
 

 

MDP Elections Committee/Complaints Committee                         email: complain@mdp.org.mv                                     info: 7658363 

 

929102

 
 ހދ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ   

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 އާދިލް މ އުނިމާ  އަހުމަދު 119 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 119

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 119

     
 އިކަރަދޫ ދާއިރާ ހދ ވަ  

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް ނާއިބު 1 ނާފިޒު ނާޒް ހދ ނެއްލައިދޫ  އަހުމަދު 67 0

 ސެކްރެޓަރީ  1 ޒަބީރު މުނިޔާވިލާ ހދ ވައިކަރަދޫ  އަހުމަދު 66 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 67

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 67

     
 ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ   

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ންނަނުފެ

 ރައީސް 1 މަޢުޞޫމް ގ ޕްލެސެންޓް ވޭވްސް އަހުމަދު 93 0

 ރައީސް ނާއިބު 1 އާޞިމް ސާމު ހދ ނޭކުރެންދޫ  އަހުމަދު 93 0

 ސެކްރެޓަރީ  1 އަފްރޫޒް ބޯގަންވިލާ ހދ ނޭކުރެންދޫ ހުސައިން 93 0

 ނާއިބު  ރީގެސެކްރެޓަ 1 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަލާޒް ހދ ކުމުންދޫ ފަޟީލް 93 0

 ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 މުމްތާޒް ޒިޔުރިކްވިލާ ހދ ނޭކުެރންދޫ  هللاޢަބްދު 93 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 93

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 93

 

 

 

 

 

 
   



 

 ކ ކާށިދޫ ދާއިރާ  
 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 ދީދީ ސޯސަންގެ ގއ ކޮލަމާފުށި  އިބްރާހީމް 378 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 378

     ވޯޓް ބާތިލް 5

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 383

     
 ކ ގާފަރު ދާއިރާ   

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 ޝިފާޒް މަދޮށިގެ ހއ ބާރަށް  މުޙައްމަދު 14 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 14

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 14

     
 އދ ދަނގެތި ދާއިރާ   

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ންނަނުފެ

 ރައީސް 1 ޖެނިފާ މ ފެންފޯއްމާ އައިޝަތު 29 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 29

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 29

     
 ފޮނަދޫ ދާއިރާ   

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 އިސްމާއިލް މއ ބޯގަންވިލާ ހުސައިން 26 0

 ރައީސް ނާއިބު 2 ސާމީ ޢަބްދުލްކަރީމް މ ސޯމާ  މުހައްމަދު 7 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 33

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 33

     
 ލ މާވަށް ދާއިރާ  

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 ފަލާޙް މ.ކުޑަވެޔޮމަތީގެ  އިބްރާހީމް 322 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 322

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  މުލަޖު 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 އައްޑު މީދޫ ދާއިރާ   
 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 އާދަމް ގ ފީރޯޒް ލޮޖް  ރޮޒައިނާ 247 0

 ރައީސް ނާއިބު 1 ދީދީ ހުސްނުހީނާގެ ސ މީދޫ  މުޙައްމަދު 238 0

 ސެކްރެޓަރީ  1 ބީޗް ހައުސް ސ މަރަދޫ ފޭދޫ ތައިބަތުއްނިސާ 245 0

 ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 ނާޒް ޖަވާހިރުވާދީ ސ މީދޫޝީ އާއިޝަތު 243 0

 ނާއިބު  ސެކްރެޓަރީގެ 1 އަފްރާހް ހަނދުވަރުމަތީގެ ސ މީދޫ އާއިޝަތު 240 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 247

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 247

     
 ސ ހިތަދޫ މެދު ދޢިރާ   

 މަޤާމް   ނަން ފެންނަ ނުފެންނަ

 ރައީސް 1 މަދު ބޮޑުގަލުގެ ސ ހިތަދޫ މުޙާއް މޫސާ 110 0

     ވޯޓް ޞައްޙަ 110

     ވޯޓް ބާތިލް 0

     ވޯޓް  ޖުމުލަ 110

 


