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ޓ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި ،ވޯޓުފޮ ީ
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ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ1-
ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ2-
ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ3-
ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ4-
ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ5-

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް

މސްކިތްމަގުގެ އުތުރަށް ހުރި
ލނީ ހޯރަފުށީ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
ހުރިހާގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މސްކިތްމަގުގެ ދެކުނަށް ހުރި
ލނީ ހޯރަފުށީ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
ހުރިހާގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ބ ހއ .އުލިގަން ،މުރައިދޫ އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
މާރަންދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ބ ހއ .އިހަވަންދޫ އަދި މޮޅަދޫ
ޓލާނީ މާލެގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓލާން
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ހއ .ތަކަންދޫ އަދި އުތީމު،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
’PA Complex, 5th Floor, Male
20307, Republic of Maldives

ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
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ތއެންޑް ގޭގެ ދެކުނުން،
ދެކުނުން އަލަމާގެ ދެކުނުން ނޯ ު
ކ ގޭގެ ދެކުނުން ވައްޓަރު
ގުލިސްތާނުގެ ދެކުނުން ،މެކްސި ޯ
ތރުން ގުމްރީގެ އުތުރުން ،ކޮކާގެ
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ހއ .އަތޮޅު،

އުތުރުން ހިރުގަސްދަށުގޭގެ އުތުރުން މަނާގެ އުތުރުން ނޫރާނީވީލާގެ

މާލެ6-

އުތުރުން ގިނަމާގެ އުތުރުން އޮތް ގޯޅީގައިވާ ގެތަކުގެ

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި
ކޒުގެ ދެކުނުން ،ޒޫމްގޭ ދެކުނު
އަތޮޅުގޭ ދެކުނުން ތަޢުލީމީ މަރު ަ
ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން
ޓލާން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ތބި ހއ .ކެލާގެ އޮޑިބަން މަގުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހއ .އަތޮޅު،

އުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

މާލެ7-

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ8-
ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ9-

ތބި ހއ .ވަށަފަރު ،ފިއްލަދޫ މި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ހއ .ބާރަށް އަދި ތުރާކުނު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ހއ .ދިއްދޫ އަލަމާގޭ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
އންޑްގޭގެ އުތުރުން ،މެކްސިކޯގެ އުތުރުން،
އުތުރުން ،ނޯތު ެ
ވައްޓަރުގޭގެ އުތުރުން އޮތް ގޯޅީގެ އުތުރުގައިވާ ސަރަހައްދުގައި

ހއ .އަތޮޅު،
މާލެ10-

ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ދިއްދޫ ދާންނާގޭ
ކގޭގެ ދެކުނުން
ދެކުނުން ގުމްރީގޭ ދެކުނުން ،ކޮ ާ

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ނގެ ދެކުނުން ނޫރާނީ ވިލާގެ
ހިރުދުގަސްދޮށުގޭގެ ދެކުނުން މަ ާ
ދެކުނުން ގިނަމާގެ ދެކުނުން ،އަދި އަތޮޅުގޭ އުތުރުން ތަޢުލީމީ
މަރުކަޒު އުތުރުން ،ޒޫމްގޭ އުތުރުންއޮތް ގޯޅީގައިވާ ގެތަކުގެ
ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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ތބި ހއ .ކެލާގެ އޮޑިބަން މަގުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ހެންވޭރު ޔޫތު

ހއ .އަތޮޅު،

ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

ސެންޓަރގެ (މުނިއުފާ)

މާލެ11-

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ޓޭބަލް ޓެނިސް ކޯޓުގެ

ރައްޔިތުންނެވެ.
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ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ނދޫ އަދި
ތބި ހދ .ފިނޭ ،ނޭކުރެ ް
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހިރިމަރަދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގުގެ 1
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
އިރުމަތީފަރާތު C2
ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ

ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ތބި ހދ .ކުރިނބީ ،ނާވައިދޫ،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ނެއްލައިދޫ އަދި ނޮޅިވަރަމް މި  4ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ޗާންދަނީމަގު 2
ނަންބަރު ދޮރޯށިން
ވަދެގެންދާއިރު
އިރުމަތީފަރާތު C5
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

ތބި ހދ .ކުމުންދޫ،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ3-

ނޮޅިވަރަންފަރު އަދި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ދަފްތަރުގައިވާ (ހދ.
ބދަލުވި) މި  2ރައްޔިތުންގެ
މާވައިދޫ އިން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ަ
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރައްޔިތުންނެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ
ޗާންދަނީ މަގުގެ 2
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
ދެކުނުފަރާތު B3
ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ

ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ4-

ނދޫ މި
ތބި ހދ .ހަނިމާދޫ ،މަކު ު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގުގެ 2
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
އިރުމަތީފަރާތު C4
ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

ތބި ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ5-

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ،ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ އަދި
ކުޅުދުއްފުށި މެދު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ
ރޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ވޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ
ރައްޔިތުންނެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ
ޗާންދަނީ މަގުގެ 2
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
ދެކުނުފަރާތު B2
ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ

ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ6-

ބ ހދ .ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ޗާންދަނީމަގުގެ 1

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ވޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ

ނަންބަރު ގޭޓުން

ރައްޔިތުންނެވެ.

ވަންނައިރު ހޯލުގެ
ދެކުނުގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ

ރ
ނަންބަ ު

ކޯޑު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ބ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
605

BT.7

482

CT.1

483

CT.2

484

CT.3

485

CT.4

606

CT.5

607

CT.6

486

DT.1

ހދ .އަތޮޅު،
މާލެ7-

ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ،ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު ދެކުނު
ދާއިރާ އަދި ކުޅުދުއްފުށި އިރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ
ޗާންދަނީމަގުގެ 2
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
ދެކުނުފަރާތު B1
ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި
ފެކަލްޓީ އޮފް

ލ-
ށ .އަތޮޅު ،މާ ެ
1

ފހި ،ފޭދޫ އަދި
ތބި ށ .ބިލެތް ަ
ޓލާނީ މާލޭގައި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ވޓުލުމަށް
ގޮއިދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން،
އާމިނާރަނި ހިނގުމުގައި
އިންނަ ދޮރާށިން
ވަންނައިރު ކްލާސް ރޫމް
B1-18

ލ-
ށ .އަތޮޅު ،މާ ެ
2
ލ-
ށ .އަތޮޅު ،މާ ެ
3
ލ-
ށ .އަތޮޅު ،މާ ެ
4
ލ-
ށ .އަތޮޅު ،މާ ެ
5
ލ-
ށ .އަތޮޅު ،މާ ެ
6

ބ ށ .ކަނޑިތީމު ،ނޫމަރާ،
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ

ނަރުދޫ އަދި ޅައިމަގު މި  4ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން

ސްކޫލް އިމާރާތް ހުރި

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ބިމުގައި

ބ ށ .ފީވަށް އަދި މަރޮށި މި 2
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ

ޓލުމަށް
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ސްކޫލް އިމާރާތް ހުރި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބިމުގައި

ބ ށ .ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ވޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ

ސްކޫލް އިމާރާތް ހުރި

ރައްޔިތުންނެވެ.

ބިމުގައި

ބ ށ .ފޯކައިދޫ އަދި ފުނަދޫ މި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ

ޓލުމަށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ސްކޫލް އިމާރާތް ހުރި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބިމުގައި

ބ ށ .މިލަންދޫ އަދި މާއުނގޫދޫ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ކުރީގެ ދަރުމަވަންތަ

ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ސްކޫލް އިމާރާތް ހުރި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ބިމުގައި
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ

ނ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ބ ނ .ޅޮހި މާޅެންދޫ ،މާފަރު،
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
މަގޫދޫ އަދި ހެނބަދޫ މި  5ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

މަރުކަޒުގެ އަމީރު
އަޙްމަދު މަގުގެ ހުޅަނގު
ނބަރު
ގޭޓުން ( 2ނަ ް
ދޮރާށި) ވަންނައިރު 4
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ

ރ
ނަންބަ ު

ކޯޑު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ

487

DT.2

488

DT.3

489

DT.4

608

DT.5

490

ET.1

ނ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ބ ނ .ހޮޅުދޫ އަދި ކެނދިކުޅުދޫ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މަރުކަޒުގެ އަމީރު
އަޙްމަދު މަގުގެ ހުޅަނގު
ނބަރު
ގޭޓުން ( 2ނަ ް
ދޮރާށި) ވަންނައިރު 6
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ

ނ .އަތޮޅު،
މާލެ3-

ބ ނ .މަނަދޫ ،ކުޑަފަރި އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓލުމަށް
ފޮއްދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގު 1
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
އިރުމަތީފަރާތު C1
ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ

ނ .އަތޮޅު،
މާލެ4-

ބ ނ .ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ވޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ
ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގު 2
ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު
ވަދެގެންދާއިރު
އިރުމަތީފަރާތު C3
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ
މަރުކަޒުގެ އަމީރު

ނ .އަތޮޅު،
މާލެ5-

ބ ނ .މިލަދޫ ،ލަންދޫގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

އަޙްމަދު މަގުގެ އިރުމަތީ

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ނބަރު
ގޭޓުން ( 1ނަ ް

ރައްޔިތުންނެވެ.

ދޮރާށި) ވަންނައިރު
އިރުމަތީ ފަރާތު 1
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި
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ރ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ތބި އަލިފުށީ ހަވީރީ ހިނގުމުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

އަޙްމަދިއްޔާ

ހުޅަނގުން ،ޣާޒީމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ

ނލް
އިންޓަނޭޝަ ަ

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި އަލިފުށީ މެހެމާނީ ހިނގުމުގެ

ސްކޫލްގެ އައިމިނާރަނި

ހުޅަނގުން ،އަމީނީމަގުގެ ދެކުނުން ،މުހައްމަދު އަލީކޮށިމަގުގެ

ހިނގުން ދޮރޯށިން

ހުޅަނގުން ،ޣާޒީމަގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ

ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު

މށް
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ

ފަރާތު ކްލާސްރޫމް D1

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ

ރ
ނަންބަ ު

ކޯޑު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

491

ET.2

492

ET.3

493

ET.4

494

ET.5

495

ET.6

609

ET.7

ރ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ބ ރ .ވާދޫ ،ރަސްގެތީމު އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓށް
އަނގޮޅިތީމު މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށް ަ
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ
(ބިޒްނަސް ސްކޫލް)،
ސޯސަންމަގު މައި ގޭޓުން
ވަދެގެންދާއިރު ކަނާތް
ނ
ފަރާތު ކެންޓި ް

ތބި ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރ .އަތޮޅު،
މާލެ3-

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  Aއަކުރުން ފެށިގެން J
އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ ގޭގޭގެ
މށް
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އިސްލާމިކް
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް
މަގުން ވަދެގެން ދާއިރު
ދެވަނަ ފްލޯގެ 201
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް
ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ

ރ .އަތޮޅު ،މާލެ-
4

ތބި ރ .ހުޅުދުއްފާރު ،މާކުރަތު
ޓލާނީ މާލޭގައި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން

ޓށް
އަދި ފައިނު މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 2ނަންބަރު
ކްލާސްރޫމްގައި
ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ

ރ .އަތޮޅު ،މާލެ-
5

ބ ރ .އުނގޫފާރު ،އިނގުރައިދޫ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން

އަދި އިންނަމާދޫ މި  3ރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 1ނަންބަރު
ކްލާސްރޫމްގައި

ރ .އަތޮޅު ،މާލެ-
6

ބ ރ .ރަސްމާދޫ އަދި މީދޫ މި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ރިހިޖެހިކޮށީގެ އުތުރު

ޓލުމަށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ފަރާތުގައި ހުންނަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އ
ޢިމާރާތުގެ ތިރީބުރީގަ ި
އަޙްމަދިއްޔާ

ރ .އަތޮޅު ،މާލެ-
7

ބ އަލިފުށި ހަވީރީ ހިނގުމުގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ނލް
އިންޓަނޭޝަ ަ

މހައްމަދު އަލީކޮށިމަގުގެ އިރުން،
އިރުން ،ޣާޒީމަގުގެ އުތުރުންު ،

ސްކޫލްގެ އައިމިނާރަނި

އަމީނީމަގުގެ އުތުރުން ،މެހެމާނީ ހިނގުމުގެ އިރުމަތީ

ހިނގުން ގޭޓުން

ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން

ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ފަރާތު ކްލާސްރޫމް B1
ގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ

ރ
ނަންބަ ު

ކޯޑު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ތބި ކުރީގެ ކަނދޮޅުދޫގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
އިސްލާމިކް

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  Kއަކުރުން ފެށިގެން  Zޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
610

ET.8

611

ET.9

496

FT.1

497

FT.2

498

FT.3

499

FT.4

ރ .އަތޮޅު ،މާލެ -އަކުރާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ އަކުރުތަކުން ފެށޭ
8

މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް

ގޭގޭގެރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ދުވާފަރު ރައްޔިތުންގެ

މަގުން ވަދެގެން ދާއިރު

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ދެވަނަ ފްލޯގެ 202

ރައްޔިތުންނެވެ.

ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް
އިސްލާމިކް

ރ .އަތޮޅު ،މާލެ-
9

ތބި ރ .ކިނޮޅަސް އަދި މަޑުއްވަރީ
ޓލާނީ މާލޭގައި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް
މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް
މަގުން ވަދެގެން ދާއިރު
ދެވަނަ ފްލޯގެ 204
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް

ބ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ބ ބ .ދަރަވަންދޫ ،ކަމަދޫ އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓލުމަށް
ކެންދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
ރަށްދެބައި ހިނގުމުން
ވަންނައިރު ދެކުނު
ފަރާތު ކޮންކޯސްގައި
ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް،

ބ އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
ލ -މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ބ .އަތޮޅު ،މާ ެ
2

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ރަށްދެބައިހިނގުމުން
ގޮސް  3ނަންބަރު
ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު
ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

ބ ބ .ތުޅާދޫ ރޯޝަނީމަގުގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
އުތުރުން ފީރޯޒްމަގުގެ އިރުން (ޖަވާހިރުމާގޭ ކަނުން) ހިމެނޭ
ބ .އަތޮޅު،

ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ،ރޯޝަނީމަގުގެ އުތުރުން

މާލެ3-

ފީރޯޒުމަގުގެ ހުޅަގުން (ސައިޓް އޮފީސް ކަނުން) ހިމެނޭ ގޭގޭގެ
ޓލުމަށް
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް،
ރަށްދެބައިހިނގުމުން
ގޮސް  2ނަންބަރު
ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު
ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ލ-
ބ .އަތޮޅު ،މާ ެ
4

ބ ބ .ގޮއިދޫ އަދި ހިތާދޫ މި 2
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ރަށްދެބައި ހިނގުމުން

ޓލުމަށް
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

 2ނަންބަރު ގޭޓުން

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވަންނައިރު އުތުރު
ފަރާތު ކޮންކޯސްގައި

ޞަފުޙާ | 7

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
’PA Complex, 5th Floor, Male
20307, Republic of Maldives

ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ

ރ
ނަންބަ ު

ކޯޑު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
ފެކަލްޓީ އޮފް

ބ ބ .ދޮންފަން ،ކުޑަރިކިލު،
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
612

FT.5

613

FT.6

500

GT.1

501

GT.2

502

GT.3

ލ -މާޅޮސް ،ފެހެންދޫ ،ފުޅަދޫ އަދި ކިހާދޫ މި  6ރަށުގެ
ބ .އަތޮޅު ،މާ ެ
5

އެޑިއުކޭޝަން،
އާމިނާރަނި ހިނގުމުގައި

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

އިންނަ ދޮރާށިން

ރައްޔިތުންނެވެ.

ވަންނައިރު ކްލާސް ރޫމް
B1-15
ފެކަލްޓީ އޮފް

ލ-
ބ .އަތޮޅު ،މާ ެ
6

ބ ތުޅާދޫ ރޯޝަނީ މަގުގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ދެކުނުން ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސް ް
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

އެޑިއުކޭޝަން،
އާމިނާރަނި ހިނގުމުގައި
އިންނަ ދޮރާށިން
ވަންނައިރު ކްލާސް ރޫމް
B1-11

ތބި ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޅ .އަތޮޅު ،މާލެ-
1

އިދާރާގެ އުތުރު މަގުން އިންވެގެން ހުރި ގޭގެއިން ( އިރުން ނާޒް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް،

އާ ހަމައިން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގޮސް ހުޅަނގުހިޔާ އާ ހަމައަށް،

ރަށްދެބައިމަގުން ގޭޓް

ބލޮކް އިން ފެށިގެން އުތުރަށް
އަދި އާ ހިންނަވަރުގެ  4ވަނަ ް

ނަންބަރު  3އިން

ހުރި ބްލޮކްތަކުގައި ހުރި ގެތައް ) ފެށިގެން އުތުރަށް ހުރި

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ

މށް
ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ

އުތުރުކޮޅު

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.
ތބި ހިންނަވަރު ކައުންސިލް
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޅ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

އިދާރާގެ ދެކުނު މަގާ އިންވެގެންހުރި ގޭގެއިން ( އިރުން ކޯޅިއާ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް،

ގށް ގޮސް ހޮރިޒޯން އާ ހިސާބަށް ،އަދި
ހަމައިން ފެށިގެން ހުޅަނ ަ

ރަށްދެބައިމަގުން 3

އާ ހިންނަވަރުގެ  5ވަނަ ބްލޮކް އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުރި

ޓން
ނަންބަރު ގޭ ު

ގން ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ
ބްލޮކްތަކުގައި ހުރި ގެތައް) ފެށި ެ

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ

ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ދެކުނުކޮޅު

ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.
ބ ނައިފަރު ޖަލާލުއްދިން މަގުގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ތރަށް ގޮސް ރޯޝަނީގެއާ ހަމައިން
އުތުރުން ޓިޔުލިޕްހިނގުމުން އު ު
ޅ .އަތޮޅު،
މާލެ3-

ހުޅަނގަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ،އިފްތިތާޙީ މަގުން

ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު

ދެކުނަށް ޓިޔުލިޕް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ފިނިއުމާގެއާ ހިސާބުން

ނަންބަރު  2އިން

ވށައިލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ
ހުޅަނގަށް އެކަތައާ ހިސާބުން ަ

ވަނދެގެން ދާއިރު 7

ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ،ނައިފަރު

ނަމްބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ

ރ
ނަންބަ ު

ކޯޑު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް،

503

GT.4

614

GT.5

504

HT.1

505

HT.2

506

UT.1

ޅ .އަތޮޅު،
މާލެ4-

ތބި ޅ .އޮޅުވެލިފުށި ،ޅ.
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު

ކުރެންދޫ މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

ނަންބަރު  2އިން

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވަނދެގެން ދާއިރު 8
ނަމްބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

ބ ނައިފަރު ޖަލާލުއްދިން މަގުން
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ދެކުނުން ޓިޔުލިޕްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވަށައިލެވޭ
ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި،
ޔލިޕް ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް
އިފްތިތާޙީ މަގުން އުތުރަށް ޓި ު
ކަނޑުފެންނަގެއާ ހިސާބަށް ،ކަނޑުފެންނަގެއާ ހިސާބުން އިރަށް
ޅ .އަތޮޅު،

އުތުރުގެއާ ހިސާބުން ނޫކޮކާގެއާ ހިސާބުން ވަށައިލެވޭ

މާލެ5-

ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
މގެ އިރުން ވިނޯގެއާ ހިސާބުން
ރައްޔިތުންނާއި ،ޓިޔުލިޕް ހިނގު ު
އިރަށްގޮސް ހަބަރޭވިލާއާ ހަމައިން ދެކުނަށްގޮސް ވަށައިލެވޭ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ
ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު
ނަންބަރު  2އިން
ވަނދެގެން ދާއިރު
ކްލާސްރޫމްގައި A10

ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.
ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ
ސެކަންޑަރީ
ކ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ތބި ކ .ކާށިދޫ ،ގާފަރު އަދި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

އެޑިޔުކޭޝަން،

ނގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ދިއްފުށި ،މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތު ް

ލިލީމަގުން

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ
އުތުރުފަރާތު
ހުސްޖާގައިގަ

ތބި ކ .ތުލުސްދޫ ،ހުރާ،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ފށި އަދި ގުރައިދޫ މި  6ރަށުގެ
ކ .އަތޮޅު ،މާލެ -ހިންމަފުށި ،ގުޅި ،މާ ު
2

ހެންވޭރު ޔޫތު
ސެންޓަރގެ (މުނިއުފާ)

ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ޓޭބަލް ޓެނިސް ކޯޓުގެ

ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

އުތުރުކޮޅުގައި
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

އއ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ބ އއ .ބޮޑުފުޅަދޫ ،އުކުޅަސް،
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން

ރަސްދޫ އަދި ތޮއްޑޫ މި  4ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

ވ
ވޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެ ެ
ފޮށްޓަށް ޯ

 2ނަންބަރު
ކްލާސްރޫމްގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

507

UT.2

508

IT.1

509

IT.2

510

JT.1

511

KT.1

512

KT.2

އއ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ތބި އއ .މަތިވެރި ،ފެރިދޫ،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން

މާޅޮސް އަދި ހިމަންދޫ މި  4ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

ވ
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެ ެ
ފޮށްޓަށް ވޯ ު

 1ނަންބަރު
ކްލާސްރޫމްގައި

ތބި އދ .ހަންޔާމީދޫ ،މަހިބަދޫ،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ

އދ .އަތޮޅު،

އޮމަދޫ ،ކުނބުރުދޫ އަދި ދަނގެތި މި  5ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ

ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން

މާލެ1-

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު

ވ
މީހުންނެ ެ

 B2ކުލާސްރޫމްގައި

ތބި އދ .ދިގުރަށް ،ދިއްދޫ،
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
އދ .އަތޮޅު،

މންދޫ މި  5ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
މާމިގިލި ،ފެންފުށި އަދި ަ

މާލެ2-

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ވ
މީހުންނެ ެ

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ
ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން
ވަންނައިރު އުތުރު
ފަރާތު ސައިންސް ލެބް
ކުލާސްރޫމްގައި
ކެންގަރޫ ކިޑްސް
ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ
އަމީރުއަޙްމަދު) ގެ

ބ ވ .އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
ވ .އަތޮޅު ،މާލެ -މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
1

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާއި
މޫނިމާ ހިނގުން ގުޅޭ
ކަންމަތީގައިވާ ގޭޓު
ވަންނަ އިރު ނަރސަރީ-
 2ގައި
ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ

މ .އަތޮޅު ،މާލެ-
1

ބ މ .ދިއްގަރު ،މަޑުއްވަރީ އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ސެކަންޑަރީ

ނާލާފުށި މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު
ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި
ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ

މ .އަތޮޅު ،މާލެ-
2

ބ މ .މުލި އަދި ކޮޅުފުށި މި 2
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

ސެކަންޑަރީ

ޓލުމަށް
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯ ު

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު
ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

615

KT.3

513

LT.1

514

LT.2

515

MT.1

516

MT.2

616

MT.3

މ .އަތޮޅު ،މާލެ-
3

ތބި މ .މުލަށް ،ރަތްމަންޑޫ އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ވޓުލުމަށް
ވޭވަށް މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ
 2ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަނދެގެން ދާއިރު
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ
ކުލާސް ރޫމް 2
ކެންގަރޫ ކިޑްސް
ޕްރީސްކޫލްގެ (ކުރީގެ

ފ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ބ ފ .ފީއަލި ،ބިލެތްދޫ އަދި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
މަގޫދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ހންނެވެ.
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީ ު

އަމީރުއަޙްމަދު) ،ގެ
ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާއި
މޫނިމާ ހިނގުން ގުޅޭ
ކަންމަތީގައިވާ ގޭޓު
ވަންނަ އިރު ނަރސަރީ-
 4ގައި
ކެންގަރޫ ކިޑްސް
ޕްރީސްކޫލްގެ (ކުރީގެ

ފ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ބ ފ .ދަރަނބޫދޫ އަދި ނިލަންދޫ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މިފޮށްޓަށް ވޯ ު
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަމީރުއަޙްމަދު) ،ގެ
ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާއި
މޫނިމާ ހިނގުން ގުޅޭ
ކަންމަތީގައިވާ ގޭޓު
ވަންނަ އިރު ނަރސަރީ-
 1ގައި
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ދ .އަތޮޅު ،މާލެ-
1

ދ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ދ .އަތޮޅު ،މާލެ-
3

ތބި ދ .މާއެނބޫދޫ ،ބަނޑިދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
އަދި ރިނބުދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލް ،ދެކުނު ފަރާތު
ކްލާސް ރޫމް B21

ތބި ދ .ކުޑަހުވަދޫ އަދި ވާނީ މި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލް ،ދެކުނު ފަރާތު
ކްލާސް ރޫމް A21

ތބި ދ .ހުޅުދެލި އަދި މީދޫ މި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލް ،ދެކުނު ފަރާތު
ކްލާސް ރޫމް B11

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

517

NT.1

518

NT.2

519

NT.3

520

NT.4

521

NT.5

ލ-
ތ .އަތޮޅު ،މާ ެ
1

ބ ތ .ވިލުފުށި ރައްޔިތުންގެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރހިސްޓްރީވެފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ޯޥޓުލުމަށް ަ
ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ
 2ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަނދެގެން ދާއިރު
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ
ކުލާސް ރޫމް 3

ލނީ ތިމަރަފުށީ ،ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ތ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް
ސަތަރުގޯޅިން އުތުރުގައިވާ ގޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްތްރީވެފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ރައްޔިތުންނެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ޗާންދަނީ މަގުގައި
އިންނަ  2ނަންބަރު
ގޭޓުން ވަނދެގެން
ސީދަލަށް ދާއިރު ހޯލުގެ
އުތުރުގައި
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

ލ-
ތ .އަތޮޅު ،މާ ެ
3

ތބި ތ .ބުރުނި ،ކަނޑޫދޫ އަދި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ލިލީމަގުގައި އިންނަ

ވަންދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

ދެވަނަ ދޮރާށިން

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވަނދެގެން ސީދަލަށް
ދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުގައި
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ

ތ .އަތޮޅު،
މާލެ4-

ނދޫ  2ނަންބަރު ގޭޓުން
ތބި ތ .ކިނބިދޫ އަދި ހިރިލަ ް
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ވަނދެގެން ދާއިރު

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އެންމެ އެތެރޭގެ
ކޮރިޑޯގައި އިންނަ
ކުލާސްރޫމް  B5ގައި
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ

ތ .އަތޮޅު،
މާލެ5-

ތބި ތ .ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

 2ނަންބަރު ގޭޓުން

ޓލުމަށް ރަހިސްޓްރީވެފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ޥޯ ު

ވަނދެގެން ދާއިރު

ރައްޔިތުންނެވެ.

އެންމެ އެތެރޭގެ
ކޮރިޑޯގައި އިންނަ
ކުލާސްރޫމް  A5ގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް

ލނީ ތިމަރަފުށީ ،ލިލީމަގުން އިރަށްގޮސް
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

617

NT.6

618

NT.7

619

NT.8

522

OT.1

523

OT.2

524

OT.3

525

OT.4

ލ-
ތ .އަތޮޅު ،މާ ެ
6

ޣާޒީމަގުން ދެކުނަށްގޮސް އިރަމާމަގުން އިރަށް ގޮސް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ

ދމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައިވާ
ސަތަރުގޯޅިން ދެކުނު ،ގަދަހަމައި ި

ލިލީމަގުގައި އިންނަ

ސަރަޙައްދުގެ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

ގޭޓުން ވަދެގެން

ރައްޔިތުންނާއި ގަދަހަމައިދިމަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ

ސީދަލަށް ދާއިރު ހޯލުގެ

ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

މެދުގައި

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ލ-
ތ .އަތޮޅު ،މާ ެ
7

ބ ތ .އޮމަދޫ އަދި މަޑިފުށި މި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
މށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ
 2ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަނދެގެން ދާއިރު
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ
ކުލާސް ރޫމް 4
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

ލ-
ތ .އަތޮޅު ،މާ ެ
8

ބ ތ .ދިޔަމިގިލި ،ގާދިއްފުށި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
އަދި ވޭމަންޑު މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ
 2ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަނދެގެން ދާއިރު
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ
ކުލާސް ރޫމް 5
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ލ-
ލ .އަތޮޅު ،މާ ެ
1

ލ .އަތޮޅު،
މާލެ2-

ލ-
ލ .އަތޮޅު ،މާ ެ
3

ލ-
ލ .އަތޮޅު ،މާ ެ
4

ތބި ގަމު ތުނޑީއަވަށު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ރައްޔިތުންނާއި މަތިމަރަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި
ފއިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ވޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރިވެ ަ
ފޮށްޓަށް ޯ
ތބި ލ .ދަނބިދޫ ،އިސްދޫ އަދި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މުންޑޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖް،
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން
ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ
އިރުމަތީ ކޮޅުގައި
ވިލާ ކޮލެޖް،
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން
ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ
މެދުގައި

ތބި ލ .މާބައިދޫ އަދި ފޮނަދޫ މި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ލ .ކަލައިދޫ އަދި މާވަށު މި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މށް
 2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލާ ކޮލެޖް،
ކްލާސްރޫމް WW01
ވިލާ ކޮލެޖް،
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން
ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ
ހުޅަނގުކޮޅުގައި
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް

ތބި ގަމު މުކުރިމަގު އަވަށު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
620

OT.5

621

OT.6

526

PT.1

527

PT.2

528

PT.3

529

PT.4

530

PT.5

622

PT.6

ލ -ރައްޔިތުންނާއި ތުނޑީ އަވަށުގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައިވާ
ލ .އަތޮޅު ،މާ ެ
5

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ވިލާ ކޮލެޖްގެ WW03
ކްލާސްރޫމްގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ލ-
ލ .އަތޮޅު ،މާ ެ
6

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ހންދޫ
ތބި ލ .މާމެންދޫ ،ކުނަ ަ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
އަދި ހިތަދޫ މި  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ގއ .ކޮލަމާފުށި ރައްޔިތުންގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް ރަހިސްޓްރީވެފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ޥޯ ު
ރައްޔިތުންނެވެ.

މާލެ2-

އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި
އަމީނީ މަގުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ3-

ކްލާސްރޫމް WW02
ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ދެކުނުފަރާތު
ކްލާސްރޫމް  C21ގައި

ތބި ގއ .ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ގއ .އަތޮޅު،

ވިލާ ކޮލެޖް،

ތބި ގއ .ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ރޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ޓލާން ަ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
މީހުންނެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ކެފެޓީރިއާގެ
އުތުރުފަރާތުގައި
ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ކެފެޓީރިއާގެ
ދެކުނުފަރާތުގައި
ޣިޔާޘުއްދީން

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ4-

ތބި ގއ .ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް ރަހިސްޓްރީވެފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ޥޯ ު
ރައްޔިތުންނެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގުގެ
ދޮރޯށިން ވަންނައިރު
ހޯލުތެރޭގެ
އިރުމަތީކޮޅުގައި
ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ5-

ތބި ގއ .މާމެންދޫ އަދި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން

ޓށް
ކަނޑުހުޅުދޫ މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށް ަ

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 3ނަންބަރު
ކްލާސްރޫމްގައި
ޣިޔާޘުއްދީން

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ6-

ތބި ގއ .ކޮނޑޭ އަދި ނިލަންދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގުގެ

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ދޮރޯށިން ވަންނައިރު
ހޯލުގެ މެދު
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

623

PT.7

624

PT.8

531

QT.1

532

QT.2

533

QT.3

534

QT.4

535

QT.5

536

QT.6

537

QT.7

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ7-

ގއ .އަތޮޅު،
މާލެ8-

ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ1-

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ތބި ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ދެކުނުން ،އަމީނީމަގުގެ އުތުރާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ދެކުނުފަރާތު
ކްލާސްރޫމް  C11ގައި

ތބި ގއ .ގެމަނަފުށި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.

ޣިޔާޘުއްދީން
އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ދެކުނުފަރާތު
ކްލާސްރޫމް  A16ގައި

ތބި ތިނަދޫ ފަނޑިޔާރު މަގުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ދެކުނަށް ހުރި ހުރިހާ ގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ތިނަދޫ ފަނޑިޔާރު މަގުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ގދ .އަތޮޅު،

އުތުރަށް ރަންނަ ބަނޑޭރިމަގުގެ ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ

މާލެ2-

ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ3-
ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ4-
ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ5-
ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ6-
ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ7-

ތބި ތިނަދޫ ރަންނަ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ތކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި
ބަނޑޭރިމަގުގެ އުތުރަށް ހުރި ގެ ަ

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ތބި ގދ .ރަތަފަންދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ޥޯޓުލުމަށް ރަހިސްޓްރީވެފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ގދ .ނަޑެއްލާ އަދި ފިޔޯރީ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ގދ .މަޑަވެލި އަދި
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހޯނޑެއްދޫ މި  2ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ގދ .ވާދޫ ރައްޔިތުންގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް ރަހިސްޓްރީވެފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ޥޯ ު

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް

ތބި ގައްދޫ ބަހާރުގޯޅިން
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅަނގަށް ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގުން ދެކުނަށް ،ޝާރިއުލް
538

QT.8

539

QT.9

625

QT.10

540

RT.1

541

RT.2

542

RT.3

626

RT.4

ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ8-

ތބަނޑޭރި މަގާ
އަމީންމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ،ވަ ަ
ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށްގޮސް ކަލެގަލެކޮޑުމަގާއި ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ހެންވޭރު ދަނޑުގައި
ގން އުތުރަށް ގޮސް ބަހާރުގޯޅިއާއި
ގުޅުނު ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަ ު
ހަމައަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
މށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ތބި ގައްދޫ ބަހާރުގޯޅިން
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅަނގަށް ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގުން ދެކުނަށް ،ޝާރިއުލް
ތބަނޑޭރި މަގާ
އަމީންމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ،ވަ ަ

ގދ .އަތޮޅު،

ހސައިންމަނިކުމަގު
ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށްގޮސް ު

މާލެ9-

ނ ވަތަބަނޑޭރިމަގުން ދެކުނަށް
ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބު ް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ގޮސް ބަހާރުގޯޅިއާއި ހަމައަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ގދ .އަތޮޅު،
މާލެ10-

ތބި ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ޥޯޓުލުމަށް ރަހިސްޓްރީވެފައިވާ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ

ސިޓީ ،މާލެ1-

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް މެދު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ

ސިޓީ ،މާލެ2-

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް މެދު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ

ސިޓީ ،މާލެ3-

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

އ
ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ ހޯލުގަ ި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް އިރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ

ސިޓީ ،މާލެ4-

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް

ތބި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
627

RT.5

628

RT.6

543

ST.1

544

ST.2

545

ST.3

546

ST.4

547

ST.5

ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ

ސިޓީ ،މާލެ5-

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ފުވައްމުލަކު

ފުވައްމުލައް އިރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ

ސިޓީ ،މާލެ6-

ރޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ޓށް ވޯޓުލުމަށް ަ
ތެރެއިން މިފޮށް ަ

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ކޅުމަގުން އިރަށް ގޮސް
ގން ފޮ ޮ
ބަހާއުއްދީން މަގުން ފެށި ެ
އައްޑޫ ސިޓީ،

ފނުމަގުން
ވާރުގޭދީދީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ޢަލީޢަބްދުﷲމަނިކު ާ

މާލެ1-

އިރަށް ދާ ސަރަޙައްދުގެ އިރުދެކުނުފަޅީގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ
ލން
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ2-

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ
އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު
ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ
ގޭޓުން ވަންނައިރު
ހޯލުގެ އުތުރުފަރާތުގައި

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ

ދންމަގުގެ ހުޅަނގުފަޅީގައިވާ
ރަތްވިލާމަގުން ފެށިގެން ބަހާއުއް ީ

އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު

ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ

ހިނގުމާ ގުޅޭ ކަންމަތީ

ޖސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ވޓުލާން ރަ ި
ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ

ގޭޓުން ވަންނައިރު

ރައްޔިތުންނެވެ.

ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި
ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ3-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ މަގުއްދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީގެ

ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް

ދަނާލު ކުރިމަތީ ގޭޓުން

ރއްޔިތުންނެވެ.
ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު
ފަރާތު ހުސް ޖާގައިގައި
ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ4-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ މާދެލާ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް
ރއްޔިތުންނެވެ.
ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީގެ
ރަށްދެބައި ހިނގުން
ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު
އިރުމަތީ ފަރާތު ހުސް
ޖާގައިގައި
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ5-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން

މށް
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

 3ނަންބަރު
ކްލާސްރޫމްގައި
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T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
’PA Complex, 5th Floor, Male
20307, Republic of Maldives

ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

548

ST.6

549

ST.7

550

ST.8

551

ST.9

552

ST.10

629

ST.11

630

ST.12

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ6-

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ބ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ނގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް
ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތު ް
ރއްޔިތުންނެވެ.
ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން
ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ
މާލަމުގެ މެދުގައި
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ7-

ބ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޭރުމަތި
ޓލާނީ މާލޭގައި ތި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

އަމީރުއަހުމަދުމަގުގެ

ނގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް
ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތު ް

ދާރުލް އުލޫމް ދޮރޯށިން

ރއްޔިތުންނެވެ.
ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

ވަންނައިރު ދާރުލް
ގ
އުލޫމް ހޯލުގެ ހުޅަނ ު

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

އައްޑޫ ސިޓީ،

ރަސްގެދަރު ދާއިރާއާއި މާމެންދޫ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން

މާލެ8-

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ

ރައްޔިތުންނެވެ.

މާލަމުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި
ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ9-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަވަށުގެ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ފއިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ަ

އަމީނީމަގާއި
ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ
ކަންމަތީ ގޭޓުން
ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު
 C10ކްލާސްރޫމްގައި

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ10-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށޓަށް
އަވަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮ ް
ށފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮ ް

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ
ބުރުޒުމަގު ދޮރޯށިން
ވަންނައިރު އާ އިމާރާތުގެ
ތިރީގައިވާ ހުސްޖާގަ

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ11-

ހއުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް
ރަށްވިލާމަގުން އިރަށް ގޮސް ބަ ާ

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ

ފޮކޮޅެމަގުން އިރަށް ގޮސް ވާރުގޭދީދީ މަގުން އުތުރުރަށްގޮސް ޢަލީ

އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު

ށދިޔަ މަގުތަކުގެ އުތުރުގައިވާ
ޢަބްދުﷲ މަނިކުފާނުމަގުން އިރަ ް

ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ

ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންގެ

ގޭޓުން ވަންނައިރު

ޖސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ވޓުލާން ރަ ި
ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ޯ

ހޯލުގެ މެދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
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އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ12-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުރޮވައު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް
ރއްޔިތުންނެވެ.
ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން
ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ
މާލަމުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި

Elections Commission
’PA Complex, 5th Floor, Male
20307, Republic of Maldives

ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

631

ST.13

553

YT.1

554

YT.2

555

YT.3

556

YT.4

557

YT.5

558

YT.6

559

YT.7

އައްޑޫ ސިޓީ،
މާލެ13-

ތބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ މެދުވައު
ލނީ މާލޭގައި ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

އަމީރުއަހުމަދުމަގުގެ

ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް

ދާރުލް އުލޫމް ދޮރޯށިން

ރއްޔިތުންނެވެ.
ޥޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ަ

ވަންނައިރު ދާރުލް
އުލޫމް ހޯލުގެ އިރުމަތި

ހުޅުމާލެ،
ނ1-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ހއ .ބާރަށް ،ހއ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ބްރައިޓްވޭ

ދިއްދޫ .ހއ .ފިއްލަދޫ ،ހއ .އިހަވަންދޫ ،ހއ .މާރަންދޫ.

ނލް
އިންޓަނޭޝަ ަ

ހއ.މޮޅަދޫ ،ހއ .މުރައިދޫ ،ހއ ،ތަކަންދޫ އަދި ހއ،

ސްކޫލްގެ  3ނަންބަރ

ތުރާކުނު ،މި  9ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

ޓން އޭރިޔާގެ
ގޭޓުން ކެން ީ

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އުތުރު ފަރާތުގައި

އ ދިރިއުޅޭ ހދ ,ފިނޭ ،ހދ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހަނިމާދޫ .ހދ .ހިރިމަރަދޫ ،ހދ .ކުމުންދޫ ،ހދ .ކުރިނބީ،
ހުޅުމާލެ،
ނ2-
އެހެނިހެ ް

ހދ .މާވައިދޫ ،ހދ .މަކުނުދޫ ،ހދ .ނެއްލައިދޫ ،ހދ.
ށޓަށް
ނޭކުރަންދޫ ،މި  9ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮ ް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ،ކުޅުދުއްފުށި

ރެހެންދި ސްކޫލް،
ހޯލުގެ މެދުގައި

މށް
ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ހުޅުމާލެ،
ނ3-
އެހެނިހެ ް
ހުޅުމާލެ،
ނ4-
އެހެނިހެ ް
ހުޅުމާލެ،
ނ5-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ށ އަތޮޅުގެ
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
އ ދިރިއުޅޭ ނ އަތޮޅުގެ
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ
ކޮމަންރޫމުގައި
ރެހެންދި ސްކޫލްގެ
އ
ހޯލުގެ އިރުމަތީފަރާތުގަ ި

އ ދިރިއުޅޭ ރ ،އަދި ފ މި 2
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ

މށް
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ

ކްލާސްރޫމް ޔޫ.ކޭ.ޖީ 1

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގައި
ބްރައިޓްވޭ

ހުޅުމާލެ،
ނ6-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ބ އަދި ދ މި 2
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ޓލުމަށް
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ނލް
އިންޓަނޭޝަ ަ
ސްކޫލްގެ  3ނަންބަރ
ގޭޓުން ވަދެގެން ގޮސް
ކެންޓީން އޭރިޔާގެ
ދެކުނު ފަރާތުގައި
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ހުޅުމާލެ،
ނ7-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ޅ އަތޮޅުގެ
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލްގެ މައި
ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް
ހޯލްގެ އިރު އުތުރު
ފަރާތުގައި

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
’PA Complex, 5th Floor, Male
20307, Republic of Maldives

ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

560

YT.8

561

YT.9

562

YT.10

563

YT.11

564

YT.12

565

YT.13

632

YT.18

633

YT.19

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ހުޅުމާލެ،
ނ8-
އެހެނިހެ ް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އ ދިރިއުޅޭ ލ އަތޮޅުގެ
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
ހުރަވީ ސްކޫލްގެ މައި
ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް
ހޯލްގެ ހުޅަނގު އުތުރު
ފަރާތުގައި

އ ދިރިއުޅޭ ތ .ބުރުނީ .ތ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅުމާލެ،
ނ9-
އެހެނިހެ ް

ދިޔަމިގިލި ،ތ .ގާދިއްފުށި ،ތ .ގުރައިދޫ ،ރ .ހިރިލަންދޫ ،ތ.

ބްރައިޓްވޭ

ކަނޑޫދޫ ،ތ .ކިނބިދޫ ،ތ .ވޭމަންޑޫ ،މި  8ރަށުގެ

ނލް ސްކޫލް
އިންޓަނޭޝަ ަ

ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ހޯލްގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ހުޅުމާލެ،
ނ10-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ގއ އަތޮޅުގެ
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި

އ ދިރިއުޅޭ ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ،
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ

ހުރަވީ ސްކޫލް ،މައި

ހުޅުމާލެ،

ގދ .ފިޔޯރީ ،ގދ .ގައްދޫ ،ގދ .ހޯނޑެއްދޫ ،ގދ .މަޑަވެލި،

ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް

ނ11-
އެހެނިހެ ް

ގދ .ނަޑެއްލާ ،މި  6ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް

ހޯލްގެ އިރު ދެކުނު

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ފަރާތުގައި

އ ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ،
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅުމާލެ،

މަރަދޫފޭދު އަވަށު ރައްޔިތުން އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ،

ނ12-
އެހެނިހެ ް

ޓލުމަށް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،
ނ13-
އެހެނިހެ ް

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ،ފޭދު އަދި މީދޫ
ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
އަވަށު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ
ކްލާސްރޫމް ޔޫ.ކޭ.ޖީ 3
ގައި
ހުރަވީ ސްކޫލް ،މައި
ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް
ހޯލްގެ ހުޅަނގު ދެކުނު
ފަރާތުގައި

އ ދިރިއުޅޭ ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅުމާލެ،

ތމު އަދި ހއ .ވަށަފަރު މި 5
ކެލާ ،ހއ .އުލިގަމު ،ހއ .އު ީ

ނ18-
އެހެނިހެ ް

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލް ،އުތުރު
ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް
ސީ ބްލޮކްގެ ދެވަނަ
ފްލޯގެ ކެންޓީން އޭރިއާ
އިރުމަތިކޮޅު

އ ދިރިއުޅޭ ހދ .ނާވައިދޫ ،ހދ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅުމާލެ،

ނޮޅިވަރަން ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ،ހދ .މާވައިދޫ ،ހދ.

ނ19-
އެހެނިހެ ް

ވައިކަރަދޫ ،މި  4ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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ޣާޒީ ސްކޫލްގެ

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

ހުރަވީ ސްކޫލް ،އުތުރު
ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް
ސީ ބްލޮކްގެ ދެވަނަ
ފްލޯގެ ކެންޓީން އޭރިއާ
ހުޅަނގުކޮޅު

Elections Commission
’PA Complex, 5th Floor, Male
20307, Republic of Maldives

ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް
ހުރަވީ ސްކޫލް ،އުތުރު

634

YT.20

635

YT.21

636

YT.22

637

YT.23

638

YT.24

566

YT.14

ހުޅުމާލެ،
ނ20-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ކ ،އއ އަދި އދ،
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
މށް
މި  3އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ދޮރޯށިން ވަދެގެން
ދާއިރު  Aބްލޮކްގެ
ގްރައުންޑް ފްލޯގައިވާ
ހުސްޖާގައިގެ
ހުޅަނގުކޮޅު
ހުރަވީ ސްކޫލް ،އުތުރު

ހުޅުމާލެ،
ނ21-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ ވ އަދި މ އަތޮޅުގެ
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ދޮރޯށިން ވަދެގެން
ދާއިރު  Aބްލޮކްގެ
ގްރައުންޑް ފްލޯގައިވާ
ހުސްޖާގައިގެ
އިރުމަތީކޮޅު

އ ދިރިއުޅޭ ތ .މަޑިފުށި ،ތ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅުމާލެ،

ނދޫ ،ތ .ވިލުފުށި މި  5ރަށުގެ
އޮމަދޫ ،ތ .ތިމަރަފުށި ،ތ .ވަ ް

ނ22-
އެހެނިހެ ް

ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް
ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލް ،މައި
ދޮރޯށިން ވަދެގެން
ދާއިރު  Bބްލޮކްގެ
ފުރަތަމަ ފްލޯގައިވާ Av
ރޫމް

އ ދިރިއުޅޭ ގދ .ރަތަފަންދޫ.
ލނީ ހުޅުމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ހުޅުމާލެ،

މ  3ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
ގދ .ތިނަދޫ އަދި ގދ .ވާދޫި ،

ނ23-
އެހެނިހެ ް

ވޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ޯ
ރައްޔިތުންނެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލް ،މައި
ދޮރޯށިން ވަދެގެން
ދާއިރު  Aބްލޮކްގެ
ފުރަތަމަ ފްލޯގައިވާ
ކޮންފަރެންސް ހޯލް
ހުރަވީ ސްކޫލް ،މައި

ހުޅުމާލެ،
ނ24-
އެހެނިހެ ް

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު ރައްޔިތުންގެ

ދޮރޯށިން ވަދެގެން

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

ދާއިރު  Aބްލޮކްގެ

ރައްޔިތުންނެވެ.

ދެވަނަ ފްލޯގައިވާ
 LKG-Dކްލާސް ރޫމް

އ ދިރިއުޅޭ ހއ އަދި ހދ މި 2
ލނީ ވިލިމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ވިލިމާލެ،
ނ1-
އެހެނިހެ ް

މށް
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ

ސެންޓަރ ފޯރ

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ،ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ

މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ

ށ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަ ް

ކޮމްޕައުންޑް އޭރިޔާގައި

ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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ވޯޓު
ފޮށީގެ

ވޯޓު ފޮށީގެ
ކޯޑު

ރ
ނަންބަ ު

ނ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަ ް

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު

އޓާ
ވޯޓު ފޮށި ބަހަ ް
ލ
ތަނުގެ ތަފްޞީ ް

އ ދިރިއުޅޭ ރ ،ބ ،ޅ ،ކ،
ލނީ ވިލިމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
567

YT.15

568

YT.16

639

YT.17

ވިލިމާލެ،
ނ2-
އެހެނިހެ ް

އއ ،އދ ،ވ މި  7އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި

ސެންޓަރ ފޯރ

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި،
ފޮށްޓަށް ވޯ ު

މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ

ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި

ލައިބްރަރީ

ޓލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
ފޮށްޓަށް ވޯ ު
ވިލިމާލެ،
ނ3-
އެހެނިހެ ް

އ ދިރިއުޅޭ މ ،ފ ،ދ ،ތ،
ލނީ ވިލިމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ލ ،ގއ މި  6އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް
ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވިލިމާލެ ޔޫތް
ސެންޓަރުގެ ހޯލުގައި

އ ދިރިއުޅޭ ށ ،ނ ،ގދ މި 3
ލނީ ވިލިމާލޭގަ ި
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓު ާ
ވިލިމާލެ،
ނ4-
އެހެނިހެ ް

މށް
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލު ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ
ޓލުމަށް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯ ު

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ
UKG-D

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ގމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެން ު
 17ރަޖަބު 1442
 01މާރިޗު 2021
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