯރީ.އައިސާދަރުގެ، ގދ ،ޞިއްދީޤު އަޙްމަދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %0.32 7   ކޮނޮއްޓާ، މާލެ.ގ ،މިނަތު ޢަޒްމާ މުޙައްމަދުއާޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %24.65 543   މާލެ، 1275 ދަފްތަރު ނަމްބަރު ،)މުއްޠަލިބް(މުއްޠަލިބް އިބްރާހީމް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %78.88 2203            ޞައްޙަ ވޯޓު

 26  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2793  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (Q04)ގައްދޫ ދާއިރާ،  .57
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 6.44% 141  މާލެ، 3182ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު ޒާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 46.65% 1022   މާލެ، 1578: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޒާހިރު އާދަމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 30.12% 660   މާލެ، 1458ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 12.19% 267  ގައްދޫ. ރޯސްމާގެ، ގދ، އަމީންهللا ޢަބްދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ،މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ، 6- ޖީ- 03: ނަންބަރު
101 %4.61 

 82.21% 2191            ޞައްޙަ ވޯޓު

 16  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2665  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

  
 

 (R01)ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ،  .58
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.64 38   ފުވައްމުލައް.ދިގަލަގެދަރު، ޏ. ދިގުވާނޑު ،ޝައްފާޢު ފާރޫޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

2. 
، 2721ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޙަސަން މުޙައްމަދު ރަފީޤުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ
1241 53.61% 

 %0.52 12   ޕެޓްރާ، މާލެ.މއ ،ވީއަޙްމަދު ރިޒުއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

4. 
ދަފްތަރު  ،މުޙައްމަދު ވަޖީހް އިބްރާހީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ، 4589ރސ  ނަންބަރު
1024 44.23% 

 %84.03 2315            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2755  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (R02)ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ،  .59
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި 

 %29.43 570   ފުވައްމުލައް.ވިދުވަރުގެ، ޏ ،)މޮޑީ( މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %4.70 91  ފުވައްމުލައް.ހޯސްޓް، ޏ.މާދަޑު ،މުޙައްމަދު ފިކުރީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
ޑޭލައިޓް،  ،)ހިސްޓޯ(ޝިފާޤު މުފީދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ފުވައްމުލައް.ޏ
754 38.93% 

 %26.95 522   ފުވައްމުލައް.ކެނެރީގެ، ޏ ،މުޙައްމަދު ވަޙީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %85.11 1937            ޞައްޙަ ވޯޓު

 26  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2276  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (R03)ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ،   .60
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ، މުޙައްމަދު ސަޢީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ، 4267
719 41.18% 

2. 
ކުނަހަގާލިގެ، .ދޫޑިގަން، މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ފުވައްމުލައް.ޏ
204 11.68% 

3. 
 ހުސްނުހީނާގެ، ،)މަސީޙު(މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ފުވައްމުލައް .ޏ
823 47.14% 

 %84.59 1746            ވޯޓުޞައްޙަ 

 9  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 2064  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (S01)ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ،  .61
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %34.11 1116 ހުޅުދޫ.ބުލޫސްކައި، ސ ،ލަބީބު އިލްޔާސްކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ  .1

 %9.81 321   މީދޫ.ސަންލައިޓް، ސ ،މޫސާ ފަތުޙީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %12.93 423   ހުޅުދޫ.ދެތަޑިމާގެ، ސ ,އިބްރާހީމް ޙަމީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %1.93 63   މީދޫ.ގުލްޝަންގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %14.12 462   މީދޫ.ހުދުވިލާގެ، ސ ފީފް،ޢަهللا ޢަބްދު.ޑރއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %2.41 79   ހުޅުދޫ.ސަރިންދާގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ޝިބާތުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %5.20 170   ހުޅުދޫ.ލައިނޫފަރުމާގެ، ސ ،އިބްރާހީމް ޛާހިދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %2.66 87   ހުޅުދޫ.ޖަވާހިރުވިލާ، ސ ،ރަޝީދުޢަލީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %8.56 280   ކަރިސްމާވިލާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު އިބްރާހީމްދީދީކެންޑިޑޭޓް،  ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ .9

 %2.72 89  މަރަދޫ.ލަކުސްލީން، ސ ،ފާޠިމަތު ބަދޫރާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .10

 %5.32 174   މީދޫ. އަބުގަސްދޮށުގެ، ސ ،ރަޝީދުޞަދުރުއްދީން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .11

 %0.24 8   މާލެ، 4775ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޢަބްދުލްހާދީ ފަހުމީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .12

 %75.62 3272            ޞައްޙަ ވޯޓު

 26  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 4327  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (S02)ފޭދޫ ދާއިރާ،  .62
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %22.05 578  ފޭދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ ،ޢިމާދު ޞާލިޙްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %3.05 80   ފޭދޫ.ޑޯރެންސީވިލާ، ސ ،މުޙައްމަދު މުޝްރިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %4.77 125   ފޭދޫ.ނޫކޮކާގެ، ސ، މުޙައްމަދު އަޝްރަފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %3.89 102  ފޭދޫ.ހަނދުވަރުދޭ، ސ ،)މުޙައްމަދު ޞަބާޙް( ޙްމުޙައްމަދު ޞަބަ ،އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް .4

 %3.43 90  މާލެ، 1683ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު އަމްޖަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %0.38 10   ފޭދޫ.ރެސްޓް، ސއަޑި ،ޝަރީފުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %21.14 554  ފޭދޫ.ބީޗްވިލާ، ސ، މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް .7

 %4.08 107   ފޭދޫ.ޕިންކްހައުސް، ސ ،އަޙްމަދު ފާއިޒްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %1.53 40   ފޭދޫ.އާބުރުޒީގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ރަމީޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %0.50 13  ފޭދޫ.ފީރޯޒްއާގެ، ސ ،)ދަގޭ(މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .10

 %3.32 87  ފޭދޫ.ޑިއަރެސްޓް، ސ ،އަޙްމަދު ސަޢީދު ،އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް .11

 %0.42 11   ފޭދޫ.ކަރަންކާގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ސަޢީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .12

 %1.87 49   ފޭދޫ.ލިލީއާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ރާފިޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .13

 %29.57 775   ނަންބަރުބައި، މާލެ 2/ ފިނިވާގެ .މ ،ފަހުމީ ންޙާއަލްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .14

 %75.47 2621            ޞައްޙަ ވޯޓު

 22  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3473  ޢަދަދު ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ
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 (S03)މަރަދޫ ދާއިރާ،  .63
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %8.78 232   މާލެ، 4800ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،މުޙައްމަދު އަނީސްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %24.04 635   މަރަދޫ. އަސްރާރުގެ، ސ ،ޙަސަން ޢާދިލްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %16.66 440  ދެނޫ، މާލެ.ހ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %4.17 110  މާލެ، 2195ދަފްތަރު ނަމްބަރ  ،ޢަބްދުލްޣަފޫރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
ހިކިފިނިފެންމާގެ،  ،ޙަސަން ޢަބްދުއްޞަލާޙުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މަރަދޫ.ސ
558 21.13% 

 %10.30 272   މަރަދޫ.ސިލްވަރވިލާ، ސ ،ނަވާޒުهللا ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %0.76 20   މާލެ، 1793ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،އަޙްމަދު އަނީސްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %1.02 27   މަރަދޫ.ދޫރެސް، ސ ،ޒާހިރުމް އިބްރާހީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %0.42 11  މަރަދޫފޭދޫ .ކެއުގަސްދޮށުގެ، ސ ،ޢަލީ ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %12.72 336    މަރަދޫފޭދޫ.ސޯސަންވިލާ، ސ ،މިފްތާޙްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .10

 %80.10 2641            ޞައްޙަ ވޯޓު

 24  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3297  ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 

  
  

 
 (S04)ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ،   .64

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.86 44   ހިތަދޫ.ނަސީމީމަންޒިލް، ސ ،ބަދުރުއްދީން ނަސީމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %43.64 1030  ހިތަދޫ.ސ، ނިޔާޒް ،މުޙައްމަދު އަސްލަމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %8.39 198   ހިތަދޫ.ނަޔާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ސަޢީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %26.40 623   ހިތަދޫ.އަބްހަރީގެ، ސ ،ޒުހައިރުهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %7.80 184   ހިތަދޫ.ފިތުރޯނުގެ، ސ ،މަސްތޫރު ޙުސްނީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %11.91 281   ހިތަދޫ.ފުރެސްކޯ، ސ) މުޙައްމަދު ވަޙީދު(މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙުސައިން އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %72.64 2360            ޞައްޙަ ވޯޓު

 9  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3249  ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
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 (S05)ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ، .65
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %3.60 84   ހިތަދޫ.ސްނޯވައިޓް، ސ ،އިބްރާހީމްދީދީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %15.12 353  ހިތަދޫ.ކޯޒީރައުންޑް، ސ ،ދީދީهللاޢަބްދުޙްމަދު އަ. ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ .2

 %1.11 26   ހިތަދޫ.ބޯޅަދަޑިގެ، ސ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %10.06 235   ހިތަދޫ.ހިކަދިގަސްދޮށުގެ، ސ ،ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %2.91 68   ހިތަދޫ.ސލާމިގެ،  ،މޫސާ އަންވަރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %7.49 175   ހިތަދޫ.އަރާއިރު، ސ ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

7. 
އަރާއިރު،  ،)ހިޔަލީމުޙައްމަދު ރަޝީދު(މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ހިތަދޫ.ސ
629 26.94% 

 %29.16 681   ހިތަދޫ.ވެލްކަމް، ސ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %3.60 84   ހިތަދޫ.އެވަރގްރީން، ސ ،ޠާރިޤު ޢަލީ ލުޠުފީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %71.32 2335            ޞައްޙަ ވޯޓު

 21  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3274  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  

 
  (S06) ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ،  .66

  
ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %11.03 243 ހިތަދޫ.ކައްބާބުގެ، ސ ،)ޢަލީ ޝަރީފް. ޑރ( ޢަލީ ޝަރީފްދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %22.37 493   މިއަރެސް، މާލެ.ވ ،ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދުޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %31.58 696   ހިތަދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ ،ޙަސަން ލަޠީފުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %0.64 14   ހިތަދޫ.ންސްޓަރ، ސސެވެ ،އިބްރާހީމް ޠާހިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %4.58 101   ހިތަދޫ.ސފަރުދާބަގީޗާގެ، ، )އަޙްމަދު ޗާނދަލިޔާ( އަޙްމަދު ޙަސަންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %23.64 521   ހިތަދޫ.މިރިހިމާގެ، ސ ،އަޙްމަދު ޒާހިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %6.17 136  ހިތަދޫ.ބްލޫލެގޫން، ސ ،އަޙްމަދު ލަޠީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %73.00 2204            ޞައްޙަ ވޯޓު

 24  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3019  ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ 
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 (T01)ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ،  .67
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %27.05 600   މާރޒް، މާލެ.ހ، )މާޒްސަލީމް(އަޙްމަދު ސަލީމް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %1.26 28   ގަސްދޮށުގެދެކުނުގެ، މާލެ.ހ ،އާދަމްމަނިކުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %1.44 32   ހާޖަރާގެ، މާލެ.ހ ،ޤުއަޙްމަދު ތައުފީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %3.11 69   އޯކިޑް، މާލެ.ހ، ފްއިކުލީލު ޝަރީ.ޑރދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %3.38 75  ލަކީކޯނަރ، މާލެ.ސަލީމް، ހޝާޢިރާ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %5.91 131   އޮގަސްޓަރ، މާލެ.ހ ،ނާއިފު ޝައުކަތުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %8.34 185   ނޫކުރިކީލަ، މާލެ.ހ ،ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޟާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %0.63 14   އެސްޕީވިލާ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

9. 
، )ރީކޯ މޫސަ(މޫސާ މަނިކު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   ގުލްހަޒާރުގެ، މާލެ.މ
1062 47.88% 

 %0.99 22   ރަންފަޅޯގެ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ޢިނާޛުއިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .10

 %62.32 2218            ޞައްޙަ ވޯޓު

 19  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3559  ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު 
 

 (T02)މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ،  .68
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %2.25 44   ރަންގަލި، މާލެ.ހ ،ޙުސްނީ އަޤީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %1.90 37   ރޯޝަންލޭން، މާލެ.ހ ،ޙަސަން ޢަލީމަނިކުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %1.13 22   ރީދޫކޮކާގެ، މާލެ.ހ ،ޢާއިޝަތު ޙުސައިންމަނިކުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %4.35 85   ނޫކުރިކީލަ، މާލެ.އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު ރިޟާ، ހ .4

 %4.71 92   މާލެ، 5143: ދަފްތަރު ނަންބަރު ޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %45.54 889   ނިއުކްއީން، މާލެ މްޡިޢާޢަލީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

7. 
 ،)ހީނާ ސަލީމް( އަޙްމަދު ސަލީމް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް

  ހީނާގަސްދޮށުގެ، މާލެ.ހ
783 40.11% 

 %57.36 1952            ޞައްޙަ ވޯޓު

 18  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3403  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (T03)ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ،  .69
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %12.45 263   ސެރެނޭޑް، މާލެ.ގ ،ޙަސަން ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %31.42 664    މާލެ ،ރަންވިލާގެ.ހ ،ޢުމަރު ޒާހިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %10.93 231  ފުރަހަނިއާގެ، މާލެ .މ ،ޝާޢިރުهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %43.07 910 ޝޭޑީކޯނަރ، މާލެ.ހ ،ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް .4

 %2.13 45   މާލެ، 3-މާވަހަރު . ހުޅުމާލެ ،އަޙްމަދު ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %63.64 2113            ޞައްޙަ ވޯޓު

 32  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3320  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (T04)ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ،   .70
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ނަމާއި އެޑްރެސްކެންޑިޑޭޓުގެ 

 %54.09 1243  ދޭލިޔާވިލާ، މާލެ.ގ ،هللاއީވާ ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %5.57 128  މާލެ، ސަހާ.ވ ،ފާޠިމަތު ޝަފީޤާދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %0.30 7  މާލެ، ރާވެހި.ގ ،)އޮގަރުރަމީޒު(ޢަލީ މުޙައްމަދު ރަމީޒު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %2.57 59   މަޚްމާގެ، މާލެ.ގ ،ޙުސައިން ރަޝީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %3.31 76   ގޮއިދޫގެ، މާލެ.ގ ،އަޙްމަދު ސިމާޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %0.57 13   ފުވައްމުލައް.މުޝްތަރީގެ، ޏ.ފުނާޑު، އަޙްމަދު ބަދީޢުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %33.59 772  ޗާންދަނީމާގެ، މާލެ.ގ ،އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް .7

 %63.08 2298            ޞައްޙަ ވޯޓު

 13  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3643  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (T05)ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ،   .71
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %1.92 48   ވިންޓަރހައުސް، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %51.20 1280   ހާފްސީ، މާލެ.ގ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

3. 
 ،)ދޮންބިލެތް އަޙްމަދު( އަޙްމަދު ޙަލީމްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ، ހިލްމަން.ގ
1172 46.88% 

 %67.60 2500            ޞައްޙަ ވޯޓު

 23  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3698  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  
 

 (T06)މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ،  .72
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %14.57 309  މަލިކުވިޔު، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ރަޝާދު ރަޥްނާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %0.33 7   ފެރިދޫހިޔާ، މާލެ.މއ ޢާއިޝަތު ނަދީމާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %1.13 24   އެވަރގްލޯރީ، މާލެ. މއ، ރިފްޢާއާއިމިނަތު ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %8.77 186   ދޭލިޔާގެ، މާލެ.މއ ،ފާއިޒްهللا ޢަބްދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %0.38 8   ނާރެސް، މާލެ.މއ، އަޙްމަދު ޖަމީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %1.98 42   ގިރިޓީގެ، މާލެ.މ ،)އިންމަ( އިސްމާޢީލް ޢާޠިފްޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

7. 
ކޮމްރެޑްވިލާ، .މއ ،މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ
952 44.88% 

 %1.23 26  މާލެ، ކޮއްޓަފަރު. މއ ،މްއަމީނާ އިބްރާހީއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %26.73 567   ބޯގަންވިލާ، މާލެ.އމ) އިބްރާ(އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %61.76 2121            ޞައްޙަ ވޯޓު

 17  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3434  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (T07)މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ،   .73
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1. 
ޓިއުލިޕްވިލާ، .މއ ،)މުޙައްމަދު ސަލީމް(މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ
152 6.56% 

 %1.12 26  މާލެ، ނަހީދީމަންޒިލް.މއ ،މުޙައްމަދު ޝަރީފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %0.82 19   ކްރޯންވިލާ، މާލެ.މއ ،ޢަލީ ޝާކިރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %2.42 56   ސެޑޯޒްނެސްޓް، މާލެ.މއ ،އަޙްމަދު ޙުސައިންއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

5. 
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ،މުޙައްމަދު ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ/  2-3- 08ނަމްބަރ 
850 36.70% 

 %27.72 642  ލޮޓަސް، މާލެ.މއ ،އަސްޢަދު ޝަރީފްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %0.30 7   ނެވަރކޯން، މާލެ.މއ ،ޢަލީ ޝަކޫރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %0.43 10   ކެލާގެއާގެ، މާލެ.މއ، ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %7.90 183   ކަލާވެހި، މާލެ.ގ ،އިބްރާހީމް ވަޙީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %7.34 170   ދަނަސް، މާލެ.މއ ،)ޕެރިސް ނިހާދު(ނިހާދު މުޙަންމަދު ޢަލީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .10

 %6.13 142  މަލީޝާ، މާލެ.އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، ޔޫސުފް ޒަބާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު، މ .11

 %2.55 59  މާލެ، ރޯޒްވިލާ.މއ ،)މޯޑު( މުޙައްމަދު ޝަހީދުދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .12

 %63.28 2316            ޞައްޙަ ވޯޓު

 26  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3660  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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 (T08)މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ،   .74
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %4.37 99   ހަޒާރުމާގެ، މާލެ.މ ،އިޝަތު ޝިފާނާ ވަޖީހުޢާއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %51.32 1164   އަފްޒާ، މާލެ.މ މީހްފަ ޒުއިމްތިޔާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %0.22 5  މާލެ، ވިލާޔާސީނި.މ ،އަޙްމަދު ޝަފީޤްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %8.95 203   ނޫރާނީގެ، މާލެ.މ ،)ޝަހީދު( އިބްރާހީމް ޝަހީދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %6.97 158   ސަލްޖަމްއާގެ، މާލެ.މ އަޙްމަދު ޢާޠިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %28.17 639   ސީނާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ޒާހިރުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %61.70 2268            ޞައްޙަ ވޯޓު

 20  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3676  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
  
 

 (T09)މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ،  .75
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %2.71 60   އަސަރީހަނދު، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ސަމީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %40.25 892  ން، މާލެހިލްއިންދަގާރޑް.މ ،ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޢަބްދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %13.67 303   ސަނީކޯސްޓް، މާލެ.މ ،)ސެންކޯ ޝަރީފް(މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %39.76 881 ކުޑަވެޔޮމަތީގެ، މާލެ.މ ،މުޙައްމަދު ފަލާޙްދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %3.61 80   ދަނބުވިލާގެ، މާލެ.މ ،ރޫޝްޢައަޙްމަދު އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %60.73 2216            ޞައްޙަ ވޯޓު

 30  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3649  ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދުވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު 
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 (T10)މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ،  .76
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %45.73 936  މާލެ، ޕޮމްޕިޔާ.މ ،އިބްރާހީމް ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %5.37 110   އާސިޔާމަންޒިލް، މާލެ.މ ،ޒުނިޔާهللا ޢަބްދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %37.71 772  މާލެ، ވިލާދަށުގެ.މ ،އަސްމާ ރަޝީދުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

 %3.52 72   ރލް، މާލެޕާގޯލްޑަން.މ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .4

 %1.61 33   އުޖާލާގެ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ނިޒާރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %0.83 17   ލައިޓްޒޯން، މާލެ.ހ ،)އައިޑީ( އިބްރާހީމް އަޙްމަދުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %5.23 107  ދިލްކުޝާގެ، މާލެ.މއ ،އަޙްމަދު އާޠިފްސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %57.40 2047            ޞައްޙަ ވޯޓު

 23  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3566  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު

  
 

 (T11)ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ،  .77
  

ކެންޑިޑޭޓް
  ނަންބަރު

 އިންސައްތަ  ލިބުނު ވޯޓު  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

 %11.58 272   މާލެ ބިގްފިޝް،.މ އިސްމާޢީލް ނަޞީރުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .1

 %0.13 3   މާލެ، 824 ދަފްތަރު ނަންބަރު ،هللاމަޢާކިފް ޢަބްދުޤައުމީ އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .2

 %1.15 27  ހެލި، މާލެއަމި.ވ ،މުޙައްމަދު އާޝިފްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .3

4. 
 ވިލިނގިލިޕެލަސް،.ވ ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

   މާލެ
822 35.01% 

 %14.95 351   ސީކްއީން، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ޙަމީދުޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .5

 %23.89 561   ބަގީޗާގެ، މާލެ.މ ބު،އިސްމާޢީލް ޝިހާދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  .6

 %8.65 203   ވަސްމީރުފިޔަ، މާލެ.ވ ،މުޙައްމަދު ވިޝާމްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .7

 %4.09 96   ޖަވާހިރުވިލާ، މާލެ.މ، ޝާހް އިސްމާޢީލްއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .8

 %0.55 13   މާވެލަސްގާރޑްން، މާލެ.މ ،ޢަލީ ޝިޔާޒުއަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް،  .9

 %65.24 2348            ޞައްޙަ ވޯޓު

 44  ބާޠިލް ވޯޓު
 

 3599  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
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އަހަރު ދުވަހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  5ކުގައިވާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަމި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ވީމާ،
  .ދާއިރާތައް މިދަންނަވަނީއެވެ، މީހުންނާއިވާ އިމެންބަރުކަމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބު ވެފަ

  
  (A01)  ހޯރަފުށި ދާއިރާ .1

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ގެ، މާލެލޫބާރޑުބް.ހ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު

  
  (A02)އިހަވަންދޫ ދާއިރާ  .2

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ތަކަންދޫ.އޯސަންވޭވް، ހއ ،هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު

 
  (A03)ބާރަށު ދާއިރާ،  .3

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

 
  (A04)ދިއްދޫ ދާއިރާ  .4

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ފީރޯޒްވިލާ، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު ސަމީރު

 
  (A05)ކެލާ ދާއިރާ، .5

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 4336: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،މަޢުޞޫމްهللا ޢަބްދު

 
  (B01)ހަނިމާދޫ ދާއިރާ، .6

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ސިގްމާ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު މުޖްތާޒް

 
  (B02)ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ،  .7

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ފޮއްދޫގެ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 
  (B03)ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ،  .8

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ވަށަފަރު، މާލެ.ގ ،ރިފްޢާޢަލީ 

 
  (B04)ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ، .9

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ނޮރަންމަ، މާލެ.މ ،މާޫސޢަބްދުލްޣަފޫރު 
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  (B05)ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ، .10
 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ރާރޮހިގެ، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 
  (C01)ކަނޑިތީމު ދާއިރާ، .11

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ރިހިތަރި، މާލެ.މއ ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 
  (C02)މިލަންދޫ ދާއިރާ،  .12

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މިލަންދޫ.ހެޕީލޭންޑް، ށ ،ޢަލީ ރިޟާ

 
  (C03)ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ،   .13

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ފޯކައިދޫ.ހުވަދުމާގެ، ށ ،ޙުސައިން ވަޙީދު

 
  (C04)ފުނަދޫ ދާއިރާ،  .14

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާއުނގޫދޫ.ގެ، ށޗާނދަނީ ،ޢަލީ ސަލީމް

 
  (D01)ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ، .15

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ކެނދިކުޅުދޫ.ހިތްފަސޭހަގެ، ނ .ކުޅުދޫ، އަޙްމަދު ޢީސާ

 
  (D02)މަނަދޫ ދާއިރާ، .16

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާލެ، 1800ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،)މަނަދޫ ތޯރިގު( މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

 
  (D03)ވެލިދޫ ދާއިރާ،  .17

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ރާކަނި، މާލެ.މ، ޢަލީ މުޙައްމަދު

 
  (E01)އަލިފުށި ދާއިރާ  .18

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މޮހޮރީވިލާ، މާލެ.ހ ،މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

 
  (E02)އުނގޫފާރު ާދއިރާ،  .19

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  އުނގޫފާރު.ގުލްފާމުގެ، ރ، އަފްރާސީމް ޢަލީ
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  (E03)ދުވާފަރު ދާއިރާ،   .20
 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ކަނދޮޅުދޫ.ސަބުނަމީގެ، ރ ،މުޙައްމަދު ޒުބައިރު

 
  (E04)އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ،   .21

  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
 މާލެ، މީނާޒް.ހ ،ޙަމީދުهللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 
  (E05)މަޑުއްވަރި ދާއިރާ،  .22

  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
 އާޒާދެވާދީ، މާލެ.ހ ،ވިސާމް ޢަލީ

 
  (F01)ތުޅާދޫ ދާއިރާ، .23

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މަނަފަރުވިލާ، މާލެ.މ ،ނާޡިމް ރަޝާދު

 
  (F02)އޭދަފުށި ދާއިރާ،  .24

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ފަށަން، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ސަލީމް

 
  (F03)ކެންދޫ ދާއިރާ،  .25

  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
 ރުވާމާގެ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ

 
  (G01)ހިންނަވަރު ދާއިރާ، .26

 ިދވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ހިންނަވަރު.ނޫރާނީއާގެ، ޅ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 
  (G02)ނައިފަރު ދާއިރާ، .27

  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،
 މާލެނަދުވާ، .ހ ،އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

 
  (G03)ކުރެންދޫ ދާއިރާ،  .28

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 ހަރި، މާލެ.މ ،އަޙްމަދު މޫސާ

 
  (H01) ކާށިދޫ ދާއިރާ، .29

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
  މާލެ، 10103ހުޅުމާލެ  ،ޢަބްދުލްޙަމީދުއިސްމާޢީލް 
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  (H02)ތުލުސްދޫ ދާއިރާ،   .30
  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،

 ފީރޯޒްލޮޖް، މާލެ.މ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް
 

  (H03)ގުރައިދޫ ދާއިރާ،  .31
 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ގުރައިދޫ.ޖަންބުމާގެ، ކ ،އިބްރާހީމް ރިޟާ
 

  (U01)މަތިވެރި ދާއިރާ، .32
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ލިއެނާ، މާލެ.ގ ،ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 

  (U02)ތޮއްޑޫ ދާއިރާ،  .33
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ކުޅުދުއްފުށި.ބަނދަރު، ހދ، ޢަލީ ވަޙީދު
 

   (I01)މާމިގިލި ދާއިރާ، .34
 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މާލެ، މާފަންނުވިލާ.މ ،މްޤާސިމް އިބްރާހީ
 

  (I02)މަހިބަދޫ ދާއިރާ، .35
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ހިންނަވަރު.ޅ، ދޭލިޔާގެ ،ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު
 

  (J01)ފެލިދޫ ދާއިރާ، .36
 ދިވެހިރައްޔިތްުނގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ފެލިދޫ.ހަނދުވަރީގެ، ވ ،ޔޫސުފް ނަޢީމް
 

  (J02)ކެޔޮދޫ ދާއިރާ،  .37
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ރަބީޢީމަންޒިލް، މާލެ.ހ ،ޝާހިދުهللا ޢަބްދު
 

  (K01)ދިއްގަރު ދާއިރާ،  .38
 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ނިޔަދުރު، މާލެ. މ ،އަޙްމަދު ނާޡިމް
 

  (K02)މުލަކު ދާއިރާ،  .39
 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ކާމިނީހުޅަގުގެ، މާލެ.މއ ،އްޔޫމްޤަޢަބްދުލްޔާމީން هللا ޢަބްދު
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  (L01)ބިލަތްދޫ ދާއިރާ،  .40
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މަރަދޫފޭދޫ.އަލަނާސިގެ، ސ ،އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
 

  (L02)ނިލަންދޫ ދާއިރާ،   .41
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ނިލަންދޫ. ންމާގެ، ފފިނިފެ ،ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު
 

   (M01)މީދޫ ދާއިރާ، .42
 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ސަންސެޓް، މާލެ.ގ ،މަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދުޙުއަ
 

  (M02)ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ،   .43
 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މާއެނބޫދޫ.މުސްތަރީގެ، ދ ،އަޙްމަދު ޢާމިރު
 

  (N01)ވިލުފުށި ދާއިރާ، .44
 ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މަޑިފުށި. އޯކިޑްމާގެ، ތ ،ރިޔާޟް ރަޝީދު
 

  (N02)ތިމަރަފުށި ދާއިރާ،  .45
މިދާއިާރގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ނުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވާތީ، ހައިކޯޓުން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަންދެން 

  .ފަސްކުރެވިފައި
 

  (N03)ކިނބިދޫ ދާއިރާ،  .46
 ޕީޕަލްސް  އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ބުރުނި.ނިވައިދޮށުގެ، ތ ،މީރުޒަމޫސާ 
 

  (O01)އިސްދޫ ދާއިރާ، .47
 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންްސގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ރަދުވާނިއާ، މާލެ.ހ ،އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
 

  (O02)ގަމުު ދާއިރާ،  .48
 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ގަން.އިޔާސް، ލ. މަތިމަރަދޫ ،ޢަބްދުލްޣަފޫރުޔޫސުފް 
 

  (O03)ފޮނަދޫ ދާއިރާ،  .49
 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  ފޮނަދޫ.އަރާއިރު، ލ، هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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  (O04)މާވަށު ދާއިރާ،  .50
 ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މާވަށް.މާޒީ، ލ ،ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު
  

  (P01)ވިލިނގިލި ދާއިރާ، .51
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ލިފަދޫ، މާލެ.ގ ،މުޙައްމަދު ރާމިޒް
 

  (P02)ދާންދޫ ދާއިރާ،   .52
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ނިލަންދޫ.ގއ ،ފޫޅުމާގެ ،މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
 

  (P03) ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ،  .53
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ގެމަނަފުށި.އޯކިޑުމާގެ، ގއ ،އިލްހާމް އަޙްމަދު
 

  (Q01)ތިނަދޫ ދާއިރާ،  .54
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ތިނަދޫ.ސަނީޑޭލް، ގދ ،މުޙައްމަދު ޤަސަމް
 

  (Q02)މަޑަވެލި ދާއިރާ،  .55
 ޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާ

 ތިނަދޫ.ޒިނަްދގީ، ގދ ،މްޡިމުޙައްމަދު ނާ
 

  (Q03)ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ،  .56
 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާލެ، 1275 ބަރުންދަފްތަރު ނަ ،)މުއްޠަލިބް(އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 
  (Q04)ގައްދޫ ދާއިރާ،  .57

 އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާލެ، 1578: ދަފްތަރު ނަންބަރު ،ޒާހިރު އާދަމް

 
  (R01)ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ،  .58

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
 މާލެ، 2721ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،ޙަސަން މުޙައްމަދު ރަފީޤު

 
  (R02)ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ،  .59

 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 
  ފުވައްމުލައް.ޑޭލައިޓް، ޏ ،)ހިސްޓޯ(މުފީދު ޝިފާޤު 
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  (R03)ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ،  .60
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ފުވައްމުލައް.ޏ ހުސްނުހީނާގެ، ،)މަސީޙު(މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު
 

  (S01)ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ،  .61
 ކެންޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ 

 ހުޅުދޫ.ބުލޫސްކައި، ސ ،އިލްޔާސް ލަބީބު
 

  (S02)ފޭދޫ ދާއިރާ،  .62
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ނަންބަރުބައި، މާލެ 2/ ފިނިވާގެ .މ ،ފަހުމީ ންޙާއަލް
 

  (S03)މަރަދޫ ދާއިރާ،  .63
 ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މަރަދޫ. އަސްރާރުގެ، ސ ،ޙަސަން ޢާދިލް
 

  (S04)ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ،   .64
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ހިތަދޫ.ސ، ނިޔާޒް ،މުޙައްމަދު އަސްލަމް
 

  (S05)ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ، .65
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ހިތަދޫ.ވެލްކަމް، ސ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 

  (S06) އިރާ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ  .66
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ހިތަދޫ.އެވަރެސްޓް، ސ ،ޙަސަން ލަޠީފު
 

  (T01)ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ، .67
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ގުލްހަޒާރުގެ، މާލެ.މ، )ރީކޯ މޫސަ(މޫސާ މަނިކު 
 

  (T02)މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ،  .68
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާީޓގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ނިއުކްއީން، މާލެ.ހ، މްޡިޢާޢަލީ 
 

  (T03)ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ،  .69
 ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް

 ޝޭޑީކޯނަރ، މާލެ.ހ ،ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
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  (T04)ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ،  .70
 ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް

 ދޭލިޔާވިލާ، މާލެ.ގ ،هللاއީވާ ޢަބްދު
 

  (T05)ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ،  .71
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީެގ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ހާފްސީ، މާލެ.ގ ،އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
 

  (T06)މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ،  .72
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ކޮމްރެޑްވިލާ، މާލެ.މއ ،އަޙްމަދުދީދީމާރިޔާ 
 

  (T07)މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ،  .73
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މާލެ/  2-3- 08ބަރ ންހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 

  (T08)މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ،  .74
 ޑިޑޭޓް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެން

 އަފްޒާ، މާލެ .މ ،މީހްފަ ޒުއިމްތިޔާ
 

  (T09)މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ، .75
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 ން، މާލެހިލްއިންދަގާރޑް.މ ،ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ޢަބްދު
 

  (T10)މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ،  .76
 ދިވިެހރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

 މާލެ، ޕޮމްޕިޔާ.މ ،އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 

  (T11)ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ، .77
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، 

  މާލެ  ވިލިނގިލިޕެލަސް،.ވ ،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
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