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ނަންބަރު(IUL)38-CA/38/2021/82 :

އިޢުލާން
ގ
ތޚާބާއި އަންހެނުން ެ
ވ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިން ި
ހފައި ާ
 2021އެޕްރީލް  10ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެ ި
ރއި،
ނންބަ ާ
ޓކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ަ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  2020ގައި މާލެސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ަ
ނ މިދަންނަވަނީއެވެ.
ތ ް
ޓލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ަ
ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި ،ވޯ ު
ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިތިގަސްމަގާއި އުނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ
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T1.4

ހުޅުމާލެ4-

ނުކުތާއިން އުނިމާހިނގުމުން އިރަށް ،ކަނީރުމަގުން ދެކުނަށް ،ނިރޮޅުމަގު

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް

 07ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް ،ކުރެދިމާހިނގުމުން

ސްކޫލްގެ މައި ދޮރޯށިން

ހުޅަނގަށް ،ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ހިތިގަސްމަގާއި

ވަދެގެން ގޮސް ހޯލުގެ

އުނިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

ހުޅަނގުފަރާތުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ކުރެދިމާހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް ،ނިރޮޅުމަގު  07ނަންބަރު
ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ކަނީރުމަގުން ދެކުނަށް ،ނިރޮޅުމަގު  08ނަންބަރު
ގޯޅިން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް ،ހުވަނދުމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،
ޗަނބޭލީމަގުން ދެކުނަށް ،އޯރކިޑްމާހިނގުމުން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް

އުތުރަށް ،ނިރޮޅުމަގު  14ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ،ހިރުނދުމަގުން

ޔޫ.ކޭ.ޖީ  2ގައި

އުތުރަށް ،ހިރުނދުމަގާއި ދިއްގާމަގު ދެމެދުގައިވާ ހުސްގޯޅިން އުތުރަށް،
ދިއްގާމަގުން އުތުރަށް ،ކުރެދިހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކުރެދިހިނގުމާއި
ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިތިގަސްމަގާއި ރީތިގަސްހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ރީތިގަސްހިނގުމުން އިރަށް ،ފިލިގަސްމަގުން
ދެކުނަށް ،ހުވަނދުމާހިނގުމުން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް ،ނިރޮޅުމަގު
 08ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ކަނީރުހިނގުމުން އުތުރަށް،
އުނިމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ހޯލުގެ
ހުޅަނގުކޮޅުގައި

ހިތިގަސްމަގާއި ރީތިގަސްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ސަފުޙާ | 1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ރީތިގަސްމަގާއި އޯރކިޑްމާހިނގުމާއި ގުޅޭ

ހުރަވީ ސްކޫލް ،އުތުރު

ނުކުތާއިން ފެށިގެން އޯރކިޑްމާހިނގުމުން އިރަށް ،ޗަނބޭލީމަގުން

ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ސީ

އުތުރަށް ،ފިލިގަސްމަގުން އުތުރަށް ،ރީތިގަސްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،

ބްލޮކްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯގެ 1

ހިތިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ،ބަގީޗާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ރީތިގަސްމަގުން

ނަންބަރު މީޓިންގ ރޫމްގައި

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

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

ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

ދެކުނަށް ގޮސް ރީތިގަސްމަގާއި އޯރކިޑްމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި
ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ސައިމާހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް ،ނިރޮޅުމަގު  21ނަންބަރު
ގޯޅިން އިރަށް ،ކާނިމަގުން އުތުރަށް ،ނިރޮޅުމަގު  15ނަންބަރު ގޯޅިން
ހުޅަނގަށް ،ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް ،އޯރކިޑްމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،
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ރަބަރުގަސްމަގުން ދެކުނަށް ،ރަބަރުގަސްމަގު  01ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް،

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ

ބޯގަންވިލާމަގުން ދެކުނަށް ،އަސުރުމާހިނގުމުން އިރަށް ،ޗަނބޭލީމަގުން

އައިސޮލޭޝަން ރޫމް

ދެކުނަށް ،ޗަނބޭލީމަގު  05ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން
ދެކުނަށް ،ޗަނބޭލީމަގު  06ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ޗަނބޭލީމަގުން
ދެކުނަށް ،ސައިމާހިނގުމުން އިރަށް ގޮސް ސައިމާހިނގުމާއި ނިރޮޅުމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ރަބަރުގަސްމަގާއި ސައިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ސައިމާހިނގުމުން އިރަށް ،ޗަނބޭލީމަގުން އުތުރަށް،
ޗަނބޭލީމަގު  06ނަންބަރު ގޯޅިން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް،

ހުރަވީ ސްކޫލް ،އުތުރު

ޗަނބޭލީމަގު  05ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ޗަނބޭލީމަގުން އުތުރަށް،

ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ސީ

އަސުރުމާހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ބޯގަންވިލާމަގުން އުތުރަށް،

ބްލޮކްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯގެ 2

ރަބަރުގަސްމަގު  01ނަންބަރު ގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ރަބަރުގަސްމަގުން

ނަންބަރު މީޓިންގ ރޫމްގައި

ދެކުނަށް ގޮސް ރަބަރުގަސްމަގާއި ސައިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި
ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ރޯޝަނީމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ގަލަދުންގޯޅިން އުތުރަށް،
ހެންވޭރު
އުތުރު1-

ފިނިފެންމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދީފްރާމްގޯޅިން ދެކުނަށް ،ރޯޝަނީމަގުން
އިރަށް ،އަސްރަފީމަގުން ދެކުނަށް ،ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް،
ވައިލެޓްހިނގުމުން އުތުރަށް ،ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް،

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ،ޕޯޓިކޯގެ
ދެކުނު ފަޅީގައި

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ރޯޝަނީމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ފިލިގަސްމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހިތްފަސޭހަގޯޅިން ދެކުނަށް،
ހެންވޭރު
އުތުރު2-

އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން އިރަށް ،މަހެލިގޯޅިން ދެކުނަށް ،މެހެލިގޯޅިން އިރަށް،
ދީފްރާމްގޯޅީނިށް ދެކުނަށް ،ފިނިފެންމާގޯޅިން އިރަށް ،ގަލަދުންގޯޅިން
ދެކުނަށް ،ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ،ޕޯޓިކޯގެ
އުތުރު ފަޅީގައި

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ފިލިގަސްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މެހެލިގޯޅިއާ އަމީރުއަޙްމަދުމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން އަމީރުއަހްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސަންދުބަރަކާގޯޅިން
ހެންވޭރު

ދެކުނަށް ،ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ދުނބުރިމަގުން ދެކުނަށް،

އުތުރު3-

ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް ،އަސްރަފީމަގުން އުތުރަށް ،ރޯޝަނީމަގުން

ޣާޒީ ބިލްޑިންގެ ޕޯޓިކޯ ގައި

ހުޅަނގަށް ،ދީފްރާމްގޯޅިން ދެކުނަށް ،މެހެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް ގޮސް
މެހެލިގޯޅިއާއި އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
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ކޯޑު
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ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދުބުރިމަގާއި ރޯޝަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
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ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް ،ގުލޭނޫރަންމަގުން

ވެލާނާގެ ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ

ހެންވޭރު

ހުޅަނގަށް ،އަބަދައްފެހިމަގުން ދެކުނަށް ،ވައިލެޓްގޯޅިން އިރަށް،

ޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު

އުތުރު4-

ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް ،ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް ،ދުބުރިމަގުން

ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން

އުތުރަށް ގޮސް ދުބުރިމަގާއި ރޯޝަނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

އޭރިއާގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ސަންދުބަރަކާއިގޯޅި އާއި އަމީރުއަހްމަދުމަގާއި
ހެންވޭރު
އުތުރު5-

ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީރުއަހްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސޯސަންމަގުން
ދެކުނަށް ،ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް ،ސަންދުބަރަކާއިގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް
ސަންދުބަރަކާއިގޯޅިއާއި އަމީރުއަހްމަދުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން
ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 4
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ސޯސަންމަގާއި މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،މެދުޒިޔާރަތް މަގުން ހުޅަނގަށް ،އަބަދަށްފެހިމަގުން

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ

ހެންވޭރު

ދެކުނަށް ،ގުލޭނޫރަންމަގުން އިރަށް ،ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް ގޮސް

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން

އުތުރު6-

ސޯސަންމަގާއި މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 5

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ
މެދު
ހެންވޭރު1-

ނުކުތާއިން ވައިލެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ފިލިގަސްހިނގުމުން ދެކުނަށް،
މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،ބޮޑުފުންގަޑުމަގުން ދެކުނަށް ،ބުރެވިމަގުން އިރަށް،
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް
(ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ
މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ
އިރު ޕްލޭސްކޫލް  1ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ފިލިގަސްހިނގުމާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ވައިލެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ވައިލެޓްހިނގުމުން ދެކުނަށް،

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް

މެދު

ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް ،ތަޑިރަތްމާގޯޅިން ދެކުނަށް ،އަބަދަށްއުފާމަގުން

(ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ

ހެންވޭރު2-

އިރަށް ،ގުލްފާމްހިނގުމުން ދެކުނަށް ،މަޖީދީމަގުން އިރަށް،

މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން

ފިލިގަސްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ފިލިގަސްހިނގުމާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި

ވަންނަ އިރު  JKG2ގައި

ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުފުންގަޑުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
މެދު
ހެންވޭރު3-

މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް ،ވައިޖެހޭމަގުން އިރަށް،
ވައިޖެހޭމަގުން އުތުރަށް ،ބަރުޖޯރާގޯޅިން އިރަށް ،ބޮޑުފުންގަޑުމަގުން
އުތުރަށް ގޮސް ބޮޑުފުންގަޑުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި
ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް
ޔުނިވަރސިޓީ (ބިޒްނަސް
ސްކޫލް) ،ކޮމްޕައުންޑް އޭރިއާ -
ސޯސަންމަގުން ވަންނަ ގޭޓު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ހީނާގޯޅިއާއި ވައިޖެހޭމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް ،ހިތިގަސްމަގުން

ވެލާނާގެ ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ

މެދު

ހުޅަނގަށް ،ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް،

ޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު

ހެންވޭރު4-

މޫންލއިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް ،ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް،

ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން

ރަތްވިލާހިނގުމުން އުތުރަށް ،ރަތްވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހީނާގޯޅިން

އޭރިއާގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

އުތުރަށް ގޮސް ހީނާގޯޅިއާއި ވައިޖެހޭމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
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ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ބުރެވިމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ބުރެވިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ބޮޑުފުންގަޑުމަގުން އުތުރަށް،
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މެދު
ހެންވޭރު5-

ބަރުޖޯރާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ވައިޖެހޭމަގުން ދެކުނަށް ،ވައިޖެހޭމަގުން
ހުޅަނގަށް ،ހީނާގޯޅިން ދެކުނަށް ،ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް،ރަތްވިލާހިނގުމުން
ދެކުނަށް ،ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ބުރެވިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް
(ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ މޫނިމާ
ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ އިރު
ޕްލޭސްކޫލް  2ގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް
މެދު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު

(ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ

ހެންވޭރު6-

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ
އިރު ޕްލޭސްކޫލް  3ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް،
ހެންވޭރު

ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ،މޫނިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން

ދެކުނު1-

އިރަށް ،މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި
މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު
ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު
ފަރާތު  C2ކުލާސްރޫމްގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ދޫހިމެރިމަގާއި ކަށިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާ އިން
ދޫހިމެރިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ދޮންއަދަރާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން
ހެންވޭރު

ހުޅަނގަށް ،ކޮއިމަލާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް،

ދެކުނު2-

މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް ،އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަށިމާހިނގުމުން
އުތުރަށް ގޮސް ދޫހިމެރިމަގާއި ކަށިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު
ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު
ފަރާތު  D2ކުލާސްރޫމްގައި

ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ކަލާފާނުހިނގުމާއި ދޫހިމެރިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ދޫހިމެތިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން
ހެންވޭރު

ހުޅަނގަށް ،ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ދޫހިމެރިމަގުން އިރަށް،

ދެކުނު3-

ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ،ކަލާފާނުހިނގުމުން
އުތުރަށް ގޮސް ކަލާފާނުހިނގުމާއި ދޫހިމެރިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު
ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރު
ފަރާތު  A2ކުލާސްރޫމްގައި

ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ކިނބިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ކިނބިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް ،މޫނިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް،
ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަލާފާނުހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން
ހުޅަނގަށް ،ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށް،

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި

ހެންވޭރު

މޫނިމާހިނގުމުން އުތުރަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ،ޖަނަވަރީމަގުން އިރަށް

ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ

ދެކުނު4-

ގޮސް ކިބިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ގޭޓުން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

 E2ކްލާސްރޫމްގައި

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  1290އިން
ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  1389ކާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ
ރައްޔިތުންނެވެ.
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ހެންވޭރު

ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި މޫނިމާހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ކަލާފާނުހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ

ދެކުނު5-

ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ގޭޓުން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  1390އިން

 F2ކްލާސްރޫމްގައި

ފެށިގެން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  1701ކާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ
ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ސޯސަންމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގުޅޭ
ހެންވޭރު
ހުޅަނގު1-

ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،އަބަދަށްފެހިމަގުން
ދެކުނަށް ،ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް ،މުތީގޯޅިން އިރަށް ،ސޯސަންމަގުން
އުތުރަށްގޮސް ސޯސަންމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގޯޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް،
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ފުރަތަމަ
ދޮރާށިން ވަންނައިރު އޮފީސް
ކޮރިޑޯގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،މުތީގޯޅިއާއި ނިރޮޅުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް

ހެންވޭރު

ފެށިގެން ،ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް،

މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް މަގުން

ހުޅަނގު2-

ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް ،މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށްގޮސް ނިރޮޅުމަގާއި

ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ

މުތީގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ހިތިގަސްމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް ،ރަތްވިލާމަގުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް

ހެންވޭރު

ހުޅަނގަށް ،ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް ،ދޫހިމެރިމަގުން އިރަށް،

މޯލްޑިވްސްގެ ވައިލެޓް މަގުން

ހުޅަނގު3-

ކާސިންޖިމަގުން އުތުރަށް ،ކިނބިގަސް މަގުންއިރަށް ،ޖަނަވަރީ ހިނގުމުން

ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ

އުތުރަށް ،ހިތިގަސްމަގުން އިރަށްގޮސް ޖަނަވަރީމަގާއި ހިތިގަސްމަގާއި ގުޅޭ

ދެކުނުކޮޅުގައި

ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ތަނޑިރަތްމާގޯޅިއާއި ވައިލެޓްމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސޯސަންމަގުން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ

ހެންވޭރު

ދެކުނަށް ،ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް ،ކާސިންޖީމަގުން އުތުރަށް ،މަޖީދީމަގުން

މެދުޒިޔާރަތްމަގު  3ވަނަ

ހުޅަނގު4-

އިރަށް ،ގުލްފާމްހިނގުމުން އުތުރަށް ،އަބަދަށްއުފާމަގުން ހުޅަނގަށް،

ދޮރާށިން ވަންނައިރު ޕާކިންގް

ތަނޑިރަތްމާގޯޅިން އުތުރަށްގޮސް ވައިލެޓްމަގާއި ތަނޑިރަތްމާގޯޅި

އޭރިއާ (ނުކުންނަ ކޮރިޑޯ) ގައި

ގުޅޭނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،މަޖީދީމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ
ހެންވޭރު
ހުޅަނގު5-

ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކާސިންޖީމަގުން ދެކުނަށް،
ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް ،މުޝްތަރީމަގުން އުތުރަށް ،ވައިޖެހޭމަގުން އިރަށް،
ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށްގޮސް މަޖީދީމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް
ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
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ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް
(ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)ގެ
މޫނިމާ ހިނގުމުގެ ގޭޓުން ވަންނަ
އިރު  JKG3ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ވައިޖެހޭމަގާއި މުޝްތަރީގެ ގުޅޭ ނުކުތާއިން

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ

ފެށިގެން މުޝްތަރީމަގުން ދެކުނަށް ،ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް،

(ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު) ،ގެ

ހެންވޭރު

ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް ،ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ވައިޖެހޭމަގާއި

ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާއި މޫނިމާ

ހުޅަނގު6-

މުޝްތަރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީގައިވާ

މީހުންނާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު

ގޭޓު ވަންނަ އިރު ނަރސަރީ3-

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

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

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

ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ އަބަދަށްފެހިމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ކަރަންކާމަގުން ދެކުނަށް ،ކަޅުހުރާމަގުން
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T6.4
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T6.5

ގަލޮޅު

ހުޅަނގަށް ،ހަދީބީމަގުން ދެކުނަށް ،ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން ހުޅަނޅަގަށް،

އުތުރު1-

ހަނދުވަރުދޭހިނގުމުން ދެކުނަށް ،މަޖިދީމަގުން އިރަށް ،އަބަދަށްފެހިމަގުން
އުތުރަށް ގޮސް އަބަދަށްފެހިމަގާއި ވައިލެޓްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި
ގޭގޭގެ ރަޖސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ
ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ
ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު
އިރުމަތީ ފަރާތު  6ނަންބަރު
ކުލާސް ރޫމް

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ކަޅުހުރާމަގާއި އަލިކިލެގެފާނުމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ،އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ނީލޯފަރުމަގުން ހުޅަނގަށް،

ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު،

ގަލޮޅު

ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،ހަނދުވަރުދޭހިގުމުން

ބަނަފްސާމަގު  4ނަންބަރު

އުތުރު2-

އުތުރަށް ،ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ހުސްނުހީނާމަގުން އުތުރަށް،

ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ކެރަމް

ކަޅުހުރާމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކަޅުހުރާމަގާއި އަލިކިލެގެފާނުމަގު ގުޅޭ

ހޯލުގައި

ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމާއި
މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް،
ޝަހީދުކުޑައާދަމްގެކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ލިލީ މަގުން
ގަލޮޅު
އުތުރު3-

ހުޅަނގަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން ހުޅަނގަށް،
ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،ނީލޯފަރުމަގުން އިރަށް ،އަލިކިލެގެފާނުމަގުން
އުތުރަށް ،ހިތަށްފިނިވާމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު
ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމާއި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ
ޗާންދަނީމަގުގެ  1ނަންބަރު
ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ
މެދުގައި

މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ކަރަންކާމަގާއި ގުލެނޫރަންމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ގުލޭނޫރަންމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސިއްކަގޯޅިން ދެކުނަށް ،ސިއްކަގޯޅިން
ހުޅަނގަށް ،ސިއްކަގޯޅިން ދެކުނަށް ،ހިއްތަށްފިނިވާމަގުން ހުޅަނގަށް،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ

ގަލޮޅު

އަލިކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ކަޅުހުރާމަގުން އިރަށް ،ހުސްނުހީނާމަގުން

ޗާންދަނީމަގުގެ  1ނަންބަރު

އުތުރު4-

ދެކުނަށް ،ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން އިރަށް ،ހަދީބީމަގުން އުތުރަށް،

ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

ކަޅުހުރާމަގުން އިރަށް ،ކަރަންކާމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ގުލޭނޫރަންމަގާއި

އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

ކަރަންކާމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ހިތްފަސޭހަގޯޅިއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ހުޅަނގަށް ،ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް،
މެދުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ،ޝަހީދު ޙުސައިން މުޙަންމަދު ހިނގުމުން
ދެކުނަށް ،ހިތަށްފިނިވާމަގުން އިރަށް ،ސިއްކަގޯޅިން އުތުރަށް،
ގަލޮޅު
އުތުރު5-

ސިއްކަގޯޅިން އިރަށް ،ސިއްކަގޯޅިން އުތުރަށް ،ގުލޭނޫރަންމަގުން
އިރަށް،ކަރަންކާމަގުން ދެކުނަށް ،ވައިލެޓްގޯޅިން އިރަށް ،އަބަދަށްފެހިމަގުން
އުތުރަށް ،މެދުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ،ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް،
އަމީރުއަހުމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހިތްފަސޭހަގޯޅީން އުތުރަށް ގޮސް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން
ދާއިރު ޑްރީމް ކްލާސް 1

ހިތްފަސޭހަގޯޅިއާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ
ދަފްތަރު ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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ގަލޮޅު މެދު-
1

ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ފާށާނާކިލެގެމަގުން ދެކުނަށް،
ބާއިންޖީހިނގުމުން އިރަށް ،އަލިކިލެގެފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް
އަލިކިލެގެފާނުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  3ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ
އިރުމަތީކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝަބްނަމްމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން
މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،އަލިކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ސަހަރާމަގުން

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ

ގަލޮޅު މެދު-

އިރަށް ،ސަހަރާމަގުން ދެކުނަށް ،ސަހަރާމަގުން އިރަށް ،ނިޔަދުރުގޯޅިން

ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން،

2

ދެކުނަށް ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް ،ޝަބްނަމްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް

ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ

ޝަބްނަމްމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

މެދުގައި

ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގާއި ދޮންއަދަރާހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް،

އަލް މަދަރުސަތުލް

ގަލޮޅު މެދު-

ރުއްކެނޑިޔާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް،

ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ،

3

ދޮންއަދަރާހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ދޮންއަދަރާހިނގުމާއި

ޗާންދަނީމަގު މައިދޮރާށިން

ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލްގެ މެދު

ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިޔަދުރުގޯޅިއާއި ސަހަރާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ފެށިގެން ސަހަރާމަގުން ހުޅަނަގަށް ،ސަހަރާމަގުން އުތުރަށް ،ސަހަރާމަގުން
ގަލޮޅު މެދު-
4

ހުޅަނގަށް ،އަލިކިލޭގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް،

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން،

ރާދަފަތިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ލޮނުޒިޔާތަތްމަގުން އިރަށް،

އާމިނާރަނި ހިނގުމުގައި އިންނަ

ރުއްކެނޑިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް،

ދޮރާށިން ވަންނައިރު ކޮރިޑޯގައި

ނިޔަދުރުގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް ނިޔަދުރުގޯޅި އާއި ސަހަރާމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއާއި ހަމައަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ނިރޮޅުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޝަބްނަމްމަގުން ދެކުނަށް،
ގަލޮޅު މެދު-

ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް ،ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ނިރޮޅުމަގާއި

5

މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  3ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

ރައްޔިތުންނާއި ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު
ރަޖިސްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ ދޮންއަދަރާދަހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ގަލޮޅު
ދެކުނު1-

ފެށިގެން ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން އުތުރަށް ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް،

ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ރުއްކެނޑިޔާ

ކޮއިމަލާހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ރެހެނދިހިނގުމުން

ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ

ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށްގޮސް ،ދޮންއަދަރާދަހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި

އިރުމަތީކޮޅުގައި

ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ކޮއިމަލާހިނގުމާ ބުރުޒުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ގަލޮޅު

ފެށިގެން ކޮއިމަލާހިނގުމުން އުތުރަށް ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް،

ދެކުނު2-

ރެހެންދިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށްގޮސް ކޮއިމަލާހިނގުމާއި
ބުރުޒުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
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ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ރުއްކެނޑިޔާ
ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ
ހުޅަނގު ކޮޅުގައި
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ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ރެހެންދިހިނގުމާއި އަމީނީމަގައި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ރެހެންދިހިނގުމުން އުތުރަށް ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް،
192

T8.3

193

T8.4

581

T8.5

194

T9.1

195

T9.2

ގަލޮޅު
ދެކުނު3-

ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،ޖަމާލުއްދީންހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،
އާމިނާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް،
ނިކަގަސްހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ،ސިއްތިމާވާހިނގުމުން
ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށްގޮސް ރެހެންދިހިނގުމާއި އަމީނީމަގައި ގުޅޭ

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  3ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ
ހުޅަނގުކޮޅުގައި

ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ސިއްތިމާވާހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ސިއްތިމާވާހިނގުމުން އުތުރަށް ،ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް،
ނިކަގަސްހިނގުމުން އުތުރަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް،

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ

ގަލޮޅު

ވައިދެރިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް،

ހިނގުމުން  6ނަންބަރު

ދެކުނު4-

އާމިނާރަނިހިނގުމުން އުތުރަށް ،ފަޅުމަތީމަގުން އިރަށް،

ގޭޓުންވަދެގެން ދާއިރު އުތުރު

ރަށްދެބައިހިނގުމުން އުތުރަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށްގޮސް

ފަރާތު ކުލާސްރޫމު 7ގައި

ސިއްތިމާވާހިނގުމާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މަލޭގެ ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅެ
ގަލޮޅު
ދެކުނު5-

ނުކުތާއިން ކޮއިމަލާހިނގުމުން އުތުރަށް ،އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް،

ބިލަބޮންގް ހައި

ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،ފަޅުމަތީމަގުން ހުޅަނގަށް،

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ

އާމިނާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށްގޮސް،

ރަށްދެބައި ހިނގުމުގެ ދޮރާށިން

ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ވަދެގެންދާއިރު ކްލާސް ރޫމް

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

C3

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓްލާނީ މާލޭގެ ،ދަނބުރުއްމަގާއި ކުދިމާގޯޅި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ،ކުދިމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް،
ޤުމްރީގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ޗާނދަނީމަގުން ދެކުނަށް ،ކުރިކީލަމަގުން އިރަށް،
ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް ،ޖަމާލުއްދީން ހިނގުމުން އިރަށް،
ގަލޮޅު

ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް ،ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ،ސިއްތިމާވާ

ހުޅަނގު1-

ހިނގުމުން އުތުރަށް ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ،މިރިހިގޯޅިން
އުތުރަށް ،ހަލަވެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،
އަނޯނާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދަނބުރުއްމަގުން އުތުރަށްގޮސް ދަނބުރުއްމަގާއި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  6ނަންބަރު
ގޭޓުންވަދެގެން ދާއިރު
އުތުރުފަރާތު ކުލާސްރޫމު 4
ގައި

ކުދިމާގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަގިސްޓްރީގައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓްލާނީ މާލޭގެ ،ރަށްދެބައިމަގާއި ދަނބުރުއްގޯޅިއާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ،ދަނބުރުއްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދަނބުރުއްމަގުން ދެކުނަށް،
ގަލޮޅު
ހުޅަނގު2-

އަނޯނާގޯޅިން އިރަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް ،ހަލަވެލި ގޯޅިން އިރަށް،
މިރިހިގޯޅިން ދެކުނަށް  ،ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް ،ސަބުދެރިޔާމަގުން
އުތުރަށް ،ހެލެނބެލިގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް
ރަށްދެބައިމަގާއި ދަނބުރުއްގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  6ނަންބަރު
ގޭޓުންވަދެގެން ދާއިރު އުތުރު
ފަރާތު ކުލާސްރޫމު 6ގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓްލާނީ މާލޭގެ ،ފާށަނާކިލެގެމަގާއި ސަތަރުގޯޅިއާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ،ސަތަރުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ސަބުދެރިޔާމަގުން ދެކުނަށް،
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ގަލޮޅު
ހުޅަނގު3-

ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ސިއްތިމާވާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް،
ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ،ރާދަފަތި ހިނގުމުން އުތުރަށް،
ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ފާށަނާކިލެގެމަގުން އުތުރަށް ގޮސް
ފާށަނާކިލެގެމަގާއި ސަތަރުގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  6ނަންބަރު
ގޭޓުންވަދެގެން ދާއިރު އުތުރު
ފަރާތު ކުލާސްރޫމު 5ގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓްލާނީ މާލޭގެ ،ފާށަނާކިލެގެމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ
ގަލޮޅު
ހުޅަނގު4-

ނުކުތާއިން ،މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް،
ހެލެނބެލިގޯޅިން އިރަށް ،ސަބުދެރިޔާމަގުން އުތުރަށް ،ސަތަރުގޯޅިން
އިރަށް ،ފާށަނާކިލެގެމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ފާށަނާކިލެގެމަގާއި މަޖީދީމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ މިއުޒިކީ
ހިނގުމުން  4ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ
ފުރަގަހުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓްލާނީ މާލޭގެ ޗާނދަނީމަގާއި ދެވިނަމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ގަލޮޅު
ހުޅަނގު5-

ފެށިގެން ދެވިނަމަގުން ހުޅަނގަށް ،ދެވިނަމަގުން ދެކުނަށް ،ކުރިކީލަމަގުން
އިރަށް ،ޗާނދަނީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ޗާނދަނީމަގާއި ދެވިނަމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނާއި ގަލޮޅު ހުޅަނގު
ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަނބުރުގޯޅިއާއި ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް ،ޝީރާޒީގޯޅިން ހުޅަނގަށް،

މައްޗަންގޮޅި

ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިން ދެކުނަށް ،މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ނިކަގަސްމަގުން

އުތުރު1-

ދެކުނަށް ،ކުދިމާގޯޅިން އިރަށް ،ދަނބުރުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް
ދަނބުރުގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ދަނބުރުގޯޅިއާއި ރަށްދެބައިމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން
ދާއިރު ޑްރީމް ކްލާސް 2
ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ
ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން،
ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު
އިރުމަތީ ފަރާތު  5ނަންބަރު
ކުލާސް ރޫމް

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މަޖީދީމަގާ ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ބޮޑުފުޅަށްގޯޅިން އުތުރަށް ،ޝީރާޒީގޯޅިން އިރަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން
މައްޗަންގޮޅި
އުތުރު2-

އުތުރަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން އިރަށް ،ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް ،ލިލީމަގުން

އަލް މަދަރުސަތުލް

އިރަށް ،ޝަހީދުކުޑައާދަމްކުޑަތުއްތުހިނގުމުން އުތުރަށް،

ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ

މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޗާނދަނީމަގުން ދެކުނަށް ،ދިދިގޯލިން

ޗާންދަނީމަގު މައިދޮރާށިން

ހުޅަނގަށް ،ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުން އުތުރަށް ،ކެނެރީމަގުން ހުޅަނގަށް،

ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ

ބުލްބުލްގޯޅިން ދެކުނަށް ،ޝަހީދުކުޑަނެވިތުއްތުމަނިކުހިނގުމުން އިރަށް،

ދެކުނުފަރާތުގައި

އަތަމާގޯޅިން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް މަޖީދީމަގާ
ބޮޑުފުޅަށްގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދިލްކުޝާގޯޅިއާއި ޗާނދަނީމަގާގުޅޭ ނުކުތާއިން
ޗާނދަނީމަގުން އުތުރަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް،
މައްޗަންގޮޅި

އާބުރުޒުހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ފަރީދީމަގުން އިރަށް ،ފަރީދީހިނގުމުން

އުތުރު3-

ދެކުނަށް ،ކެނެރީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ދިލްކުޝާގޯޅިން ދެކުނަށް،
ދިލްކުޝާގޯޅިން އިރަށް ގޮސް ދިލްކުޝާގޯޅިއާއި ޗާނދަނީމަގާ ގުޅޭ
ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
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އަލް މަދަރުސަތުލް
ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ
ޗާންދަނީމަގު މައިދޮރާށިން
ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ
އުތުރުފަރާތުގައި

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

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

ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިދިގޯޅިއާއި ޗާނދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ޗާނދަނީމަގުން އުތުރަށް ،ދިލްކުޝާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދިލްކުޝާގޯޅިން
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T11.2

204

T11.3

205

T11.4

މައްޗަންގޮޅި
އުތުރު4-

އުތުރަށް ،ކެނެރީމަގުން އިރަށް ،ފަރީދީހިނގުމުން އުތުރަށް ،ފަރީދީމަގުން

އަލް މަދަރުސަތުލް

ހުޅަނގަށް ،ރަތްފަސްގޯޅިން ދެކުނަށް ،ކެނެރީމަގުން އިރަށް،

ޢަރައްބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ

ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ދިދިގޯޅިން އިރަށް ގޮސް

ސެން ކްލާސްރޫމްގައި

ދިދިގޯޅިއާއި ޗާނދަނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާ އަތަމާގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަތަމާގޯޅިން
މައްޗަންގޮޅި
އުތުރު5-

އުތުރަށް ،ޝަހީދުކުޑަނެވިތުއްތުމަނިކުހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ބުލްބުލްގޯޅިން
އުތުރަށް ،ކެނެރީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޗަމްޕާމަގުން ދެކުނަށް،
މަޖީދީމަގުންއިރަށް ގޮސް މަޖީދީމަގާއި އަތަމާގޯޅި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި
ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،
ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން
ދާއިރު ޑްރީމް ކްލާސް 3
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

މައްޗަންގޮޅި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު

ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2

އުތުރު6-

ރަޖިސްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން
ދާއިރު ޑްރީމް ކްލާސް 4

މައްޗަންގޮޅި
މެދު1-

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ،ދިލްބަހާރުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް،

މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،މާވެޔޮމަގުން ދެކުނަށް ،މާވެޔޮގޯޅިން އިރަށް،

ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު

ކާމިނީމަގުން އުތުރަށް ،ދިލްބަހާރުގޯޅިން އިރަށް ،ދިލްބަހާރުމަގުން އުތުރަށް

ނަންބަރު  2އިން ވަނދެގެން

ގޮސް ދިލްބަހާރުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގައި

ދާއިރު  9ނަމްބަރު

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ،ނިކަގަސްމަގާއި ޖޯޝީހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ޖޯޝީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް،
މައްޗަންގޮޅި
މެދު2-

ރަނައުރާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދެވިނަމަގުން އުތުރަށް ،ކުރިކީލަމަގުން
ހުޅަނގަށް ،ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް ،ބާމިޔާގޯޅިން އިރަށް ،ދެވިނަމަގުން
ދެކުނަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް ،ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް
ނިކަގަސްމަގާއި ޖޯޝީހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގައި

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ގޭޓުން
ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ
އުތުރުކޮޅުގައި

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ،ކުރިކީލަމަގާއި ނިކަގަސްމަގާއި ގުޅޭ
މައްޗަންގޮޅި
މެދު3-

ނުކުތާއިން ކުރިކީލަމަގުން ހުޅަނގަށް ،ދެވިނަމަގުން ދެކުނަށް،
ރަނައުރާގޯޅިން އިރަށް ،ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ،ޖޯޝީހިނގުމުން
އިރަށް ،ނިކަގަސްމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކުރިކީލަމަގާއި ނިކަގަސްމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް
ސްކޫލްގެ ބުރުޒުމަގު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ
ދެކުނުކޮޅުގައި

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ،ކުދިރަތްމާގޯޅިއާއި ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ
މައްޗަންގޮޅި
މެދު4-

ނުކުތާއިން ކުދިރަތްމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ

ދިލްބަހާރުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ކާމިނީމަގުން ދެކުނަށް ،ގުލާބީމަގުން އިރަށް،

ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު

ދިލްބަހާރުމަގުން އުތުރަށް ،ކުރިކީލަމަގުން އިރަށް ،ދެވިނަމަގުން އުތުރަށް،

ނަންބަރު  2އިން ވަނދެގެން

ދެވިނަމަގުން އިރަށް ،ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކުދިރަތްމާގޯޅިއާއި

ދާއިރު  10ނަމްބަރު

ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ކްލާސްރޫމްގައި

މީހުންނެވެ.
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ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

މައްޗަންގޮޅި
މެދު5-

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ،ނިކަގަސްމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް،

މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް ،ކުދިރަތްމާގޯޅިން

ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2

އިރަށް ،ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް ،ގުމްރީގޯޅިން އިރަށް ،ނިކަގަސްމަގުން

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން

އުތުރަށް ގޮސް ނިކަގަސްމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގައި

ދާއިރު ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ކުލާސް ރޫމް1
އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް

މައްޗަންގޮޅި

މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ،މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ސްކޫލްގެ އައިމިނާރަނި ހިނގުން

މެދު6-

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު
ފަރާތު ކްލާސްރޫމް  C1ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،މާވެޔޮމަގާއި މާވެޔޮގޯޅިއާ ގުޅޭނުކުތާއިން

ބިލަބޮންގ ހައި

ފެށިގެން ،މާވެޔޮގޯޅިން އިރަށް ،ކާމިނީމަގުން ދެކުނަށް ،ގުލާބީމަގުން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ

މައްޗަންގޮޅި

ހުޅަނގަށް ،މުއިވެޔޮމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް،

ރަތްދެބައިމަގު  1ނަންބަރު

ދެކުނު1-

ނަސީމީހިނގުމުން އިރަށް ،ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް ،އަލިމަސްމަގުން

ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު

އިރަށް ،މާވެޔޮމަގުން އުތުރަށް ގޮސް މާވެޔޮމަގާއި މާވެޔޮގޯޅިއާއި ގުޅޭ

ދެކުނުފަރާތު  A1ކްލާސްރޫމް

ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ބަޑިފަސްގަނޑުމަގާއި ގުލާބީމަގާއި ގުޅޭ
މައްޗަންގޮޅި
ދެކުނު2-

ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،ގުލާބީމަގުން ހުޅަނގަށް ،މުއިވެޔޮމަގުން ދެކުނަށް،
އަލަމާގޯޅިން އިރަށް ،ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް ،ބިންހިމަގޯޅިން އިރަށް،
ބަޑިފަސްގަނޑުމަގުން އުތުރަށްގޮސް ،ގުލާބީމަގާއި ބަޑިފަސްގަނޑުމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅި
ދެކުނު3-

ބިލަބޮންގ ހައި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ
ރަށްދެބައި ހިނގުން  2ނަންބަރު
ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު (ކުރީގެ
އީ.ޕީ.އެސް) ،ކްލާސް ރޫމް B1
ގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ދެވިނަމަގާއި ބާމިޔާގޯޅިއާއި ގުޅޭ

ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)ބިލަބޮންގ (

ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،ބާމިޔާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ދިލްބަހާރުމަގުން އުތުރަށް،

ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް

ގުލާބީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ބަޑިފަސްގަނޑުމަގުން ދެކުނަށް،

ސްކޫލް ،އަމީނީމަގު  1ނަންބަރު

އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް ،ދެވިނަމަގުން އުތުރަށްގޮސް ދެވިނަމަގާއި

ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ

ބާމިޔާގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ކޯރުކެނޑިމަގާއި ބިންހިމަގޯޅިއާގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،ބިންހިމަގޯޅިން އިރަށް ،ބަޑިފަސްގަނޑުމަގުން
ދެކުނަށް ،ބަޑިފަސްގަނޑު ހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް،
މައްޗަންގޮޅި

މާފަތްތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް،

ދެކުނު4-

ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށް ،ކޯރުކެނޑި ހިނގުމުން
އުތުރަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް
ގޮސް ބިންހިމަގޯޅިއާއި ކޯރުކެނޑިމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ކުރީގެ އީ.ޕީ.އެސް)ބިލަބޮންގ (
ހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް
1ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގު ދޮރޯށިން
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު
ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ވައިދެރި ހިނގުމާއި އިސްކަންދަރުމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން ،އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް،
މައްޗަންގޮޅި

ބަޑިފަސްގަނޑު ހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް،

ދެކުނު5-

މާފަތްތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް،

ވިލާ ކޮލެޖް ،ކްލާސްރޫމް 15

ވައިދެރިހިނގުމުން އުތުރަށްގޮސް ،ވައިދެރި ހިނގުމާއި އިސްކަންދަރުމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
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ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން
މައްޗަންގޮޅި
ދެކުނު6-

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،މާލެ ސިޓީ ދަފްތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ
މީހުންގެ ތެރެއިން ،މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ވިލާ ކޮލެޖް ،ކްލާސްރޫމް 16

މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ އޯކިޑްމަގާ ކާނޭޝަންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ކާނޭޝަންމަގުން ހުޅަނގަށް ،އިރާކުމަގުން ދެކުނަށް ،ފުނަގޯޅިން
ހުޅަނގަށް ،ޖަހާމުގުރިގޯޅިން ދެކުނަށް ،ފަރީދީމަގުން ދެކުނަށް،

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ

މާފަންނު

މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،ޖަމްބުމަގުން ދެކުނަށް ،އަސަރީ ހިނގުމުން އިރަށް،

އައިސަރަނި ހިނގުމުގެ 1

މެދު1-

އަސަރީ ހިނގުމުން އުތުރަށް ،އަސަރީ ހިނގުމުން އިރަށް ،އަސަރީގޯޅިން

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން

އުތުރަށް ،މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،ފަނޑިޔާރުމަގުން ހުޅަނގަށް ،އޯކިޑުމަގުން

ދާއިރު ކްލާސްރޫމް  26ގައި

އުތުރަށް ގޮސް އޯކިޑުމަގާއި ކާނޭޝަންމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާވެޔޮމަގާ މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން
މާފަންނު
މެދު2-

ހުޅަނގަށް ،އަސަރީގޯޅިން ދެކުނަށް ،އަސަރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،
އަސަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،އަސަރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ޖަންބުމަގުން
ދެކުނަށް ،އަލިމަސްމަގުން އިރަށް ،މާވެޔޮމަގުން އުތުރަށް ގޮސް މާވެޔޮމަގާ
މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ
އައިސަރަނި ހިނގުމުގެ 1
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު
ކްލާސްރޫމް  27ގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖަމްބުމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން
ހުޅަނގަށް ،ރުވާގުމަގުން ދެކުނަށް ،ރުވާމަގުން ހުޅަނގަށް،

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ

މާފަންނު

މިރިޔަސްމަގުން ދެކުނަށް ،ޔާގޫތުގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ޖަވާހިރުމަގުން

އައިސަރަނި ހިނގުމުން 2

މެދު3-

ދެކުނަށް ،ނަސީމީހިނގުމުން އިރަށް ،ޖަމްބުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު

ޖަމްބުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރުވާމަގާއިމަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން
ހުޅަނގަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،އިރަމާމަގުން އިރަށް،

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ

މާފަންނު

އަޅިވިލާމަގުން އިރަށް ،ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް ،ޔާގޫތުގޯޅިން އިރަށް،

އައިސަރަނި ހިނގުމުން 2

މެދު4-

މިރިޔަސްމަގުން އުތުރަށް ،ރުވާމަގުން އިރަށް ،ރުވާމަގުން އުތުރަށް ގޮސް

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު

ރުވާމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

ހޯލުގެ މެދުގައި

މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިރިޔަސްމަގާއި ޖަވާހިރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
މާފަންނު
މެދު5-

ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް ،އަޅިވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް ،އިރަމާމަގުން
ހުޅަނގަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،މިރިޔަސްމަގުން އިރަށް ގޮސް
މިރިޔަސްމަގާ ޖަވާހިރުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ
އައިސަރަނި ހިނގުމުން 1
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު
ހެލްތް ރޫމް

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ
މާފަންނު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު

އައިސަރަނި ހިނގުމުން 1

މެދު6-

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު
ލޮބީ އޭރިއާ (ހޯލް ކުރިމަތި)
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ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ އާބުރުޒުހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ގުރާބުތުނޑިހިނގުމުން
214

T14.1

215

T14.2

216

T14.3

217

T14.4

591

T14.5

592

T14.6

218

T15.1

މާފަންނު
އުތުރު1-

ދެކުނަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން އިރަށް ،ލައިނޫފަރުމަގުން ދެކުނަށް،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ،ތާޖުއްދީން

ފިޔާތޮށިމަގުން އިރަށް ،ފެންފިޔާޒުގޯޅިން ދެކުނަށް ،ފަރީދީގޯޅިން ދެކުނަށް،

ހިނގުމުން  2ނަންބަރު ގޭޓުން

ފަރީދީމަގުން އިރަށް ،އާބުރުޒުހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް އާބުރުޒުހިނގުމާއި

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ
މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ގުރާބުތުނޑިހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ނެރުމަތީހިނގުމުން
ދެކުނަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ރަބީޢީހިނގުމުން ދެކުނަށް،
މާފަންނު

ޗަނބޭލީމަގުން އިރަށް ،ޝާރިއުވަރުދީއިން ދެކުނަށް ،ފިރޯޒްމަގުން އިރަށް،

އުތުރު2-

ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،
ގުރާބުތުނޑިހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ގުރާބުތުނޑިހިނގުމާއި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު
ސައިންސް ،ކޮންފަރެންސް
ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ
މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ލައިނޫފަރުމަގާއި ފީރޯޒުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ފެށިގެން ފީރޯޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޝާރިޢުވަރުދީއިން ދެކުނަށް،

މާފަންނު މަދަރުސާގެ

މާފަންނު

ކާރނޭޝަންމަގުން އިރަށް ،އޯކިޑްމަގުން އިރަށް ،ފެންފިޔާޒުގޯޅިން

މަޖީދީމަގުގެ ގޭޓުން ވަންނައިރު

އުތުރު3-

އުތުރަށް ،ފިޔާތޮށިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ލައިނޫފަރުމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް

އުތުރު ފަރާތު LKG-A

ލައިނޫފަރުމަގާއި ފީރޯޒުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ކްލާސްރޫމްގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ފަރީދީގޯޅިއާއި އޯކިޑްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

މާފަންނު

ފެށިގެން އޯކިޑްމަގުން ހުޅަނގަށް ،ފަރީދީމަގުން އިރަށް ،ފަރީދީގޯޅިން

ސާރވިސަސްގެ ހަވީރީ

އުތުރު4-

އުތުރަށް ގޮސް ފަރީދީގޯޅިއާއި އޯކިޑްމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ހިނގުމުން ވަންނައިރު

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަރާޖުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ރަތްފުސްގޯޅިއާއި ފަރީދީމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން
މާފަންނު

ފަރީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ފަނޑިޔާރުމަގުން އިރަށް ،ޗަންޕާމަގުން އުތުރަށް،

އުތުރު5-

ރަތްފުސްގޯޅިން އުތުރަށް ގޮސް ރަތްފުސްގޯޅިއާއި ފަރީދީމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

އުތުރު6-

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ
ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް
ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ
މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ
ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް
ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ކަނބާއައިޝާރަނިހިނގުމާއި
ގުޅޭނުކުތާއިން ކަނބާއައިޝާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން
މާފަންނު
ހުޅަނގު
އުތުރު1-

އިރަށް ،ގަނދަކޯޅިމަގުން އިރަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތާޖުއްދީން

ހަވީރީހިނގުމުން އިރަށް ،ޗަނބޭލީމަގުން އިރަށް ،ރަބީޢީހިނގުމުން

ހިނގުމުން  2ނަންބަރު ގޭޓުން

އުތުރަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން އިރަށް ،ނެރުމަތީހިނގުމުން އުތުރަށް،

ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި

ދެކުނުކޮޅުގައި

ކަނބާއައިޝާރަނިހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ
ރައްޔިތުންނެވެ.
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ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ގަނދަކޯޅިމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން
219

T15.2

220

T15.3

221

T15.4

593

T15.5

594

T15.6

222

T16.1

223

T16.2

މާފަންނު

ގަނދަކޯޅިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،

ހުޅަނގު

ކަނބާއައިޝާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ފުލޫނިޔާމަގުން އިރަށް،

އުތުރު2-

ހަނދުވަރީހނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ގަނދަކޯޅިމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތާޖުއްދީން
ހިނގުމުން  1ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ދަސްވާރު 4
ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝާރިއުވަރުދީ އާއި ޗަނބޭލީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން
މާފަންނު
ހުޅަނގު
އުތުރު3-

ޗަނބޭލީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތާޖުއްދީން

ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ގަނދަކޯޅިމަގުން އިރަށް،

ހިނގުމުން  1ނަންބަރު ގޭޓުން

ކަރނޭޝަންމަގުން ދެކުނަށް ،ކުޅިދޮށުމަގުން އިރަށް ،ޝާރިއުވަރުދީއިން

ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 2

އުތުރަށް ގޮސް ޝާރިއުވަރުދީއާއި ޗަނބޭލީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި

ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިރާކުމަގާއި ކަރނޭޝަންމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ކަރނޭޝަންމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޝާރިއުވަރުދީއިން ދެކުނަށް،
މާފަންނު

ކުޅިދޮށުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަރނޭޝަންމަގުން ދެކުނަށް ،ކުއްޅަވަގޯޅިން

ހުޅަނގު

އިރަށް ،ޝާރިއުވަރުދީއިން ދެކުނަށް ،މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،ފަރީދީމަގުން

އުތުރު4-

އުތުރަށް ،ޖަހާމުގުރިގޯޅިން އުތުރަށް ،ފުނަގޯޅިން އިރަށް ،އިރާކުމަގުން
އުތުރަށް ގޮސް އިރާކުމަގާއި ކަރނޭޝަންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތާޖުއްދީން
ހިނގުމުން  2ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ
އުތުރުކޮޅުގައި

ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ޝާރިއުވަރުދީއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
މާފަންނު
ހުޅަނގު
އުތުރު5-

ޝާރިއުވަރުދީއިން އުތުރަށް ،ކުއްޅަވަގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ކަރނޭޝަންމަގުން
އުތުރަށް ،ގަނދަކޯޅިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް،
މުނިޔާމަގުން އިރަށް ،ނެދުންގޯޅިން ދެކުނަށް ،މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް،
މަޖީދީމަގާއި ޝާރިއުވަރުދީއާ ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތާޖުއްދީން
ހިނގުމުން  2ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ މެދު

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.
ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތާޖުއްދީން
މާފަންނު
ހުޅަނގު
އުތުރު6-

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ
ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

ހިނގުމުން  1ނަންބަރު ގޭޓުން
ވަދެގެން ދާއިރު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުންގެ އޮފީސް
ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްޖާގަ

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ނެދުންގޯޅިއާއި މުނިޔާމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން މުނިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް،
މާފަންނު

ފުލޫނިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް ،އިއްޒުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް ،ސަބުދެލިމަގުން

ހުޅަނގު1-

އިރަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް ،މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،ނެދުންގޯޅިން
އުތުރަށް ގޮސް ،ނެދުންގޯޅިއާއި މުނިޔާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ
ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް
ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،އިއްޒުއްދީންމަގާއި ފުލޫނިޔާމަގާއި
މާފަންނު
ހުޅަނގު2-

ގުޅޭނުކުތާއިން ފުލޫނިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަނބާއައިޝާރަނި ހިނގުމުން

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ

އުތުރަށް ،ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް،

ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް

މަޖީދީމަގުން އިރަށް ،އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް ގޮސް،

ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

އިއްޒުއްދީންމަގާއި ފުލޫނިޔާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
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ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ
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މާފަންނު
ހުޅަނގު3-

ނުކުތާއިން ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޝަޙީދުއަލީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް،
ބްލޫކިޔާމަގުން އިރަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް،
ހަނދުވަރީހިނގުމާއި ސަބުދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވ

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ
އައިސަރަނި ހިނގުމުން 2
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު
ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،އިއްޒުއްދީންމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަނބާއައިޝާރަނި ހިނގުމުން

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ކަނބާ

މާފަންނު

ދެކުނަށް ،އިރަމާމަގުން އިރަށް ،ޝަޙިދުއަލީ ހިނގުމުން ދެކުނަށް،

އައިސާރަނި ހިނގުމުގެ 1

ހުޅަނގު4-

ސަބުދެލިމަގުން އިރަށް ،އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް ގޮސް،

ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު

އިއްޒުއްދީންމަގާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ކެންޓީނުގެ ލޮބީގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާނީ މާލޭގެ ،ކަނބާއައިޝާރަނި ހިނގުމާއި މަޖީދީމަގާއި
ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް،
މާފަންނު
ހުޅަނގު5-

ތާޖުއްދީންހިނގުމުން އިރަށް ،ކަނބާއައިޝާރަނި ހިނގުމުން އުތުރަށް،

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ

ބްލޫކިޔާމަގުން އިރަށް ،ޝަޙީދުއަލީ ހިނގުމުން އުތުރަށް ،އިރަމާމަގުން

ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް

ހުޅަނގަށް ،ކަނބާއައިޝާރަނި ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް،

ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

ކަނބާއައިޝާރަނި ހިނގުމާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މާފަންނު

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

ހުޅަނގު6-

މީހުންނެވެ

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ
ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް
ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ކޯރުކެނޑިމަގާއި އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ފެށިގެން ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް،
މާފަންނު

ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް ،އަލަމާގޯޅިން އުތުރަށް ،މުއިވެޔޮމަގުން

ދެކުނު1-

ހުޅަނގަށް ،ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް،
ހިލާލީ މަގުން ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށް ގޮސް އަމީނީމަގާއި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު
ސައިންސް ،ކޮންފަރެންސް
ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

ކޯރުކެނޑިމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ މާލޭގެ އިސްކަންދަރުމަގާއި ޖަވާހިރުމަގާއި ގުޅޭ
މާފަންނު
ދެކުނު2-

ނުކުތާއިން ފެށިގެން ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް ،ދަކަނދާމަގުން ހުޅަނގަށް،
އުނިގަސްމަގުން ދެކުނަށް ،ނަސީމީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ގުލްހަޒާރުގޯޅިން
ދެކުނަށް ،އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް ގޮސް އިސްކަންދަރުމަގާއި
ޖަވާހިރުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރިވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ،
ތާޖުއްދީން ހިނގުމުން 1
ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު
 3ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ޢިއްޒުއްދީންމަގާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާ ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ،ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް،
މާފަންނު
ދެކުނު3-

އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް ،ގުލްހަޒާރުގޯޅިން އުތުރަށް ،ނަސީމީހިނގުމުން

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ

އިރަށް ،އުނިގަސްމަގުން އުތުރަށް ،ދަކަނދާމަގުން ހުޅަނގަށް،

ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް

ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،މުރަނގަމަގުން ހުޅަނގަށް،

ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

ޢިއްޒުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން
ދެކުނަށް ،އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޢިއްޒުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް
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ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

ޢިއްޒުއްދީންމަގާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ބުރުޒުމަގާއި ޢިއްޒުއްދީންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން
ފެށިގެން ޢިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް ،މުރަނގަމަގުން އިރަށް،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް

މާފަންނު

ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް ،ބްލޫކިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް،

ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން

ދެކުނު4-

ޝަހީދުޢަލީހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ގޮސް ބުރުޒުމަގާއި

ވަންނައިރު ހޯލުގެ

ޢިއްޒުއްދީންމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

ހުޅަނގުކޮޅުގައި
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T17.4
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598
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T18.1

ވިލިމާލެ1-

231

T18.2

ވިލިމާލެ2-

232

T18.3

ވިލިމާލެ3-

600

T18.5

ވިލިމާލެ5-

މީހުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ތާޖުއްދީންހިނގުމާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން
އިރަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ދެކުނަށް ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް
މާފަންނު

ޢިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް ،އަމީނީމަގުން އިރަށް ،ހަނދުވަރީހިނގުމުން

ދެކުނު5-

އުތުރަށް ،ބުރުޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ،ޝަހީދުޢަލީހިނގުމުން އުތުރަށް،
ބުލޫކިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަނބާއައިޝާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު
ސައިންސް ،ހޯލުގެ ބޭރުގައިވާ
ހުސްޖާގަ

ތާޖުއްދީންހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ތާޖުއްދީންހިނގުމާއި
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރައްޔިތުންނެވެ.
މާފަންނު

މިފޮށްޓަށްވޯޓުލާނީ މާލެ ސިޓިގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ

ދެކުނު6-

ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހުންނެވެ.

މއްޗަށް ވާ
ހރަ ކުރި ަ
މިފްކޯ މަސްފި ާ
ނނު
ނނަ މާފަ ް
ގޮތަށް އޮ ް
ޑ
އމްގެ ޓާފް ދަނ ު
ސްޓޭޑި ަ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާއި
މާލެހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން މާލެހިނގުމުން އުތުރަށް،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް،

ވެށިމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ދެކުނަށް ،އަހިވަށްގޯޅިން އިރަށް ،އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން
ފިނިވައިހިނގުމުން ދެކުނަށް ،ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގުން އިރަށް ގޮސް

ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ

ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާ މާލެހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ

ކޮޅުގައި

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ ފިނިވައިހިނގުމާއި އަހިވަށްގޯޅިއާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ފެށިގެން އަހިވަށްގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން
އުތުރަށް ،ޖުމްހޫރީމަގުން ހުޅަނގަށް ،ވެށިމަގުން ދެކުނަށް ،ވެށިމަގުން
އިރަށް ،ރަށްވެހިހިނގުމުން އުތުރަށް ،ވާރުހިނގުމުން އިރަށް،
ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް ،ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގުން އިރަށް،
ފިނިވައިހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ފިނިވައިހިނގުމާއި އަހިވަށްގޯޅިއާއި

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ
އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން
ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު
ކޮޅުގައި

ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ ކަޅުތުއްކަލާމަގާއި ވާރުހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއިން ވާރުހިނގުމުން ހުޅަނގަށް ،ރަށްވެހިހިނގުމުން ދެކުނަށް،
ވެށިހިނގުމުން އިރަށް ،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް ،ހިރުނދުމާގޯޅިން

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ

ހުޅަންގަށް ،ނިކަގޯޅިން އުތުރަށް ،ބުރެވިމާގޯޅިން އިރަށް،

މީޓިންގް ރޫމްގައި

ކަޅުތުއްކަލާމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކަޅުތުއްކަލާމަގާއި ވާރުހިނގުމާއި ގުޅޭ
ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.
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މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  13183އިން ފެށިގެން

އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން
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ވޯޓު

ވޯޓު

ފޮށީގެ

ފޮށީގެ

ނަންބަރު

ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ
ނަން

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަނުގެ

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ތަފްޞީލު

ތަފްޞީލު

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  14070އާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.
މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ދަފްތަރު
601

T18.6

ވިލިމާލެ6-

233

T18.4

ވިލިމާލެ4-

ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  14071އިން ފެށިގެން
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  15401އާއި ހަމައަށް ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނެވެ.

ވަންނައިރު ހޯލުގެ މެދު
މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ
UKG-C

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގެ މާލެހިނގުމާއި
ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފެށިގެން
ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގުން ހުޅަނގަށް ،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ދެކުނަށް،
ބުރެވިމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް ،ނިކަގޯޅިން ދެކުނަށް ،ހިރުނދުމާގޯޅިން

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލްގެ ސްޓަޑީ

އިރަށް ،ކަޅުތުއްކަލާމަގުން ދެކުނަށް ،ވެށިމަގުން އިރަށް ،ރައިވެރިބޭމަގުން

ރޫމްގައި

އުތުރަށް ،ޝަމްސުއްދީންމަގުން އިރަށް ،މާލެހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް
މާލެހިނގުމާއި ޝެއިޚްއަބްދުލްރަޙްމާންމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ހުރި ގޭގޭގެ
ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

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