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 الرحـيمުالرحمـنުاهللުبسـم
ުފެށުންު.1ު

لمينުرުالحمـدهلل ـىުوالســـالުުوالصـال،ުالعـ ينުأشــرفުع ى،ުالمرســـ هުالـهުوعـ ުأجمـــعينުوصحـ

ުުމި ުުދުވަހުންުހޮނިހިރުުވ17ުީުނޮވެމްބަރ2018ުުރިޕޯޓަކީ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުދިވެހިރާއްޖޭެގ5ުުފެށިގެން ުދުވަހަށް އަހަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުުއަސާސީގެުުމަށްޓަކައި،ކުރުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެުމަޤާމުގައިުހުންނާނެުމީހަކުުއިންތިޚާބު ުގ110ުޮ ުމާއްދާގައިވާ ުމަތިވަނަ 2018ުުުން،ތުގެ 23ުުސެޕްޓެމްބަރ ުއިންތިޚާބުގެުއާދީއްތަވީ ުރިޔާސީ ުބޭއްވި، ވޯޓުގެުުދުވަހު

ުރިޕޯޓެކެވެ.ުލައިުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުތަްފޞީލުޗަްށުބައްހިނގާދިޔަގޮތުގެުމަުކަންކަން       ުުުުު 



ޓުގެ ރިޕ2018ޯއިންތިޚާބު ރިޔާސީ  | 3  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   
 

2018ުސެޕްޓެމްބަރ23ުުު–.ުރިޔާސީުއިންތިޚާބ2ުު

ުކުރުންުއިންތިޚާބަށްުއިޢުލާނ2.1ުުް

ުޖު ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއަސާސީގެ ުޤާނޫނު ުމަތީންުވަނ110ުަމްހޫރިއްޔާގެ ުގޮތުގެ ުވ17ުުީުނޮވެމްބަރ2018ު،ުމާއްދާގައިވާ

ުުނިހިރުހޮ ުއޮތް ުކުރިއަށް ުފެށިގެން ުހުންނާނ5ުުެދުވަހުން ުމަޤާމުގައި ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުދުވަހަށް އަހަރު

ުއިންތިޚާބު ުއިންތިޚާބުުުއި،ކުރުމަްށޓަކަުމީހަކު ުރިޔާސީ 2018ުުު،ބާއްވާ 23ުުސެޕްޓެމްބަރ ުބޭއްވުމަށްުުއާދީއްތަވީ ުދުވަހު

ުކޮމިޝަނުން ުމަޤާމަށްު،އިިނންމަުއިލެކްޝަންސް ުއެކުރިމަތިލުމަުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ުފަރާތްތަކަށް ުއެޭދ ުފުރުޞަތުުުށް

ު 2018ުުުހުޅުވާލީ،ފުރަތަމަ ުފެށިެގނ23ުްޖުަލއި ުދުވަހުން ުހޯމަ 04ުުުއޮގަސްޓ2018ުު،ުވީ ުުހޮނިހިރުވީ މެންދުރުަފުހުދުވަހުގެ

ުހަމަޔ02:00ުަ 2018ުުުޢާންމުކޮށްފައިވަނީުުމިކަންުުށެވެ.އާ ުު،ގައ23ުިުޖލައި ުނަންބަރު: CA-2018/166ު(A)ކޮމިޝަނުެގ

2018ުުއިޢުލާނުނCA-2018/170ުް(A)ގައި،ުޮކމިޝަނުގެުނަްނބަރު:25ުުޖުލައ2018ުުިއަިދުއެުމުއްދަުތ،ުުވެ.ނެއިޢުލާނުން

ުއަށްުއިތުރުުކުރެވުނެވެ.04:00ުުވީުހުކުރުދުވަހުގެުހަވީރ10ުުުއޮގަސްޓްު

ނޑައަޅާފައި ުކަ ުތާރީކޮމިޝަނުން ުއިންތިޚާބުު،ގައިޚުވާ ުބުރެއްުރިޔާސީ ުދެވަނަ ުބޭއްވުމަާށއި، ުބުރު ުފުރަތަމަ ގެ

ުހިމެނޭގޮުބޭއްވުމަްށޓަކައިުބާއްވަންޖެހިއްޖެނަމަ، ުމަސައްކަތްތައް ުމުހިންމު ުތާވަލެއްުު،ތަށްކުރަންޖެހޭ ުމަސައްކަތު ިއންތިޚާބުގެ

ުުުއެކުލަވާލެވުނެވެ.

ުގައި(1ުއިންތިޚާބުގެުއިދާރީުކަލަންޑަރުުމިުރިޕޯޓުގެުޖަދުވަލުުރިޔާސީު)

ުގައިވާުއިޢުލާންުލިސްޓުގައި(5ުގެުޖަދުވަލުުމިުރިޕޯޓުުުއަދިުކުރިމަތިލުމުގެުމުއްދަތުުއިތުރުކުރެވުނުުއިޢުލާންުށްުކުރިމަތިލުމަށްުފުރުޞަތުުހުޅުވާލައިުކުރެވުނުުއިޢުލާނު)އިންތިޚާބަ

ުބެލުންުުޝަކުވާުުއިންތިޚާބާބެހ2.2ުުޭ

ު ުއިންތިޚާބު ުހުށ2018ުަރިޔާސީ ުގުޅިގެން ުުޅޭހެއާ ުަނންބަރު: ުޤާނޫނު ުބެލުމަށްޓަކައި 2008/11ުޝަކުވާ

ނިޒާމުުުމުގެޝަކުވާުބެލުުންތިާޚބާބެހޭއިު،ންވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުގެމަތ62ުިންމުުޤާނޫުނ(ުގެުޢާ)އިންތިޚާބުތަާކބެހޭު

ުއިންތިޚާބު ުރިޔާސީ ުގޮތުން، 2018ުުުވާއިދުގަުގެއެކަށައެޅުމުގެ 49ުުގެ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުވަނަ އިންތިޚާބާެބޭހުހުށަހެޅޭ

2018ުު،ސްުބިއުރޯމެްނބަރުންުހިމެޭނގޮތަށްުޤައުމީުއިލެކްޝަންސްުޮކމްޕްލެއިންޓ5ުްޝަކުވާތައްުބަލައި،ުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައި،ު

ވީުބުރާސްަފތިުދުވަހުުއަތޮޅު/ުސިޓީތަކުގަިއ13ުުސެޕްޓެމްބަރ2018ުުއަިދުވީުބުރާސްފަިތުދުަވހުުއެކުލަވާލެވުނެވެ.12ުުޖުލައިު

ުއިލެކްޝަންސްުކޮމްޕްލެއިންޓްސްުބިއުރޯތައްުޤާއިމްކުރެވުނެވެ.
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ުބަލައިގަ ުބިއުރޯއިންުޝަކުވާ ުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ުޖ2018ުުު،ްނނާނީޤައުމީ 12ުުލައި ުފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ2018ުުއިން

28ުު ުހެނދުނު ުދުވަހެއްގެ ުކޮންެމ ުނޫން ުބަންދު ުރަސްމީ ުހަމަޖެިހފައިވަނީ ުބަލައިގަތުމަށް ުަޝކުވާ ުކަމަށާއި، ުނިޔަލަށް 08:30ުގެ

ު ުމެންދުރުފަހު 03:00ުުއިން ުުއަށް ުނަންބަރު: ުކޮމިޝަންގެ ުމި ުއާންމުކޮށ38-DA/2018/1ުް(IUL) ކަމުގައި، ުއިޢުލާނުން

  އެންގުނެވެ.
ުކޮމްޕްލެއިންޓްްސުއަތޮޅު/ ުއަތޮޅު/ސިޓީ ުކަމާއި، ުޤާއިމްކޮށްފައިވާ ުބިއުރޯތައް ުކޮމްޕްލެއިންޓްސް ުއިލެކްޝަންސް ސިޓީ

ުބަލައިގަްނނާނީ ުޝަކުވާ 2018ުުު،ބިއުރޯތަކުން 13ުުސެޕްޓެމްބަރ ުފެށިގެން 2018ުުއިން ުބުރާސްފަތ27ުުިސެޕްޓެމްބަރ ވާ

ު ުމެންދުރުފަހުގެ ުކަމަށާއ02:00ުިދުވަހުގެ ުނިޔަލަށް ުކޮންމެުު،ގެ ުފިޔަވައި ުދުވަސް ުހުކުރު ުހަމަޖެހިފައިވަނީ ުބަލައިގަތުމަށް ޝަކުވާ

ުދު ުހެނދުނު ުމެންދ09:00ުުވަހެއްގެ ުން ުހުކ02:00ުުރުފަހު ުކަމަށާއި، ުހަމަޖެހިފައިަވީނުުރުއަށް ުބަލައިގަތުމަށް ުޝަކުވާ ދުވަހު

ު 02:30ުުމެންދުރުފަހު ުމިކޮމިޝ05:30ުަން ުކަމުގައި، ުއަށް ުނަންބަރު: ުއާންމުކޮްށDA-2018/213ުު(A)ނުގެ އިޢުލާނުން

ުއެންގުނެވެ.

ުމަސައްކަތްތަކެްއު ުގިނަ ުނިކުމެ، ުމުވައްޒަފުން ުޢަދަދެއްގެ ުގިނަ ުމައިމަރުކަޒުގައި ުބެހޭ ުއިންތިޚާބާ ުދުވަހު ުނެގި ވޯޓު

ުހަމަޖެ ުއިންތިޒާމް ުހުށަެހޅުމުގެ ުޝަކުވާ ުފަސޭހައިން ުޢާންުމންނަްށުވީހާެވސް ުކޮމްޕްލެއިންޓްްސުުއްސުމަްށޓަކައި،ކުރެވޭނެތީ، ޤައުމީ

ު 2018ުުބިއުރޯ، ުކަމުަގިއ23ުުސެޕްޓެމްބަރ ުމާލަމުގައި ުހަކުރާ ުދަރުބާރުޭގގެ ުހިނގަމުްނދާނީ ުފެިށގެން ުދުވަުހން ުއާދީއްތަ ވާ

ުއިޢުލާނުންުއާްނމުކޮށްުއެންގުނެވެ.DA-2018/219ުު(A)މިކޮމިޝަނުގެުނަންބަރު:ު

ުހި ުކަންކަން ުއިންތިޚާބުގެ ުއިްނތިޚާބުގަިއުރިޔާސީ ުއޮޅުވާލިކަމަށްބުނެ ުއިންތިޚާބު ުއަދި ުހިތްހަމަނުެޖހި ުގޮތާމެދު ނގާދިޔަ

ުއޮ ުޕާޓީ ުޕްރޮގްރެސިވް ުއަބްދުވާދަކުރެއްވި ުކެންޑިޑޭޓް ުމޯލްޑިވްސްގެ ުފް ުއަބުދުލްޤައްޔޫމްهللا ުބާޔާމީން ުއިންތިޚާބު ުފަރާތުން ްލުޠިުގެ

ުުކޮށްދިނުމަށް 2018ުުއެދި ުދ10ުުިއޮްކޓޯބަރ ުދުަވހު ުބުދަ ުހުށަވީ ުމައްސަލައެއް ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުއަިދުހެޅުނެވެހިރާއްޖޭގެ ވެ.

ު ުއެމައްސަލަ ުބެއްލެވުމަށްފަދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކޯޓުން ުސުޕްރީމް ުއެންމެހައި ުއިންތިޚާބުގެ ުޤާނޫނާިއުހު،ުިރޔާސީ ުހިނގައިދިޔައީ ކަންކަން

ުއެއްގޮތަގަ ުއިންސާފުވެރިކަމާއެމިުށްވާއިދާ ުކަމަށާއިނިވަންކަމާއި ުބާއިންތިު،ކު ުޠިޚާބު ުކުރާނެ ުނެތްކަމަށްުލް ުސަބަބެއް އެއްވެސް

ނޑައަޅައިު ުޙުކުމްުކުރެއްވިއެވެ.މައްސަލައިގެުއެުވީުއާދީއްތަުދުވަހ21ުުުއޮކްޓޯބަރ2018ުުކަ

ޚިލާުފުގަވާއިދާުފަރާތްތަކުންުޤާނޫނާއިުުކެންޑިޑޭޓުންނަށްުތާއީދުުހޯދުަމްށުމަސައްކަތްކުރާުރިޔާސީުއިންތިޚާބުގައިުވާދަކުރާ

ުވީުބުރާސްފަތިުދުވަހުުނޫސްުބަޔާނެއްުނެރެވުނެވެ.09ުއޯގަސްޓ2018ުުްއިލްތިމާސްކޮށް،ުމަށްުތުގެުމަތިންުމަސައްކަތްުކުރުނުވާގޮ
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ު ުހޯދުމަށްއަދި ުތާއީދު ުުއިންތިޚާބަށް ުވަގުތުތަކުގައި ުމަނާ ުއިލްތިމާސްކޮށްމަސައްކަތް ުނުކުރުމަށް ،2018ުު ވ22ުުީސެޕްޓެމްބަރ

ުނެެރވުނެވެ.އްުނެހޮނިހިރުުުދުވަހުުއިޢުލާ

ު،ކޮންޕްލެއިންޓްސްުބިޔުރޯގެުބައެއްުމެންބަރުންނާއިުބައެއްުމުވައްޒަފުންގެުސުލޫކީުމައްސަލަތަކެއްުފާހަގަކުރެވިގެންޤައުމީު

ުވަޒީފާުއިންުވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ.ދެުމުވައްޒަފުންުބިއުރޯގެުމެންބަރަކާއިުުޤައުމީުކޮމްޕްލެއިންޓްސްުބިއުރޯގެ

 ޞާުލާުހުުއަށްުހުށައަޅާފައިވާުޝަކުވާތަކުގ18ުުެުސެޕްޓެމްބަރ8201ުނ12ުުްޖުލައ8201ުުި
 ޖުމްލަ

  
 ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާުގުޅޭުު-ރީ 130
 އޮބްޒރވަރުން/ުމޮނިޓަރުންނާގުޅޭު 13
 އިންތިޚާބީުޙައްޤަކާގުޅޭު 02
 އިނގިލީގެުފާހަގައާުގުޅޭު 01
 ވޯޓުލުމުގެުއިންތިޒާމާުގުޅޭު 07
 ގިލީގެުފާހަގައާގުޅޭުވޯޓުލުމުގެުއިންތިޒާމްުއަދިުއިނ 01
 ވޯޓާސްުލިސްޓާގުޅޭު 28
 ވޯޓުުކަރުދާހާގުޅޭު 10
 ވޯޓުގުނުމާގުޅޭު 26
 ޓާގުޅޭުށްވޯޓުުފޮ 02
 ސެކިއުރިޓީުއުރައާގުޅޭު 01
 ކެމްޕެއިންުކުރުމާގުޅޭ 08
 އޮފިޝަލުންނާުގުޅޭު 14
 ގަވާއިދާުުޚިލާފުުޢަމަލެއްުހިންގުމާުގުޅޭު 04
 ވޯޓުލުމުގެުޙައްޤާގުޅޭު 05
 ތިޚާބަށްުނުފޫޒުުފޯރުވުމާގުޅޭުއިން 09
 ބޫތާުގުޅޭުުގވޯޓިންު 42
 އެހެންުމީހެއްގެުނަމުގައިުވޯޓުލުންު 02
 ވޯޓުުފޮއްޓަށްުވޯޓުުއިތުރުވުމާގުޅޭު 06
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 ބާތިލުުވޯޓާުގުޅޭު 03
 ވޯޓުލާުދުވަހާގުޅޭު 01
 ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާުގުޅޭުސިއްރުުމަޢުލޫމާތުުހިއްސާކުރުންުު-ރީ 02
 ންތިޚާބީުޙައްޤަކަށްުއުނިކަންުއަންނަުފަދަުކަމެއްުކުރުންުކެންޑިޑޭޓެއްގެުއި 03
 ވޯޓުުފޮށިުއަދިުއިމަޖެންސީުލައިޓާގުޅޭު 01
 މަންދޫބުންނާުގުޅޭު 01
 ފޯނު/އަތްދަބަސްުބޭނުންކުރުންު 38
 އިތުރުުލިސްޓެއްުގެންގުޅުންު 23
 ޔޫވީުލައިޓާގުޅޭު 28
 ވޯޓުލުމުގެުއިންޒާމާގުޅޭު 42
 ފައިސާުނެގުންުުއައި.ޑީުކާޑަށް 01
 ނަންނެތިުވޯޓުލާފައިވުންު 01
 ރިޝްވަތުުދިނުމާގުޅޭު 03
 ޖުމްލަު 423

ުޅުމާމެދުުނިންމިގޮތްުއެންގުންުހެުޅިުހުށަުހެުކުރިމަތިލުމަށްުހުށަުއިންތިޚާބަށ2.3ުުް

ުމަޤާމަށްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ުހުށަުކުރިމަތިލުމަށްުކަމުގެ ުމަސައްކަތްބަލައިގަތުުފޯމުތައްުއެޕްލިކޭޝަންުޅިުހެއެދި ު،މުގެ

2018ުު 23ުުޖުލައި ުފެށިގެން 10ުުުއޮގަސްޓ2018ުްއިން ުމިުުއިލެކްޝަންސްއަށް ުގެންދެވުނެވެ. ުކުރިޔަށް ކޮމިޝަުނގައި

ންުމުޢާުބެހޭުއިންތިޚާުބތަކާމަްށފަހު،ުެބލުޅުންތައްުއިެލކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުހެޅިުުހށަފަާރތުންުހުށަހެުތިންކުރިމަތިލިުއިންތިޚާބަށްު

ުޤާނޫނު ުތެރޭގައި،21ުގެ ުމުްއދަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުުވަނަ ުަފރާތުުތިންމި ުތެރެއިން އަމިއްލަގޮުތްނުގެ

ުހުށަ ުރސުު،ޅިހެވާދަކުރުމަށް ުނަންބަރު ުނަޞީރުމާލެ،ު،6562ުދަފްތަރު ުޙުސައިން މުޝްތަރީގެ،ު ،ހުށަހަޅާފައިވާުއިބުކަމަށްނާގެ

ުއަކީهللاުނަޞްރު،ުގދ.ުރަތަފަންދޫ ުުުމޞްޠަފާ ުހަމަނުވާ ުަޝރުޠުތައް ުނިންމައިމީހެޤާނޫނުގައިވާ ުގޮތުަގއި އެފަރާތަށްުުއެކަން،ުއް

ުއެންގުނެވެ. ުުލިޔުމުން ުދެފަރާތް ުޝަދެންިތބި ުފުރިހަމަވާޤާނޫނުގައިވާ ުއިފަރާތްތަކެއްުރުުޠަތއް ުކޮމިޝަނުްނުކަމުގައި ލެކްޝަންސް

ުއެފަރާ ނޑައަޅައި ުޙަވާލުކުރެވުނެވެތްކަ ުލިޔުން ުއެކަމުގެ ުތަކަށް .ު ުކުރިމަތިލި ުއިންތިޚާބަށް ުމައުލޫމާތުުފަރާތްތަރިޔާސީ ު،ކުގެ

 .ތިރީގައިުއެވަނީއެވެޅާފައިވާުތަރުީތުބންުހައިންތިޚާބަށްުކުރިމަތިލުމަށްުއެދިުލިޔުންތައްުހުށަ
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މުޙައްމަދުުުއިބްރާހީމް،ުޅ.ުހިްނނަވަރުު،ނޫރާނީގެު،ޅިހެދިވެހިރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީގެުޓިކެޓުގައިުވާދަކުރުމަށްުހުށަު .1

 ފައިޞަލްުނަސީމް،ުޏ.ުފުވައްމުލައްު،ުުފނާޑު،ުނޫޑަލްހީުއިބުކަމަށް،އޭނާގެުނާު،ޞާލިޙް
 އިބުކަމަށް،ނާ އޭނާގެު ،ޙުސައިންުނަޞީރުމާލެ،ު،6562ުދަފްތަރުުނަންބަރުުރސުު،ޅިހެއަމިއްލަގޮތުންުވާދަކުރުމަށްުހުށަ .2

 މުޞްޠަފާުهللاުނަޞްރު،ުމުޝްތަރީގެ،ުގދ.ުރަތަފަންދޫު
ުހުށަޕްރޮގްރެ .3 ުވާދަކުރުމަށް ުޓިކެޓުގައި ުމޯލްޑިވްސްގެ ުއޮފް ުޕާޓީ ުކާމިނީހުޅަގުގެު،ޅިހެސިވް ުޢަބްދުު،މއ. ުމާލެ، ޔާމީްނުهللا

  މުޙައްމަދުުޝަހީމްުޢަލީުސަޢީދުު،ސަޢީދުުމަންޒިލް،ުގއ.ުމާމެންދޫިއބުަކމަށް،ުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ުއޭނާގެުނާ
ު

ު

ު  ުުު   ުު
ުއިންތިޚާބަށް ުފަުރިޔާސީ ުކުރެރާތްތަކުކުރިމަތިލި ުތަރުީތުބ ުނަންތައް ުގެ 18ުުުއޮގަސްޓ2018ުްވިފައިވަނީ، ުހޮނިހިރުވީ

ު ުު،ގައ10:30ުިުހެނދުނުދުވަހުގެ ުހޯލުގައެވެ. ުޓްރެއިނިްނގ ުޖަމާލުއްދީންގެ( ު)ބައު ުމަރުކަޒުގެ ުބެހޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެުއިންތިޚާބާ

ކެންޑިޑޭޓުގެުފޯމުުހުށަހެޅުންުއިންުކުރިމަތިލިުުޕީު.ޑީ.އެމް  ކެންޑިޑޭޓުގެުފޯމުުހުށަހެޅުންުއަމިއްލަގޮތުންުކުރިމަތިލިު 
ުކެންޑިޑޭޓުގެުފޯމުުހުށަހެޅުންުޕީ.ޕީ.އެމްުއިންުކުރިމަތިލިު
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ުކުރުމަށްފަހު ުތަރުތީބު ުއެދުވަހު،ުނަންތައް ުތަރުތީބުކުުހަމަ ުުގޮތުގެުރެވިފައިވާނަންތައް ުކޮމިޝަނުން ުއިޢުލާްނުންމުޢާމަޢުލޫމާތު ކޮށް

ުކުރިއެވެ.ު

ުގައިވާުއިޢުލާންުލިސްޓުގައި(5ުއިޢުލާންުޖަދުވަލުުުކެންޑިޑޭޓުންގެުނަންތައްުތަރުތީބުކުރުމަށްފަހުުކުރި)

ު

ު

ު

ު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުޤުުލިބިގެންވާުމީހުންގެުރަޖިސްޓަރީުވޯޓުދިނުމުގެުޙައ2.4ުުް

ުއިންތި ުވޯޓ2018ުުުބުޚާރިޔާސީ ުގެ ުރަޖިސްޓަުޤުއްޙަދިނުމުގެ ުމީހުންގެ ުއެކުލަވާލުމަލިބިފަިއވާ ުސިީޓުށްރީ ޓަކައި،

ުރަޖިސްޓަ ުގުޅިގެން ުކައުންސިލްތަކާ ުކައުންސިލްތަކާއި،ުރަށު ުކައުންސިލްތަކާއި،ުއަތޮޅު ުޑިޓެންޝަުޙަުއްޞަރީ ންުކުރުމަށްފަހު،ުއަދި

ުމަސެންޓަރު ުމީހުންގެ ުިތިބ ުޖަލުތަކުގައި ުޢުތަކާއި ުަރޖިސްޓަރީ ުހޯދައި ުމިގޮތުންުޙައްޞަލޫާމތު ުކުރެވުނެވެ. ުމަސައްކަތް ު،ކުރުމުގެ

އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުު،ދިވެހިުސަރުކާރުގެުގެޒެޓުގައާއިު،ވީުއާދިއްތަުދުވަހ10ުުޖޫނ2018ުުްރީ،ުއެކުލަވާލެވުނުުރަޖިސްޓަ

ުޝާ ުވޯޓުުޢުޢިވެބްސައިޓުގައި ުޙައްުކުރެވުެނވެ. ުރަޖިސްޓަުޤުދިނުމުގެ ުމީހުންގެ ުހުރިާހުލިބިަފއިވާ ުދިރިއުޅޭ ުމީހުން ުރާއްޖޭގައި ރީ

އަިދުފުަވއްމުލައްުސިޓީުކައުންސިލްުއިދާާރުއަދިުއިލެކްޝަންުކޮިމޝަނުްނު،ުއައްޑޫުސިޓީ،ުރަށެއްގެުރަށުުކައުންސިލްުއިދާާރތަކާއި

ުބެލޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުނެެވ.

ުޙައްޤުުދިނުމުގެުވޯޓުުގ2018ުެުއިންތިޚާބުުިރޔާސީު،ކުރެވުނުުޝާޢިޢުުދުވަހުުއާދިއްތަުުވ10ުީުޖޫނ2018ުް

ުދުވަހުުުއާދިއްތަުވ1ުީުޖުލައ2018ުިު،ބަދަލުތައްުުގެނެވުނުުގުޅިެގންުޝަކުވާތަކާުހުށަހެޅުނުުުރަޖިސްޓަރީއަށްުމީުހންގެުލިބިފައިވާ

ުވުނެވެކުރެުޝާޢިޢުުގެޒެޓްގައިުސަރުކާރުގެުދިވެހި ުޝަުކވާުުއެލިސްޓަށްު،ކުރުމަށްފަހުުގެޒެޓްުބަދަުލތައްުގެނެވުނުުލިސްޓަށް.

ު.ހުޅުވާލެވުނެވެުނިޔަލަށްުގ12ުެުޖުލައ2018ުިުފެށިގެންުނ02ުްުޖުލައ2018ުިުފުރުޞަތުުހުށަހެޅުމުގެ

މާއިުއިޢުލާންކުރުމުގެުރަސްމިއްޔާތުގެުތެރެއިންުުުުކެންޑިޑޭޓުންގެުނަންުތަރުތީބުކުރު  ކެންޑިޑޭޓުންގެުނަންުތަރުތީބުކުރުމާއިުއިޢުލާންކުރުމުގެުރަސްމިއްޔާތުގެުތެރެއިން 
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ުވޯޓުލުމަށްުރަޖިސްޓަރީކުރުންުުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުތަނެއްގައ2.5ުުި

ުއިން ުވޯޓު،ުއިގ2018ުަުބުޚާތިރިޔާސީ ުއެހެންތަނެއްގައި ުނޫން ުތަން ުއެދޭުރީވާލުމަށްޓަކަިއުރަޖިސްޓަުރަށްވެހިވެފައިވާ ން

11ުއޮގަސްޓ2018ުުްންުފެށިގެންުއަންގާރަުދުވަހުުުވ17ުީުޖލައ2018ުުިތުުހުޅުވާލީ،ުޞަރީުވުމަްށުފުރުފަރާތްތަކުންުރީރަޖިސްޓަ

ހޯމަުުވ27ުީއޮގަސްޓ2018ުުްވުނެވެ.ުއަދިުދުވަހުގެުމުއްދަތެއްުދ25ުެޓަރުކުރުމަށްުރަޖިސް-ހޮނިހިރުުދުވަހާއިުހަމައަށެވެ.ުރީުވީ

ދުަވހުގެުމުއްދަތެްއ3ުުރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްު-ްލުކުރިުފޯމްތަކަށްުރީުޠިކަންުކަށަވަރުުނުވުމުގެުސަަބބުންުބާއްޙަދުވަހުންުފެށިެގންުސަ

ުތެ ުމުއްދަތުގެ ުއިދާރާއިންނާއި،ުއައްޑޫުކުރުމުގެުުރީރަޖިސްޓަ-ރީު،ރޭގައިުދެވުނެވެ.ުމި ުކައުންސިލް ުރަށު ުރަށެއްގެ ުހުރިހާ އިންތިޒާމް

ުކައުންސި ުސިޓީ ުފުވައްމުލަކު ުއަދި ުވޯޓުސިޓީ ުޭބރުގައި ުރާއްޖޭން ުއިުލްތަކާއި ުބެހެްއޓުމަށް ުޑިޕްލޮމެޓިްކުޢުފޮށި ުކުރެވުނު ލާން

ުމާ ުއަދި ުހަމަޖެއްސުނެވެ. ުތަންތަނުގަުލޭއޮފީސްތަކުގައި ުމިވާ ުތިރީގައި ުރީސިޓީގައި ުއިންތިޒާމްު-އި ުކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރ

ުހަމަޖެއްސުނެވެ.

 ީމަރުކަޒުު)ބައުުޖަމާުލއްދީން(ުުއިންތިހާބ 
 ިކޮމިއުނިޓީުސެންޓަރު)ހުޅުމާލެ(ުފަހިވެނ 

ު

ު،އާއިުވިސްރސާުޕޮލިސްުމޯލްޑިވްސްު،އޮތޯރިޓީއާއިުރެވެނިޔުުއިންލޭންޑްުމޯލްިޑވްސްުއިތުރުންުތަންތަނުގެުުމި

ުމުވައްޒަފުންުުކޮމިޝަންގެުއިލެކްޝަންުއިންތިޒާމްުކުރުމުގެުރަޖިސްޓަރީ-ރީުވޯޓުލުމަށްު،ސެންަޓރުތަކުގައިުޑިޓެންޝަންު،ޖަލުތަކާއި

ު.ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެުޤާއިމްކޮށްގެންުުސްޓޭޝަންތައްުޯމބަިއލްު،ފޮނުވައިގެންުއެތަންތަަނށް  ވެލާނާގޭުކުރިމަތީގައިުޤާއިމުުކުރެވުނުުމޯބައިލްުސްޓޭޝަންު ނޯތުުހާބަރުގައިުޤާއިމުުކުރެވުނުުމޯބައިލްުސްޓޭޝަންު       
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ުއެު ުނޫން ުތަން ުތަނެރަށްވެހިވެފައިވާ ުވޯޓުހެން ުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަީނުު،އިލުމަްށޓަކައްގައި ުމުއްދަތުގައި ހުޅުވާލެވުނު

ުކުރުރަޖިސްޓަ-ހުންނެވެ.ުރީމ78964ުީ ުމުއްދަތުރީ ުރަޖިސްޓަުގެމުގެ ުވޯުޓުރީތެރޭގައި ުތެރެއިން،ުއެތަނެއްގައި ުފަރާތްތަކުގެ ވެފައިވާ

ނަޑއެޅިފައިވާުފޮ ރީުކޮށްފައިވާުމީހުންަންށުްށޓެއްގައިުރަޖިސްޓަފޮުވޯޓ13ުުުނވެގެންުދަދަށްުމީހުންުހަމަޢަށްޓެއްުބެހެްއޓުމަށްޓަކައިުކަ

ު ުއެހެން ުއަލުން ުުރީރަޖިސްޓަރީތަނެއްގައި 2018ުުވުމަށް 27ުުއޯގަސްޓް 29ުުއިން ުދެވުނެވެ.ުދުވ03ުައަށް ުމުއްދަތެއް ުހުގެ

ުރަޖިސްވޯޓު ުކޮށްފައިވާލުމަށް ުވޯޓުުޓަރީ ުއެނގޭގޮތަށް، ުުތަން ުލިލިބިުޙައްޤުދިނުމުގެ ުފައިނަލް ުމީހުންގެ ންމުުޢާުސްޓުފައިވާ

 ދުވަހުގައެވެ.ުއަންގާރަުވ04ުީސެޕްޓެމްަބރ2018ުުކޮށްފައިވަނީ،ު
ު ުބައިވެރިވި ުވޯަޓރ02ުއިންތިޚާބުގައި ުފަިއނަލް ުސިީޓުކެންޑިޑޭޓުންނަށް ުފުރުޞަތުދީ ުސޮއިކުރުމަށް ުލިސްޓުގައި ސް

ު 2018ުުފޮނުވުނީ 6ުުސެޕްޓެމްބަރ ުކުރުމަށް ުސޮއި ުއަދި ުދުވަހުގައެވެ. ުމ02ުުވަނަ ުދުވަހުގެ ުދެވި ގަޑިއިުރ24ުުއްދަތެއް

ު(ގައިވާުއިޢުލާންުލިސްޓުގައ5ުިޖަދުވަލުުުތައްއިޢުލާންުކޮށްފައިވާުުއާންމުުރޭޝަނާުގުޅޭގޮތުން)ރަޖިސްޓް ސޮއިކުރެވޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.ު

ުންމުުހޭލުންތެރިކަންުއިތުރުކުރުންުޢ2.6ުުާ

ުކޮމިޝަނުގ8/2008ުެޤާނޫނުުނަްނބަރު:ު ުު)ިއލެކްޝަންސް ުމަތީނ21ުުްޤާޫނުނ(ުގެ ުގޮތުގެ ު)ހ(ުގައިވާ ުމާއްދާގެ ވަނަ

ުކުރިއަށްުުގެއިންތިޚާބު ުމަސައްކަތްތަކެއް ުހޭލުންތެރިކުރުުމގެ ުޢާންމުން ުއަމާުޒކޮށް ުއިންތިޚާބަށް ުގޮތާއި، ުހިނާގނޭ ކަންތައްތައް

އޯުމެދުވެރިކޮްށުމަޢުލޫމާތުުދިނުމާިއ،ުސޯޝަްލުޓީވީ،ުރޭޑިު،ކުރިއަްށުގެންދެވުނުުމަސައްކަތްތަކުގެުެތރޭގައިު،އެގޮތުން ގެންދެވުނެވެ.

ުމީޑިއާުއެކައުންޓްތަކުގައިުޕޯސްޓަރާއިުމެސެޖްތައްުއަޕްލޯޑްކޮށްުރޯލްއައުޓްުކުރުމާއި،ުޕިކަޕްުބުރުޖެހުމާއި،ުފްލަޔަރސްުއަދިުލީފްލެޓްު

ުބެހުންުފަދަުކަންކަންުކުރިއަށްުެގންދެވުނެވެ.ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

މެންބަރުުއަޙްމަދުުއަކްރަމްުސަންގުޓީވީުއަށްުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަނީުު  ު    ުުު

ުުުުުުުު 

މެދުވެރިކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަނ13ުުީޒަފުންުޗެނަލްުކޮމިޝަނުގެުމުވައް  
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 ުުު
ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު 

ު

ު

ު

ު  
ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުު  PSMުުިވަގުތުުކުއިޒުުމ:ު PSMުު ުޕްރޮގTVMުްގެ ު"މިވަގުތު" ުގެްނދިޔަ ުކުރިއަށް ުމަހު ުރޯދަ ުމިއަހަރުގެ ުގުޭޅުއިން ުއިންތިޚާބާ ރާމްގައި

ުކު ުކުއިޒެއްވަނީ ުހިމެނޭ ުމިކުއިޒުސުވާލްތައް ުގެންދެވިފައެވެ. ުސުވާލެއްވަނީުރިއަށް ުދުވަހަކު ުކޮންމެ ުމަހުގެ ުރޯދަ ގައި

ުޖަާވބުު ުރަނގަޅު ުދުވަހެއްގެ ުކޮްނމެ ުއަދި ގެނެސްދެވިފައެވެ.

ޅިުދިމާކުރައްވާުފަރާތްތަކުގެުމެދުގަިއުގުރުއަތުންުހޮވޭުފަާރތަށާއި،ުމުު

ުފަރާތްތަކުގެު ުދެއްވާފައިވާ ުޖަވާބު ުރަނގަޅު ުގިނަ ުއެންމެ ކުއިޒްގެ

ުސްޕޮންސަރކޮްށު ުއިނާމް ުފަރާތުގެ ުހޮވުނު ުގުރުއަތުން ތެރެއިން

ުމިއީު،ދެއްވާފައިވަނީ ުފަރާތުންނެވެ. ުޓެކްނޮލިޖީސްގެ ު،މެކްސްކޮމް

އާއPSMުުިއިންތިޚާބަށްުއާންމުންުހޭލުންތެިރކުރުމުގެުމަޤްސަދުގައިު

ުކެވެ.ުގެންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުކުއިޒެންސްުކޮމިޝަންުގުޅިއިލެކްޝަ

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

 ފައިުކޮމިޝަންގެުމުވައްޒަފުންުމިވަގުތުުޕްރޮގްރާމުގައިުބައިވެރިވެުވަޑައިގެން
 ކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަނީޕީއެސްއެމްުމެދުވެރިކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންު   ކޮމިޝަނުގެުމުވައްޒަފުންުސަންގުުޓީވީުމެދުވެރިކޮށްުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަނީުުުުުުުުު

ށްުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަނީުއަކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަޙްމަދުުޝަރީފްުޕީއެސްއެމްު    ު
ުު    ުު 

ުުމަޢުލޫމާތުުދެއްވަނީުއަށ13ުްޗެނަލްުުހަބީބުުކޮމިޝަނުގެުމެމްބަރުއިސްމާއީލްު  
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ުލީފްލެޓްުބެހުން:ުހޭލުންތެރިކަމާުގުޅޭު

ުރާ ުަތއްޔާރުކޮށް ުލީފްލެޓެއް ުހޭލުްނތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ުރައްޔިތުން ުކަންކަމަށް ުތިރީގައިވާ ުގޮތުން ުގުޅޭ އްޖޭގެުއިންތިޚާބާ

ދުވެރިކޮށްުޖުލައިުއަިދުމީހުންުދިރިއުޅޭުހުރިހާުގޭބީސީުއަކަށްުސްޓޭޓްުއިލެކްޓްރިކްުކޮްމޕެނީުލިމިޓެޑްުއަދިުފެނަކަުކޯޕަރޭޝަންުމެ

ުބިލްތަާކއެކުުވަނީުފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.ކަރަންޓުުމަހުގެުއޮގަސްޓު

 ުްއިންތިޚާބުގެުތެރޭގައިުކުރުންުމަނާުކަންތައްތައ 
 ޭގައިުކުށުގެުގޮުތގައިުބެލެވޭުކަންތައްތައްުއިންތިޚާބުގެުތެރ 
 ުްވޯޓުކަރުދާހުގައިުއަމިއްލަުއަށްުފާހަގަުޖެހުމަށްުޖިސްމާނީުގޮތުންުނުކުޅެދިގެންވާުމީހުނ 
 ުިވޯޓުލާުމަރުކަޒަށްުވެއްދުންުމަނާުތަކެތ 
 ްއިންތިޚާބީުޝަކުވާުނިޒާމ 
 ުްރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުރަށެއްގައިުރީރަޖިސްޓަރކުރުނ 

ު

ުބޯޑާއިުމީ ުނޯޓިސް ުކުންފުނިތަކުގެ ުއަމިއްލަ ުސަރުކާރާއި ުމުއައްސަސާތަކާއި، ުދައުލަތުގެ ުލީފްލެޓްތައް ުމި ގެއިތުރުން

ުޓާރމިނަލްތަކުގައިވެސްުބެހެްއޓިަފއިވާނެއެވެ.ުހަމަމިއާއެކުުމިލީފްެލޓްތައްުވަނީުއިްނތިޚާބާުގުޅިގެ ްނުކައުންޓަރުތަކުގެުއިތުރުންުފެރީ

ުއެކިުރޯޑްއިވެންޓުތަކުގައާއި،ުއެވެއަރނެސްުދަތުރުތަކުގައިވެސްުބޭނުންކުރެިވފައެވެ.ކުރިއަށްުގެންދެވުނުުއެކި

ު

ުދެއްކުން:ޓީވީންުއޯޑިއޯ/ވީޑިއޯުސްޕޮޓްުުހޭލުންތެރިކަމާުގުޅޭު

ުހޭލުންތެރިުއިންތިޚާބާ ުއާންމުން ުުގުޅިގެން ުމައުޝޫތަކަށް ުތިރީގައިވާ ުގުޅިގެން ުމީޑިއާ ުސަރވިސް ުޕަބްލިކް 13ުކުރުމަށް

ު ުއޯޑިއޯ ުޗެނަލް ުއަދި ުއަޑު ުދިވެިހރާއްޖޭގެ ުއާއި ުޓީވީއެމް ުމީޑިއާގެ ުސަރވިސް ުޕަބްލިކް ުތައްޔާރުކޮށް ުސްޕޮޓްވަނީ ުވީޑިއޯ 13ުއަދި

އާއި،ުވީޓީވީުއަިދުުޓީވީުއިންުއިންތިޚާބުުނިމެންެދންުދައްކާފައެވެ.ުއަދިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުންުފައިސާުދައްކައިގެންުސަންގު

ުމިުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުސްޕޮޓްތައްުދައްކާފައެވެ.ުވީއެމް.އެމްއިންވެސްުވަނީު

 ުްވޯޓުލުމަށްުބޭުނންވާުކާކުކަންުއަްނގައިދޭުރަސްމީުލިޔުނ 
 ުެަވނަުމާއްދާ(74ުއިންތިޚާބީުކުށްތައްު)އިްނތިޚާބުަތކާުބެހޭުޢާންމުުޤާނޫނުގ 
 ާވަަނުމާއްދާ(44ުނޫނުގެުއިންތިޚާބުތަކުގެުތެރޭގައިުކުރުންުމަނާުކަންތައްތައްު)އިްނތިޚާބުތަާކުބެހޭުޢާންމުުޤ 
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 ިކެމްޕޭންުނުކުރައްވާ!ު-ކެމްޕޭންުކުރައްވާ!ުއެންޓ 
 ްއިންތިޚާބުގެުޝަކުވާުނިޒާމްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތ 
 ުްވޯޓުުދިނުމަށްުހުރަސްުއެޅުންުނުވަތަުދަތިކުރުނ 
 ުްޤާނޫނީުގޮތުންުހުއްދަުވޯޓުުކަރުާދސްުނޫންުއެހެންުއެއްވެސްުއެއްޗެއްުވޯޓުުފޮށްޓަށްުލނ 
 ެޙައްޤުުއަދާކުރައްވާ!ުއެންމެުވޯޓަކުންވެސްުނަތީޖާުބަަދލުކުރެވިދާނެ!ުވޯޓުލުމުގ 
 ްވޯޓުކަރުދާހުގައިުފާޖަގަުޖެހުމަށްުއެހެންުމީހެއްގެުއެހީތެރިކަންުހޯުދނ 
 ުިވޯޓުނަގާުމަރުކަޒަށްުވެއްދުންުމަނާުތަކެތ 
 ުްއަށްުއެސް.އެމް.އެސްުކުރުނ1414ުްވޯޓުލާުމަރުކަޒުުކަށަވަރުކުރުމަށ 
 ުދައުރުުމަންޫދުބންގެުކެންޑިޑޭޓުންގެ/މޮނިޓަރުން/އޮބްޒާވަރުންުގައިވޯޓުލާމަރުކަޒ 
 ްުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްނޫންުއެހެންުރަށެއްގައިުވޯޓުދިނުމަށްުރީރަޖިސްޓަރުކުރުނ

ު

ުމޯލްޑިވްސްުު،މީގެއިތުރުން ުރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި، ުނޭޝަނަލް ުއޮފް ުޑިޕާޓްމެންޓް ުވަނީ ުސްޕޮޓްތައް ުވީޑިއޯ މި

ުއެން ުސްޭޓްޓުޓްރާންސްޕޯޓް ުޓީވީތަކުްނނާއި، ުހުންނަ ުޓަރމިނަލްގައި ުފެރީ ުވިލިމާލޭ ުއަދި ުހުޅުމާލެ ުކޮމްޕެނީގެ ުކޮންޓެރެކްޓިންގ ޑް

ުއިލެކްޓްރިކްުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްގެުމާުޓީވީުއިންުވެސްުއިންތިޚާބުގެުމުއްދަތުގައިުދައްކާފައެވެ.

ު

 :ހޭލުންތެރިކަމާުގުޅޭުުމަގުމަތީުޙަރަކާތްތައްު
ުޙައް ުރަޖިސްޓަވޯޓުދިނުމުގެ ުމީހުންގެ ުލިބިގެންވާ ުރަށްވެހިވެފައިވާުޤު ުއަދި ުމުއްދަތުގަޔާއި ުހުށަހެޅުމުގެ ުޝަކުވާ ރީއަށް

ުއެކިު ުސަރަޙައްދުތަކުގައި ުއެކި ުމާލޭގެ ު ުމުއްދަތުގައި ުހުޅުވާލެވުނު ުކުރުމަށް ުރީރަޖިސްޓަރ ުރަށެއްގައި ުއެހެން ރަށްނޫން

 ންދެވިފައެވެ.ުމިގޮތުންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުޙަރަކާތްތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ދުވަސްތަކުގައިވަނީުރޯޑްުއިވެންޓްތަކެއްުކުރިއަށްުގެ
2018ުު ުޑެސްކ18ުުްޖޫން ުޓަރމިނަލްގައި ުފެރީ ުހުޅުމާލެ ުހުޅުމާލޭގެ ުއަދި ުޓާރިމނަލް ުފެރީ ުމާލޭ ުވިލިމާލެ ުދުަވހު ވަނަ

ުމުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުޙަރަކާތެްއުޢާންވާުހުށަހެޅުމާއިުބަހައްޓައިގެންުޯވޓުދިނުމުގެުޙައްުޤުލިބިގެންވާުމީުހންގެުރަޖިސްޓަރީއަށްުޝަކު

 ކުރިއަށްުގެންދިޔުން.
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2018ުު ުރަސްފަންނު،19ުުޖުލައި ުކަމުގައިވާ ުޞަރަޙައްދުތައް ުއުޅޭ ުއެއްވެ ުގިނައިން ުމީހުން ުމާލޭގެ ުދުވަހު ވަނަ

ުޓަރމިު ުފެރީ ުވިލިމާެލ ުަޓރމިނަލް، ުފެރީ ުހުޅުމާލެ ުބޯޗް، ުއާރޓިިފޝަލް ުބަގީޗާ، ުއަިދުކުޑަކުދިންގެ ުސެްނޓަރު ުސޯޝަލް ނަލް،

ުހުިރު ުއިންތިޚާާބުގުޅުން ުޭބނުންޮކށްގެން ުމަޑުކުރުމަށްފަހު،ުއަޑުގަދަކުރާ ުގޮސް ުޕިކަޕްގައި ުހާބަރުސަރަޙައްދުގައި ުނޯތް އެމް.ޕީއެލްގެ

ުފޯރުކޮށްދީ،ުރީ ު-މެސެޖްތައް ުއެކިއެކި ުގުޅޭ ުދިނުމާއި،ުއިންތިޚާބާ ުމަޢުލޫމާތު ުގުޅޭ ުމަޢުޢާންރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ުހިމެނޭގޮތަްށުމު ލޫމާތު

 ފްލަޔަރއެއްުތައްޔާރުކޮށްުވަނީުމިސަރަޙައްދުތަކުގައިުއާންމުުރައްޔިތުންނަށްުބެހުން.
އަށްުރަށްވެހިވެފައިވާުރަށްުނޫންުއެހެްނ22:00ުުއިނ16:00ުުްޗާގައިުވަނަުދުވަހުުރަސްރަނިުބަގ21ުީއިުޖުލ2018ުަ

ުފަރާތްތަކަށް ުބޭނުންވާ ުރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ުރީ ުރީުރަށެއްގައި ުގުޅޭު-އަމާޒުކޮށްގެން ުއިންތިޚާބާއި ުފުރުމާއި ުފޯމު ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 މަޢުލޫމާތުުޙިއްސާކުރުމަށްުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.
ުީރރަޖިސްޓަރީ ުވޯޓުދިނުަމށް ުރަށެއްގައި ުއެެހން ުރަށްނޫްނ ުމަުރަށްވެހިވެފައިވާ ުގުޅޭ ުއިްނތިޚާބުގެުޢުކުރުމާ ލޫމާތާއި،

ފްލަޔަރއެްއ2ުުލޫާމތާއި،ުއިންތިޚާބުގެުޝަކުވާގެުިނޒާމްުހަމަޖެހިފައިވާުގޮތުގެުމަޢުޫލމާތުތައްުހިމަނައިުޢުެބހޭުބައެއްުމަުވޯޓުފޮށިތަކާ A3ުުީުރ ުތައްޔާރުކޮށް، ުމުއައްސަސާތަކާއި،ު-ސައިޒްގައި ުމިނިވަން ުމިނިސްޓްރީތަކާއި، ުދައުލަތުގެ ުފޯމާއެކު ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ުޔުނިވަރސިު ުއަދި ުބެހުމަށާއިކުންފުނިތަކަށް ުމުވައްޒަފުންނަްށ ުކޮލެޖްތަކުގެ ުު،ޓީ ުބެހެއްޓުމަށް ުބޯޑުގައި 2018ުުނޯޓިސް 23ުޖުލައި

 ދެދުވަހުުވަނީުޙަރަކާތެއްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައި.24ުއަދިު
2018ުު 31ުުޖުލައި ުދުވަުހުހެނދުނު 10:00ުވަނަ ުހަވީރު ުރަްށ04:00ުުއިން ުތިރީގަިއުރަށްވެހިވެފައިވާ ުވެލާނާގެ އަށް

ުއެހެ ުރީނޫން ުއަމާޒުކޮށްގެން ުފަރާތްތަކަށް ުބޭނުންވާ ުރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ުރީ ުރަށެއްގައި ުފުރުމާއިު-ން ުފޯމު ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 އިންތިޚާބާއިުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުޙިއްސާކުރުމަށްުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.
2018ުު 01ުުއޯގަސްޓް ުދުވަހު 16:00ުުވަނަ ުާހބަރުޞަރ22:00ުައިން ުނޯތް ުރަްށުއަށް ުރަށްވެހިވެފައިވާ ޙައްދުގައި

ުރީ ުއަމާޒުކޮށްގެން ުފަރާތްތަކަށް ުބޭނުންވާ ުރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ުރީ ުރަށެއްގައި ުއެހެން ުފުރުމާއިު-ނޫން ުފޯމު ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ުއިންތިޚާބާއިުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުޙިއްސާކުރުމަށްުޕަބްލިކްުއެވެއަރނަސްުއިވެންޓެއްުހިންގުން.
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ުރުވުންުވޯޓުނެގުމަށްުތައްޔ2.7ުުާ

ުމަސައްކަތަށްުބޭނުްނާވުމީހުނ17.2ުުް.

ު ުއިންތިޚާބު ުމަތިނ2018ުްރިޔާސީ ުގޮތުގެ ުއެދިލައްވާފައިވާ ުސެކްޝަންތަކުން ުއެކި ުގޮތުން ުތައްޔާރުވުމުގެ ޖުްމަލުު،އަށް

ުނަގާފައިވަނ129ުީ ުޕޮއިންޓުން ުފޯކަލް ުއިތުރުން ުނަގާފައެވެ.ުއޭގެ ުފޯސް(ުމުވައްޒަފުންވަނީ ު)ޓާސްކް ުއިޢުލާނެްއެގުޢާންު،ވަގުތީ މު

ު ުފެްނނަ ުކޮމިޝަނަށް ުޤާބިލުކަމަްށ ުއެންެމ ުތެރެއިްނ ުފަރާތްތަކުގެ ުހުަށހެޅި ުއެދި ުއެކަމަްށ ުއެރަށަަކްށ199ުުދަށުން، ފަރާތެވެ.

ުކޮށްފައިވަނީ ުއައްޔަން ުެއހީތެރިން ުޕޮއިންޓުންގެ ުފޯކަލް ުބާރުގެުު،ބޭނުންވާ ުއިޚްތިޔާރާއި ުފުރިހަމަ ުލިބިދީފައިވާ ުޕޮއިންޓަށް ފޯކަލް

ުތެރެއިންދަ ުފަރާތްަތކުގެ ުުހށަހެޅި ުފޯމު ުުވމަށްއެދި ުޓްރެއިނަރުންނަްށ ުޤާބިލުކަަމްށުު،ށުންނެވެ. ުއެންމެ ުކޮމިޝަނަށް އިްނޓަވިއުކޮށް

ު ުއެހެންނަމަެވސ70ުްފެންނަ ުނަގާފައެވެ. ުވަނީ ުު،ޓްރެއިނަރުން ުހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ުގޮތުގަިއ 55ުޓްރެއިނަރުންގެ

ުޓްރެއިނަރުންނެވެ.ު

ުކޮ ުމެުއަތޮޅު ުބިއުރޯ ުޝަރުތުތައްުންމްޕްލެއިންސް ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުތެރެއިން، ުފަރާތްތަކުގެ ުކުރިމަތިލި ުގޮތުގައި ބަރުންގެ

ު،އަތޮޅުުކޮމްޕްލެއިންސްުބިއުރޯުމެމްބަރުންގެުގޮތުގައިުހަމަޖައްސާފައެވެ.ުއޭގެުއިތުރުންު،ފަރާތެއްވަނ58ުީފުރިހަމަވެފައިވާުޖުމްލަު

ުއަދި ުއޮބްޒާވަރުންނާއި ުކުރުމަށްުފޮރިން ުކަންކަން ުު،މޮނީޓަރުންގެ ުގޮތުގައި ުއޮފިސަރުންގެ ުވީއްލައިގެްނ18ުުލިއޭޒަން ފަރާތެއްވަނީ

ުމަސައްކަތްުކުރުމަށްުނެގިފައެވެ.ު

ު ުނަގާފައިވަނީ ުގޮތުގައި ުކޯޑިނޭޓަރުްނގެ ުކުރުމަށްޓަކައި ުކޯޑިނޭޓް ުމަސައްކަތްތައް ުރިޔާސ50ުުީއިންތިޚާބުގެ ފަރާތެކެވެ.

ުއެކި ުކޮށްގެންނެވެ.ުުއިންތިޚާބުގައި ުއިޢުލާން ުޢާންމުކޮށް ުނަގާފައިވަނީ ުއޮފިޝަލުން ުފޮށިތަކަްށ ުވޯޓު ުބެހެއްޓި މަރުކަޒުތަކުގައި

އޮފިަޝލުންުނަާގފައިވަނީުއެފަރާތްތަކުގެުަތޢުލީމާއި،ުަމސައްކަތުގެުތަޖުރިބާއާއި،ުއިންތިާޚބީުތަޖުރިބާުއަިދުއޭގެުއިތުުރްނުު،އެގޮތުން

ުބެލުމަ ުމާކުހަށް ުު،ްށފަހުއިންޓަވިއުގެ ުފެންނަ ުޤާބިލުކަމަށް ުއެންމެ ުއިންތިޚާބުގައ3871ުުިކޮމިޝަނަށް ުމި މީހުންނެވެ.

ު ުއެގޮތުނ320ުްހަރަކާތްތެރިވުމަށް ުނަގާފައެވެ. ުވަނީ ުއޮފިޝަލުންވެސް ުބަލާފައިވަނީުު،ރިޒާވް ުނެގުމުގައި އެފަރާތްތަްށވެސް

ުނެގުމުގައި ުކުރުު،އޮފިޝަލުން ުރިޢާޔަތް ނޑުތަކަށް ުމިންގަ ުފަރާތްތަކެވެ.ު،މަށްފަހުގެންުގޅުނު ުލިބުނު ުމާރކްސް ުމަތިން  އެންމެ
ު ުދައްކައިދެނީ ުޖަދުވަލުން ުއެވާ 23ުުތިރީގައި ުބޭއްވ2018ުިސެޕްޓެމްބަރ ުދުވަހު ުއާދިއްތަ ުއިންތިޚާބުގެުު،ވީ ރިޔާސީ

  ރަކާތްތެރިވެފައިވާުފަރާތްތަކުގެުޢަދަދެވެ.ުޙަމަސައްކަތްތަކުގައިު
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ުދާއިމީު

ވަގުތީު

)ޓާސްކްު

ުފޯސް(

ލްުފޯކަު

ުޕޮއިންޓްު

ފޯކަލްު

ޕޮއިންޓުންގެު

ުއެހީތެރިންު

ުޓްރެއިނަރުންު

އަތޮޅުު

ކޮމްޕްލެއިންސްު

ުބިއުރޯުމެމްބަރުންު

ލިއޭޒަންު

ުއޮފިސަރުންު
ުއޮފިޝަލުންުުކޯޑިނޭޓަރުންު

ރިޒާވްު

 އޮފިޝަލުންު

49ު129ު199ު196ު70ު58ު18ު50ު3871 320ު

ުމަޢުލޫމާތާއިުއިރުޝާުދުދިނުނ2.7.2ުުް

ު ުއިންތިޚާބު ުއ2018ުަރިޔާސީ ުއަތޮޅުތަކަށްވަނީުޢާށް ުަބއެއް ުރާއްޖޭގެ ުފަރާތުން ުޮކމިޝަނުގެ ުހޭލުންތެރިކުރުމަށް ންމުން

ދ،ުތ،ުލ،ުގދުއަދިުއައްޑޫުސިޓީގެުއާބާދީުއެންމެުބޮޑުރަށްތަކުގައިުދިރިއުޭޅުު،އއ،ުއދު،ދަތުރުތަކެއްުކުރެވިފައެވެ.ުމިގޮުތން

ލޫމާުތުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުސެޝަންތަކެްއވަނީުއެރަށްތަކުގައިުކޮމިޝަނުެގުޢުރައްޔިތުންނަށްުއަމާޒުކޮށްގެންުިރޔާސީުއިންތިޚާބާުބެހޭުމަ

ުމެންބަރުންުހިމެނޭުގޮަތށްުކުރިއަްށުގެންދެވިފައެވެ.ު

ު ުތިރީގައި ުމަސައްކަތާމީގެއިތުރުން ުއިންތިޚާބުގެ ުޓްރެުއެވަނީ ުަތާފތު ުގެންދެުވނު ުކުރިއަށް އިނިންގތަކާިއުގުޅޭގޮތުން

ުުލޫމާތެވެ.ސެޝަންތަކުގެުމަޢު

ު

 ތަމްރީނުުދެވިފައިވާގޮތުގެުތަފްޞީލުު
ުމުއްދަތުުުތައްުފަރާތްއަމާޒުުކުރެވުނުު

ބައިވެރިންު

ުޢަދަދުުގެު

2018ު60ުމެއ31ުުިުޕޮލިސްުސަރވިސްގެުބޭފުޅުންނަްށުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމަޢުލޫމާތުުދިނުމުގެުސެޝަން

2018ު73ުއޯގަސްޓ17ުުްު–11ުުޓްރެއިނަރުންގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމް

2018ު3871ުސެޕްޓެމްބަރ20ުުު–01ުުރުކަޒުގެުއޮފިޝަލުންގެުތަމްރީންުޕްރޮގްރާމްވޯޓުލާުމަ

2018ު19ުސެޕްޓެމްބަރ11ުުުލިއޭސަންުއޮފިޝަލުންނަށްުމަުޢޫލމާތުުދިނުމަށްުބޭއްވުނުުސެޝަންު

2018ު161ުސެޕްޓެމްބަރ17ުުު–16ުުނަށްުމަުޢލޫމާތުުދިނުަމށްުބޭއްވުނުުސެޝަންުމޮނިޓަރުން

2018ު132ުސެޕްޓެމްބަރ19ުުު–18ުުޑިޑޭޓްގެުމަންދޫބުންނަށްުމަުޢލޫމާތުުދިނުމަށްުބޭްއވުނުުސެޝަން/ުކެންއޮބްޒާވަރުން

2018ު66ުސެޕްޓެމްބަރ21ުުުކޯޑިނޭޓަރުންގެުޓްރޭނިންގ
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ކޮމިޝަންގެުމެންބަރުންުު–ޓްރެއިނަރުންގެުޓްރެއިނިންގެުތެރެއިންު ޓްރެއިނަރުންގެުޓްރެއިނިންގެުތެރެއިންު  

އަތޮޅުގައިުބޭއްވުނުުޓްރެއިނިންގެުބައިވެރިންުުގދ  އއުއަތޮޅުގައިުބޭއްވުނުުޓްރެއިނިންގެުބައިވެރިން  

ުުުުުުުުުުުުުުުއަތޮޅުގައިުބޭއްވުނުުޓްރެއިނިންގެުބައިވެރިންުތ

ުު 

ޓްފިކެޓްުދެއްވުންގެުބައިވެރިންނަށްުސެއަތޮޅުގައިުބޭއްވުނުުޓްރެއިނިންުގދ  
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ު

ުވާލުކުރުންުޙަވޯޓިްނގުޯކޑިނޭޓަރުންނާުމަސައްކަތ37.2ުުް.

ުކުރިއަށްވޯުއިންތިޚާބުގެުރިޔާސީުުބޭއްވިުދުވަހުުއާދީއްތަުވ2018ުީުސެޕްޓެމްބަރ23ު ުމަސައްކަތް ގޮތްުދިޔަޓުނެގުމުގެ

މަސައްކަތްުހަވާލުކޮށްފައިވާނީުއެބޭފުޅުންަންށުުވޯޓިްނގުކޯޑިނޭޓަރުންނާ.ުއްސުނެވެހަމަޖެކޯޑިނޭޓަރުނ64ުުްުކުރުމަށްޓަކައިުމޮނިޓަރ

ު ުފަހުއެވެޓްރެއިނިންގ ުމަސްދިނުމަށް ނޑު ުމައިގަ ުކޯޑިނޭޓަރުންގެ ު ުމައްސަލަތައްުއޫ. ުދިމާވާ ުމަރުކަޒުތަކުގައި ުވޯޓުނަގާ ލިއްޔަތަކީ،

ު ުއަތޮޅުތަކަށް ުއެގޮތުން ުއެހީތެރިވުމެވެ. ުނޭޓަރުންކޯޑ39ުިޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި ުމާނާއި، ުއެހެނިހެްނ17ުުލެއަށް ުއަދި ކޯޑިނޭޓަރުން

ުއްސުނެވެ.ކޯޑިނޭޓަރުންުހަމަޖ8ުުެފޮށިތަކަށްު

 ގައި(3ު)ވޯޓިންގުކޯޑިނޭޓަރުންނާުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުޖަދުވަލުު
ުވޯޓުުފޮށ47.2ުުި.

23ުު ުއާދީއްތ2018ުަސެޕްޓެމްބަރ ުުވީ ުބޭއްވި ުއިންތިޚާބުދުވަހު ުރިޔާސީ ުބަަހއްޓާގެ ުއާއިުވޯޓުފޮށި ުމާލެ ުފައިވަނީ

ުރަށެއްގަުއަތޮޅުތަކުގެ ުހުރިހާ ުދިރިއުޅޭ ުރިސޯޓުމީހުން ުބައެއް ުއާއި، ުރަށްރަށުގައާއި، ުބައެއް ުމަސައްކަތްކުރާ ުސިނާއީ ުބައެއްތަކާއި،

ުޤަުޖަލުތަކުގައާއި، ުބައެއް ުޭބރުގެ ުރާއްޖޭން ުއަދި ުބަހަްއޓާފައިވަީނުއުމުތަކުގައެވެ. ުވޯޓުފޮށި ުބޭުރގައި ުރާއްޖެއިން ުއިންތިޚާބުގައި މި

ުތެރެއިންރާއްޖޭ ުތަންތަނުގެ ުހުރި ުއޮފީސް ުޑިޕްލޮމެޓިކް ުު،ގެ ުމަދުވެގެން ުވޯޓުލުމަށްުދުއިސައްތަ)200ުެއތަނެއްގައި ުމީހުން )

ު ުރިސޯޓުތަކާއި، ުތަންތަނުަގއެވެ. ުމަސައްކަތްކުރާރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ުަބހައްޓާފަިއާވުުސިނާއީ ުވޯޓުޮފށި ުތެރެއިން، ރަށްރަށުގެ

ުމަދުވެ ުއެަތނެއްގައި ުތަންތަނަކީ ުސަތޭކަ)100ުގެން ުތަންތަނުގައެވެ. ުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ުވޯޓުލުމަށް ުމީހުްނ ވޯޓުޮފިށު(

ުބަޔާންކޮށްފައިުއެވަނީއެވެ.ވާުތިރީގައިލްުަތްފޞީއިތުރުުފައިވާގޮތުގެުބަހައްޓާ

ު

އްއަތޮޅުތަ މާލެުވޯޓުފޮށިުބެހެއްޓިުތަންު  ޖުމްލަު ޖަލު ސިނާއީ ރާއްޖެއިންުބޭރު ރިސޯޓު 
2018ު122ު302ު35ު5ު4ު4ު472ުސެޕްޓެމްބަރ23ުު

   ގައިުވާުލިސްޓުގައި(6ު)ވޯޓުފޮށިތަކުގެުމަޢުލޫމާތުުޖަދުވަލުު
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ވޯޓުލާުމަރުކަޒެއްގެުސެޓަޕްުތައްޔާރުުކުރެވިފައިުުުުުުުުުުުުު  ވޯޓުލާުމަރުކަޒުތަކަށްުފޮނުވާުތަކެތިުޗެކުކޮށްުތައްޔާރުުކުރުންު                    

ކުރުންުސެކިއުރިޓީުއުރަތައްުގުނުމާއިުޗެކު  ޕުލްޓައިޓްުސީލްުގުނުމާއިުޗެކުކުރުން 

ނޑުތައްުޕެކުކުރުންު  ސެކިއުރިޓީުފޮށިގަ
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ުވޯޓުުކަރުދާސ2.7.5ުުް

23ުު 2018ުުސެޕްޓެމްބަރ ުުއާދީއްތަވީ ުބޭއްވި ުއިންތިޚާބުދުވަހު ުވޯޓުނެގުމަރިޔާސީ ުގެ ުބޭުނންކުރި ކަރުދާސްުުވޯޓުށް

ުކޮމިޝަނުުފަރުމާކުރީ ުގައެއިލެކްޝަންސް ުހުުދން ުކަޅާއި، ުފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ުކަރުދާސް ުވޯޓު ުކުލަޮކްށުވެ. ުއަދި ުފުށަށް އެއް

ުވެ.ކިއުރިޓީުފީޗަރއެއްުހިމަނާފައިވާނެއެސ3ުެުޖުމްލަުވޯޓުުކަރުދާހުގައިުޗާޕުކުރާުގޮތަށެވެ.އަނެއްފުށަށްު

ުއިންތިޚާ ުރިޔާސީ 2018ުުބު ުޗާޕުުވޯޓުގެ ުޙަވާލުކުކަރުދާސް ުމަސައްކަތް ނޑައެޅީކުރުމުގެ ުކަ ުފަރާތެއް ޓެންޑަރުު،ރާނެ

ުބޯޑު ުހުޅުވާލައިގެންނެވެ.ުއިވެލުއޭޝަން ުޓެންޑަރަށް ުުމެދުވެރިކޮށް ުޚިދުމަތް ުކާމިޔާބުކޮށްފައިވަމި ުބިޑް 7ުއެމްު،ނީދިނުމުގެ

ުލިމިޓެޑު ުޕްރައިވެޓް ުޕަބްލިޝަރސް ުއެންޑް ުވޯޓުުންނެވެ.ޕްރިންޓަރސް ުހުރިތޯުުޗާޕްކުރެވުނު ުމައްސަލައެއް ުއެއްވެސް ކަރުދާހުގައި

ުވޯޓު ުބަލައިުކޮންމެ ުވަކިވަކިން ުނިމުމާއެކުު،ކަރުދާސްކޮޅެއް ުމަސައްކަތް ުޗެކްކުރުމުގެ ުކަރުދާސްތައް ުވޯޓު ު،ޗެކްކުރެވުނެވެ.

ުޙަ ުލިސްޓުވޯޓުދިނުމުގެ ުމީހުންގެ ުލިބިފައިވާ ުއްޤު ުޢަގައިވާ ުސެކިއުރިދަދަށް، ުއުރަތަކުގައި ުުވޯޓުޓީ މިުުބަންދުކުރެވުނެވެ.ކަރުދާސް

ުުއިންތިޚާބުގައި ުއަދަަދކީ ުމީހުންގެ ުލިބިގެންވާ ުަހއްޤު ުދިނުމުގެ ުިމ262,135ުުވޯޓު ުމަތިން ުބުނެފައިވާގޮތުގެ ުޤާނޫނުގައި އެވެ.

(ުހާސްުހަތްސަތޭކަުފަންސާސްުހައެއްދެލައްކަުފަސްދޮޅަސްުހަތަރު)264,756ުުޗާޕުކޮށްފައިވަނީުބޭުނންކުރުމަށްޓަަކއިއިންތިޚާބުގައިު

ުހެވެ.ވޯޓުުކަރުދާ

ުގައިވާުއިޢުލާންުލިސްޓުގައި(5ު)ވޯޓުުކަރުދާސްުޗާޕުކޮށްފައިވާުގޮތުގެުއިޢުލާންުޖަދުވަލުު

ުވޯޓުަނގާުމަރުކަޒުަތކަްށުފޮނުވަންޖެހޭުތަކެތިުތައްޔާރުކޮށްުފޮނުވުނ67.2ުް. ްށުފޮނުވަންޖެހޭުތަކެތީެގުމަރުކަޒުތަކަުވޯޓުނަގާުއިންތިޚާބުގެުސީރިޔާުބޭއްވިުދުވަހުުއާދީއްތަުވ2018ުީުސެޕްޓެމްބަރ23ު

އެތަކެިތުަބންދުކުރެވުނެވެ.ުުމިުިތންުދުވަހުެގުމަތިން،2018ުސެޕްޓެމްަބރ20ުުއަދ18ު،19ުުިު،ތައްޔާރުުކުރުމަށްފަހުުލިސްޓު

ުކެންޑި ުތަކެއްޗާއި، ުބޭނުްނވާ ުވޯޓުނެގުމަށް ުކަރުދާހާއި، ުވޯޓު ުހިމެނެނީ ުތެރޭގައި ުލިސްޓާއިއޭގެ ުބޭުނންާވޭނުު،ޑޭޓު ލިޔެކިޔުމަށް

ތަކެއްޗެވެ.ުވޯޓުނަގާުގުނުމަށްުބޭނުންކުރާުއެންމެހައިުތަކެތިުފޮނުވުނުުގޮތުގެުތަފްޞީްލުުންކުރާމަށްުޭބނުވޯޓުގުނުު،ހުރިހާތަކެއްޗާއި

ުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.

ު/ޤައުމުތައްުވޯޓުނެގުމަށްުބޭނުންވާުތަކެތިުފޮނުވުނުުއަތޮޅުތައްުުތާރީޚުުު#

ުތ،ުޏ،ުހއ،ުރ،ުސުލ،ުފ،ުދުޅ2018ުސެޕްޓެމްބަރ1ު18ުު

ުގދ،ުގއ،ުހދ،ުށ،ުނ،ުބ،ުއއ،ުއދ،ުވ،ުމ2018ުސެޕްޓެމްބަރ2ު19ުު
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ު.ުއަތޮޅުކ2018ުސެޕްޓެމްބަރ3ު20ުު

4ު
ސެޕްޓެމްބަރ22ުުއަދ21ުުި

2018ު

ުރިސޯޓުތައް

2013ުސެޕްޓެމްބަރ5ު23ުު

ު ުވޯޓުފޮށިތަކާއި، ުހަމަޖެހިފަިއވާ ުބެހެއްޓުމަށް ުއަިދުމާލޭގައި ުވިލިމާލެ ުޖަލު، ުދޫިނދޫ ހުޅުލެ،

ު ުހަަމޖެހިފައިވާ ުބެހެއްޓުމަށް ުޑިސްޕެވޯޓުހުޅުމާލޭގައި ުފަށާފޮށިތައް ފައިވަނީުޗްކުރަން

ުގައެވެ.5:30ުވޯޓުނެގުންުއޮތްުދުވަހުގެުަފތިހުު

ނޑުމަގުންުދަތުރުތައްުހަމަޖައްސާފައިވާއިރު،ުމިުނޫންުއަތޮޅުތަު،ވކ،ުއއ،ުއދ،ު އިުއައްޑޫުކަށާމުމިުއަތޮޅުތަކަށްުކަ

ުޮފނުވު ުތަކެތި ުސިޓީއަށް ުމަގުން ުަވއިގެ ުމުަވއްޒަފުންގެނީ ުޙަުކޮމިޝަނުގެ ުބޭރުގަިއުވާލުގައެވެ. ުރާއްޖެއިން ރިސޯޓުތަކާއި

ުއެހީތެރިޔާގެު ުވެރިޔާގެ ުެވރިޔާއާއި ުފޮއްޓެއްގެ ުއެ ުފޮުނވާފައިވަނީ، ުތަކެތި ުބޭުނންވާ ުވޯުޓނެގުމަށް ުޮފށިތަކަްށ، ބަހައްޓާފައިވާ

ުވޯު.ހަވާލުގައެވެ ުމަރުކަޒުތަކަށްމާލޭގެ ުުޓުނަގާ ުބޭނުންވާ ުތަެކތި ުހަވާލުކުރީ، 2018ުުވެރިންނާ 23ުުސެޕްޓެމްބަރ ުއާދީއްތަވީ

ު ުފަތިހު 5:30ުުދުވަހުގެ ުގައި ުހޯލުގައެވެ. ުއިންޑޯ ުމަރުކަޒުގެ ުޒުވާނުންގެ ުބޭނުންވާ ުވޯޓުނެގުމަށް ތަކެިތުއޮފިޝަލުންނާއި

ުއު ުކޮންޓްރެްކޓް ުފޮނުވީ ުުލުންޞޫމަރުކަޒުތަކަށް ުހަމަޖައްސާފައިވާ ުފަރާތުން ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުކުރުމަްށ ޓެކްސ100ުުީއެކަން

ުުބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. ުކަންސަލާމަތީުކަނ2.7.7ުް

ުޓުންގެުސަލާމާތާއިުރައްކާތެރިކަމުގެުޚިދުމަތްކެންޑިޑޭ

ު ުނަްނބަރު: 2008/12ުުޤާނޫނު ުގެ ުޤާނޫނު( ުއިންތިޚާބުގެ ުމަތ11ުީ)ރިޔާސީ ުގޮުތގެ ުމާއްދާގައިވާ ުންވަނަ ރިޔާސީު،

ުފެށިގެްނ،ު ުދުވަހުން ުިއޢުލާންކުރި ުއަންގައި ުޢާންމުޮކށް ުކޮމިޝަނުން ުއިލެކްަޝންސް ުނަންތައް ުީމހުންެގ ުކުރިމަތިލި އިންތިޚާބަށް

ުއިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެުމަޤާމަށްުއިންތިޚާބުވިުމީާހ،ުމަޤާމާުަޙވާލުވަންދެން،ުރިޔާސީުއިންތިޚާަބށްުކުރިމަތިލިުކެންޑިޑޭޓުންަނށާ

ުއެކެންޑިޑޭޓުން ުހުންނަން ުނައިބުކަމަށް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުއެކުގައި ުދައުލަތުެގުުއެކެންޑިޑޭޓުންނާ ުމީހުންނަށް ހުަށއަޅާފައިވާ

ުމި ުފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ުރައްކާތެރިކަން ުސަލާމަތާއި ުމޯލްޑިވްސްުުޚަރަދުގައި ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮމިޝަން ުއިލެކްޝަންސް ުދިނީ ޚިދުމަތް

ުންސްުފޯސްގެ،ުސްޕެޝަލްުޕްރޮޓެކްޝަންުގްރޫޕުންނެވެ.ުނޭޝަނަލްުޑިފެ

ު
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ުމަރުކަޒުތަކާއި،ުއޮިފޝަލުންގެުސަލާމަތާއިުރައްކާތެރިކަންުވޯޓުނަގާވޯޓުނެގުމަށްުޭބނުންކުރިުތަކެއްޗާއި،ު

ު ުވަގުތުގައިުވޯޓުނެގުމާއި،ުއިންތިޚާބުގެމި ުކުރިއަށްދިޔަ ުމަސައްކަތް ުވޯޓުނެު،ވޯޓުގުނުމުގެ ުބޭރުގައި ގުމަްށުރާއްޖެއިން

މީހުންުދިރިއުޅޭުހުރިހާުުއަތޮޅުތަކުގައިވޯޓުނެގުމަށްުހަމަޖެހިފައިވާުރިޯސޓުތައްުފިޔަވައިުމާލެުއާއިުު،އިޤައުމުތަކުގައާހަމަޖެހިފައިވާު

ުރައްކާތެ ުސަލާމަތާއި ުސަރަޙައްދުގެ ުހަމަޖެހިފައިވާ ުވޯޓުނެގުމަށް ުއިންތިޒާމުރަށެއްގައި ުބެލެހެއްޓުމުގެ އިލެކްޝަންްސުު،ރިކަން

ުޙަރަކާތްތެރިވިމިކަމުގައިުއަދިުުވެ.ދީފައެހަމަޖައްސާވަނީުސްގެުފަރާތުންުޯމލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިމިޝަނުގެުއެދުމުގެުމަތިްނުކޮ

ުސަރވި ުޕޮލިސް ުމަޢުލޫމާތުުުސްގެމޯލްޑިވްސް ުގޮތުގެ ުޢަމަލުކުރަންވީ ުއަދާކުރުމުގައި ުދައުރު ުއެ ުދައުރާއި ުއޮފިސަރުންގެ

ުކޮ ުއިލެކްަޝންސް ުދިނުމަށްޓަކައި، ުސެކްޝަނާއި ުވޯޓަރުއެޑިޔުކޭޝަން ުސަރވިމޯމިޝަންގެ ުޕޮލިސް ުޓްރޭއިނިންގުސްލްޑިވްސް ގެ

ު ުޑިޕާޓްމަންޓާއި ުހޯލުގައިގުޅިގެން، ުޓްރެއިނިންގ ުމަރުކަޒުގެ ުސަލާމަތާއިުުއިންިތޚާބީ ުއިންތިޚާބުގެ ުމި ުގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަށް

ުާފަހގަކުރެވެއެވެ.ހީތެރިކަންުއެުުލިބުނުުފަރާތުންުސްގެސްުޕޮލިސްުސަރވިޯމލްޑިވްުރައްކާތެރިކަންުބެލެހެއްޓުމުގައި

ުވަރުންނާއިުމޮނިޓަރުންުއަދިުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންުއޮބްޒ2.8ުުާ

2018ުު 23ުުސެޕްޓެމްބަރ ުބޭއްވިުއާދީއްތަވީ ުއިންތިޚާބުގަރިޔާުުދުވަހު ުހުށަހެޅުމުގެުއޮބްޒާވަރުންނަުއިސީ ުވުމަށް ށް

ުހުޅުވާލީ 23ުުު،ފުރުޞަތު 14ުުުއިނ2018ުްޖުލަިއ ުހުށަުއަށެވެ.2018ުއޮގަސްޓް ުވުމަށް ުފުރުަޞުތުޅުމުހެމޮނިޓަރުްނނަށް ގެ

2018ުުއޮގަސްޓ22ުްުކަށްުވުމަށްކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބައަށެވެ.ުއަދ2018ުުިުއޮގަސްޓ15ުްއިނ2018ުުްޖޫނ14ުުްުހުޅުވާލީ،

ުޢަދަދާއި،ުޅާފަހަހުށަުުިމުަކމަށްުއެދިނެވެ.ުހުޅުވާލެވުއަށ2018ުުްގަސްޓްުއ26ުޮއިންުފެށިގެްނު އެކްރެޑިޓްކޮށްުހުއްަދުއިވާުފޯމުގެ

ުމަޢުލޫމާތުުތިރީަގއިުއެވަނީއެވެ.ރެވުނުގޮތުގެުދޫކު

ު

 ހުށަހެޅުނުުފޯމުތަކާއިުހުއްދަުދޫކުރެވުނުުފޯމުތަކުގެުތަފްޞީލްު
ުހުއްދަުދޫކުރިުުޅިުފޯމުުހެުހުށަު ު

2738ު2633ުުވަރުންއޮބްޒާ

3627ު3329ުުމޮނިޓަރުންު

849ު849ުުންުކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބު

ު
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ު ުއޮބްޒަރވްކުރުމުގެ ުއިންތިޚާބު ުދޫކުރެވިފައިވާ ުހުއްދަ ުތެރޭގައި ުޖަމާޢަސިުފަރާތްތަކުގެ ުޕާޓީތަކާއި،ުޖަމިއްޔާ ތްތަކާއި،ުޔާސީ

ުއަމިއްލަ ުފަރާތްތައް ުއެދުނު ުއެކަމަށް ުގޮތުން ުދޫކުރެވިފައިވަނީމޮނިޓަރހިމެނެއެވެ. ުހުއްދަ ުރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންުރާއްޖޭގައިުުކުރުމުގެ

ުުތަކުގެުތެރެއިންުއެކަމަށްުއެދިުހުށައެޅިުފަރާތްތަކަށެވެ.ނޫސްުމަޖައްލާންގާުޓީވީ،ުރޭޑިއޯުސްޓޭޝަްނތަކާއި،ުހި

ުމޮނިޓައޮބްޒާވަ ުކެންޑިޑޭރުން، ުއަިދ ުރުން ުގޮތުގައި ުމަންދޫބުންެގ ުުރަކާތްތެރިޙަޓުންގެ ުކުރެވުނު ލާނަްށުއިޢުވުމަށް

ުއިދާރާު،ޕާޓީތަކުންނާއި ުޖަމާުއަދިުކުންނާއިތަމީޑިޔާގެ ުކުރިމަތިލައިުޢަޖަމްޢިއްޔާ ުސުލޫކީޢަު،ތްތަކުން ުކުރަންޖެހޭ ުޑާނމިންގަުމަުލ

ުވެފައިއެވެ.ުތެރިތްރަކާޙަވަނީުފުރިހަމައަށްުުށްއެއްގޮތަ

 އޮބްޒާވަރުންު
 ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް 424
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ  432
 އަދާލަތުުޕާޓީ 47
ޕާޓީުޖުމްހޫރީ 121  
 ޓްރާނސްޕޭރަންސީުމޯލްޑިވްސްު 321
 ވިމެންުއެންޑްުޑިމޮކްރަސީު 264
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޕާޓީ 448
 މޯލްޑިވްސްުޑިވޮލޮޕްމަންޓްުއެލަޔަންސް 481
 ރީޖަނަލްުއެލަޔަންސްުފޯުފޯސްޓަރިންގުޔޫތުު)ރަފީ( 5
 އަމިއްލަގޮތުންު 15
 އަމިއްލަުގޮތުންު)އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް( 75

ލަުޖުމްު 2633  
 ކެންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫބުންު

 ޕްރޮގްރެސިވްުޕާޓީުއޮފްުމޯލްޑިވްސް 434
 ދިވެހިރައްޔިތުންގެުޑިމޮކްރެޓިކްުޕާޓީ  415
 ޖުމްލަު 849
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 އިންޓަރނޭޝަނަލްުޮއބްޒާވަރުންު 32 ރާއްޖެއިންބޭރުުއޮބްޒަރވަރުންުއަދިުމޮނިޓަރުންު
 ޖުމްލަު 35 އިންޓަރނޭޝަނަލްުޮމނީޓަރުންު 3

ވީޓީރާއްޖެު 471 މޮނީޓަރުންު ޑީޔާުމީުސަން 266 ވީުމީޑީޔާު 132 މިހާރު 283 އަވަސްުއޮންލައިން 114 ސަންގުުޓީވީ 16  ވީސަންުޓީ 3 ސަންުމެގަޒިން 2  ސްުއުވަގުތުުއޮންލައިންުނި 177  97މިނިވަންު 320  13ޗެނަލްު 462 ޔެސްުޓީވީު 109 ޕަބްލިކްުސާވިސްުމީޑީޔާު 352 ޓެލެވިޡަންުމޯލްޑިވްސްު 396 ދިވެހިރާއްޖޭގެުއަޑުު 165  ސްއުމިއަދުުނި 3   ވީ.އެފް.ޕީ 7 ފެންވަރު 2 
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ދޫުޓައިމްސްމީ 7 އޭ.އޯުނިޔުސްު 4 މަޑުއްވަރީުއޮންލައިން 2 އެމް.ވީުޓީވީ 4 އިހަވަންދޫުއޮންލައިންުނިޔުސްު 5 މޯލްޑިވްސްުއިންޑިޕެންޑަންޓް 4 އައްޑޫުލައިވްު 1 މިކަލްުއޮންލައިންުނިޔުސް 9 އުތުރު 3  ކުޅުދޫފުށީުއޮންލައިންު 10 
 ޖުމްލަު 3329

ު

ުބޭރުގެުއޮބްޒާވަރުންނާއިުމޮނީޓަރުންު

ު ުހިމެނެނީ،އޮބްޒާވަރުނ38ުްބޭރުގެ ުތެރޭގައި ުފިލިޕިންސްެގުުގެ ުސްީރލަންކާ، ުއޮފް ުކޮމިޝަން އިލެކްަޝންސް

ުއޯގަނައިޒޭޝަ ުރޯމޭނިއާ، ުއޮފް ުއޮތޯރިޓީ ުއިލެކްޓޯރަލް ުކޮމިޝަން، ުއިލެކްޝަންސްުއިލެކްޝަންސް ުކޯޕަރޭޝަން، ުއިސްލާމިކް ުފޯ ން

،ުސެންޓްރަލްުއިލެކްޝަްނސްުކޮމިޝަންުއޮފްުފަލަސްތީން،ުއިެލކްޝަންސްުކޮމިޝަންުއޮފްުމެލޭޝިއާ،ުކޮމިޝަންުއޮފްުތައިލޭންޑް

ުރިފޯމިސްޓްސް ުއެންޑް ުކޮންޒަރވޭޓިވްސް ުއޮފް ުގްރޫޕް،ުހަންގޭރީ،ުއެލަޔަްނސް ުބްރިޓިްޝުޕަރލިމެންަޓރީ ުޕާޓީ ުޔޫރަޕް،ުުއޯލް އިން

ުއެވެ. ުއިލެކްޝަން ުފްރީ ުފޯ ުނެޓްވަރކް ުއޭޝިއަން ުުއަދިުދަ ުރާއްޖެއިން 26ުުބޭރުގެ ހުއްަދުުކުރުމުގެމޮނިޓަރފަރާތަކަށް

ުއެވެ.ުދެވިފައިވެ

ު ުއިންތިޚާބު ުކުރުމަށާއިުރވްއޮބްޒާމި ުފަރާތްތަކަށް،ުމޮނިޓަރ، ުދެވިފައިވާ ުހުއްދަ ުދިނުމުގެުުކުރުމަށް ުމަޢުލޫމާތު

ުގައިުކުރިއަށްުގެންޮގސްފައެވެ.ުހުޅުލޭުއައިލެންޑްުހޮޓެލްުވަނީުތަކެއްސެޝަން
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ު ުމަންދޫބުންގެއިންތިޚާބުގެ ުެކންޑިޑޭޓުްނގެ ުމޮނިޓަރުންނާއި، ުުއޮބްޒާވަރުންނާއި، ުހުއްަދުޙަޮގތުގައި ރަކާތްތެރިވުމަށް

ުުކުރެވުނެވެ.ޝާއިޢުވެބްސައިޓުގައިުއިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަނުގެުފައިނަލްުލިސްޓުުުދެވިފައިވާުފަރާތްތަކުގެ

ުއޮބްޒާ ުއިންތިޚާބު ުވްރމި ުމޮނިޓަރކުރި ުކޮށް 24ުުު،ފަރާތްތަކަށްބޭރުގެ 2018ުުސެޕްޓެމްބަރ ހޮެޓްލުުދުވަހުުހޯމަވީ

ުމަޢުލޫމާތުުގައިޖެން ުހިނގާދިަޔގޮތުގެ ުޙިުމީޑިއާއާުއިންތިޚާބު ުޭބއްވުނެވެ. ުބައްދަލުވުމެއް ުކުރުމުގެ ުބައްދަލުވުމުގައިއްޞާ ުމި

ު  ުއެވެ.ބައިވެރިވިމުވައްޒަފުންުނާިއ،ުޓާފުންނާިއ،ުކޮމިޝަނުގެުސީނިއަރުސްބަރުންންކޮމިޝަނުގެުމެ
ު

ު

ުުު

ު

ު

ު

ު

ުު

ު

ު

ު

ު

ު

ުު

ު

ު

ު

ު

ބްރީފިންގުސެޝަންގެުތެރެއިންު-ޑީ ބްރީފިންގުސެޝަންގެުތެރެއިންު-ޑީ   

ބްރީފިންގުސެޝަންގެުތެރެއިންު-ޑީ ބްރީފިންގުސެޝަންގެުތެރެއިންުުުުުުުުުުު-ޑީ 
ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
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ބްރީފިންގުސެޝަންގެުތެރެއިންު-ޑީ ސެޝަންގެުތެރެއިންުބްރީފިންގު-ޑީ   

ުުުުުުުބައްލަވަނީުވޯޓުލުންުކުރިއަށްުދާުގޮތްުުބޭރުގެުއޮބްޒާވަރުންު  މެލޭޝިއާއިންުވަޑައިގެންނެވިުޑެލިގޭޓުން،ުބޮޑީގާޑްުއަދިުލިއޭސިންުއޮފިސަރ 

ކައުންސިލްުއިދާރާތަކަށްުޒިޔާރަތްުކުރައްވަނީުޑެލިގޭޓުން  ޑެލިގޭޓުންުކައުންސިލްުއިދާރާތަކަށްުޒިޔާރަތްުކުރައްވަނީ 
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International Observer 

# COUNTRIES PARTICIPANTS OBSERVATION IN 

1 

Elections 

Commission of Sri 

Lanka 

Professor Mr. Samuel Ratnajeevan 

Herbert Hoole, Commissioner  

 

Addu Feydhoo 

(Soodha – 7993573) Mr. Hannedige Rasika Priyanaga Peiris, 

Additional Commissioner  

2 

Central Elections 

Commission of 

Palestine 

Mr. Shokri Nashashibi, Commissioner Addu Feydhoo 

Murath Jaufar (7637775) 
Mr. Ashraf Shuaibi, Deputy CEO 

3 

Republic of 

Philippines 

Commission on 

Elections 

Attorney. Frances Aguindadao-Arabe, 

Director III, Education and Information 

Department 

 

 

 

 

 

Addu Hithadhoo 

(Shiuna Ahmed – 7957237) 

 

Attorney. Consuelo B. Diola, Acting 

Commission Secretary 

4 Hungary 

Mr. Andor Akos Schmuck 

Mr. Andras Laszlo Fai 

Dr. Lajos Olah 

Mr. Janos Volner 

Dr. Marianna Csaki 

5 

Elections 

Commission of 

Thailand 

Mr. Suntad Sirianuntapiboon  

 

 

Addu Hithadhoo 

(Fathmath Razana – (7905252) 

Mr. Tawatchai Therdphaothai, Election 

Commissioner 

Pol. Col. Jarungvith Phumma, ECT 

Secretary - General 

Mr. Kongyos Boonrak, Director, 

International Affairs Division 

6 

Permanent 

Electoral 

Authority of 

Romania 

Ms. Ingrid Ioana Bicu, Head of 

Communication and International 

Affairs 
L. Gan 

(Fathmath Inasha – 
7797767) 

Ms. Luiza Nedelcu, Adviser 

Communication and International 

Affairs 

7 Organization for Mr. Salahuddin Mahmud, Professional  



ޓުގެ ރިޕ2018ޯއިންތިޚާބު ރިޔާސީ  | 29  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   
 

Islamic Corporation Officer Male City and Male Jail 

Fathmath Sausan – 7477807) Mr. Amjed Ayad Musa, Professional 

Officer 

8 

Election 

Commission of 

Malaysia 

Mr Haji Sulaiman bin Haji, ECM 

Commissioner and Spouse    

 

Hulhumale 

(Sajid Shakir – 7943220) 

(Tholath Jaufar – 7933651) 

Miss Yusniati binti Ishak, ECM 

Officer  

9 

 

All Party British 

Parliamentary Group 

Mr. David Thomas Morris, Member of 

Parliament 

 

L. Fonadhoo 

Ahmed Zahir - 7775017 
Ms. Emma Louise Smith 

10 

Alliance of 

Conservatives and 

Reformists in 

Europe 

Ms.Neva Sadikoglu, Secretary General 

ECR Group European Committee of the 

Regions, UK 

L.Gan 

Ismail Mamdhooh – (9524519) 

Mr. Themistoklis Asthenidis, Deputy 

Director, ACRE 

L. Gan 

(Ali Firshan – (7998982) 

Mr. Arif Hussain 

Mr. Georgi Balabanov, Vice chairman 

of Reload Bulgaria Party, Bulgaria 

 
 

Vilimale 

Maneeh Faiz (9771013) 
Mr. Nikolay Barekov MEP, Bulgaria 

Mr. Ahmed Jamal Nasir Awan, CEO of 

Awan Marketing INT. LTD 

Mr. Asif Syed Ahmed, Chairman of 

Aston Medical School 

 

Addu Maradhoo 

Dheena Solih - 9920066 Mr. Atifa Shah, Director As28 Limited 

Mr.Aftab Ahmed Chughtai 

ުވޯޓުގުނުމާއިުނަތީޖާުއިޢުލާންުކުރުންު،ުވޯޓުނެގުމާއ2.9ުުި

ުވޯުޓގުުނންު،ވޯޓުެނގުމާއ19.2ުުި.

2018ުު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށްުހުންނާނެުމީހަކުުއިންތިޚާބުކުރުމަށްުބޭއްވިުރިޔާސީުއިންތިޚާބުގެުވޯޓުނެގުންުބޭއްވުނީ

ުއެވެ.ދުވަހުުއާދީއްތަވ23ުުީމްބަރުސެޕްޓެ

ު ުއިންތިޚާބުގައި 500ުުމި ުވޯޓުލުަމށް ުމަދުން ުވުރެ ުރަޖިސްޓަރީމީހުްނނަށް ުމަރުކަޒެއްގައިުކޮށްފައިވާ ުވޯޓުނަގާ ކޮންމެ

ު 7ުުޙަރަކާތްތެރިވީ 750ުުއޮފިޝަލުންެނވެ. 500ުުއާ ުޢަދަދަކަށް ުދެމެދުގެ ުއާ ުވޯޓުނަގާުރަޖިސްޓަރީވޯޓުލުމަށް ުކޮންމެ ކޮށްފައިވާ
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ު 8ުުމަރުކަޒެއްގައި 750ުުއޮފިޝަލުންނެވެ. ުވޯޓުލުަމށް ުގިނައިން ުވުެރ ުވޯުޓނަާގުމީހުންަނށް ުކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ުޙަރަކާތްތެރިވ11ުާުމަރުކަޒެއްގައި ުހަމަޖައޮފިޝަލުން ުގޮތަށް ުމަރުކަޒުތަކުގައި ުދޫކުރާގޮތަށްުއްސައި،ުއެފަދަ ުކަރުދާސް ުވޯޓު ދެމޭޒުން

ކައިރިވަމުންުދިޔައިރު،ުވޯޓުުލުމަށްޓަކައިުގިނަުއަދަދެއްގެުބަޔަކުުމަރުކަޒުތަކުގައިުކިޔުުވޯޓުލާުނިންމާގަޑިުުއިންތިޒާމުުކުރެވުނެވެ.

ުހަދާފަ ުގަޑި ުިނންމާ ުގޮތުން،ުވޯޓުލުން ުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ުފުރުޞަތު ުވޯޓުލުމުގެ ުގިނަބަޔަކަށް 16:00ުުއިވާތީ،ުވީހާވެސް 19:00ުން

472ުިމުއިންތިޚާބުގައިުބެހެއްޓިުު.އިޢުލާނުންުއާންމުޮކށްުއެންގުެނވެު CA-2018/221(A)ށްުއިތުރުކުރުކޮށްުއެކަންުނަމްަބރުއަ

 ަތފްޞީލްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ުުގެވޯޓުފޮށްަޓށްުވޯޓުލާފައިވާގޮތު
ުޖުމްލަުުވޯޓުލީުފިރިހެންުުވޯޓުލީުއަންހެންު 104,029ު107,861ު239,593ު

ުކެންޑިޑޭޓުންުނުވަތަުެކންޑިޑޭޓުންގެުމަންދޫުބންު،ުމިިނޓްުހަަމވުމުނ30ުްވޯޓުުޮފށިުަބންދުކުރުމަށްފަހުުުވޯޓުލުންުިނންމައި

ުރުގައިުވޯޓުގުނަންުފެށުނެވެ.ޟިޙާމީހުންގ2ުުެލީުމީހުންގެުތެރެއިންުމަދުވެގެންުއެުމަރުކަޒަށްުވޯޓުުއަދިުއޮބްޒާރވަރުންނާއި،

ު ުޙަރަކާތްތެރިވީ ުމަސައްކަތުގައި 3ުުވޯޓުގުނުމުގެ ުއިތުރުން ުވެރިޔާގެ ުމަރުކަޒުގެ ުވޯޓުގުނާ ުއެއީ 2ުމީހުންނެވެ.

މޯބައިްލުކަޒެއްގައިުއިޢުލާންުކުރެވުނެވެ.ުއަދިުއޮފިޝަލެކެވެ.ުވޯޓުުގުނައިުނިުމމުންުވަގުތީުނަތީޖާުހަދައި،ުވަުގތީުނަތީޖާުއެުމަރު

ު  ހުރިހާުވޯޓުފޮށްޓެއްގެުވަގުތީުނަތީޖާުކޮމިޝަނަށްުޮފނުވުނެވެ.ުމެދުވެރިކޮށްުއެޕްލިކޭޝަންުވައިބަރ
ު

ު

ު

ު

ު

ގެުވޯޓުލާުމަރުކަޒެއްގެުތެރޭގައިުވޯޓުލުންުކުރިއަށްުދަނ2018ުީރިޔާސީުއިންތިޚާބުު ގެުވޯޓުލާުމަރުކަޒެއްގެުތެރޭގައިުވޯޓުލުންުކުރިއަށްުދަނ2018ުީރިޔާސީުއިންތިޚާބުު   
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ު

ު 
ު

ު

ު

ު

ުަވގުތީުނަތީޖާުއިޢުލާންކުރުނ29.2ުް.

2018ުު 17ުުނޮވެމްބަރ ުއޮުހޮނިހިރުވީ ުކުރިއަށް ުެފށިގެން ުދުވަހުން ުދިވެހިރާއްޖޭެގ5ުުތް ުދުވަހަށް އަހަރު

ު ުކުރުމަށް، ުއިންތިޚާބު ުމީހަކު ުހުންނާނެ 23ުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ުދުވަހ2018ުުސެޕްޓެމްބަރ ުއާދީއްތަ ުބޭއްވިުވީ ގައި

ުނަތީޖާ ުވަގުތީ 24ުުސެޕްޓެމްބަރ2018ުުު،އިންތިޚާބުގެ ުުދުވަހުގެުހޯމަުވީ 01:00ުުދަނވަރުން ުެހނދުނު ުއ09:00ުުާފެށިގެން

 މީޑިއާުމެދުވެރިކޮށްުއިޢުލާންުކުރެވުނެވެ.ުހަމަޔަށް
ުު

ު

ު

ު

ުރަސްމީުނަތީޖާުއިޢުލާނުކުރުނ39.2ުް.

2018ުު 23ުުސެޕްޓެމްބަރ ުުއާދީއްތަވީ ުނަތީޖާ ުރަސްމީ ުއިންތިޚާބުގެ ުރިޔާސީ ުބޭއްވި ުދުވަހު 29ުއިޢުލާނުކުރުމަށް

ުުޑީގައިުރަސްމީުނަތީޖާުއިޢުލާންކުރިއެވެ.އެުގަ،ުހަމަޖައްސައ10:00ުިވީުހޮނިހިރުުދުވަހުގ2018ުުެސެޕްޓެމްބަރު

ވޯޓުލުންުކުރިއަށްުދަނީުުގެުވޯޓުލާުމަރުކަޒެއްގެުތެރޭގައ2018ިރިޔާސީުއިންތިޚާބުު ގެުވޯޓުލާުމަރުކަޒެއްގެުތެރޭގައިުވޯޓުލުންުކުރިއަށްުދަނ2018ުީރިޔާސީުއިންތިޚާބުު   
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އަހަރަށް،  5ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން، ކުރިޔަށް އޮތް  17ނޮވެމްބަރ  2018 ،މި ނަތީޖާ ގައިވާގޮތުން

ވަނީ ނަތީޖާ އަދި މި އެވެ.  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުވީ ޅ. ހިންނަވަރު، ނޫރާނީ އާގޭ، 

 ށްފައެވެ.ޝާއިޢުކޮ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިއިލެކްޝަންސް އާއި  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަވެހި ދި

ުއިންސައްތަު ުވޯޓުުުލިބުނުު ުޙައިޘިއްޔަތުު ކެންޑިޑޭޓްު ކެންޑިޑޭޓުގެުނަމާއިުއެޑްރެސްު
ުޕީ.ޕީ.އެމް 96052 41.6 ނަންބަރުު ުކާމިނީހުޅަގުގެ،ުމާެލު މއ. ،ޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللاުޢަބްދު ުއެމް.ޑީ.ޕީ 134705 1ު58.4 ުޅ.ުހިންނަވަރުު، ނޫރާނީއާގެު،އިބްރާޙީމްުމުޙައްމަދުުޞާލިޙް :ބާޠިލްުވޯޓު 3132 1.3 ޞައްޙަުވޯޓު: 230757 2ު98.7 :ވޯޓުުދިނުމުގެުޙައްޤުުލިިބގެންވާުމީހުންގެުޢަދަދު 262135  ޖުމްލަުވޯޓު: 233889    

ުަގއިވާުއިޢުލާންުލިސްޓުަގއި(5ުލުުކުރިުއިޢުލާްނުޖަދުވަުއާްނމު)ރަސްމީުނަީތޖާުު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުޕްރެސްުކޮންފަރެންސްގެުތެރެއިންުގެުރަސްމީުނަތީޖާުއިޢުލާންުކުރެއްވުމަށްުބޭއްވުނ2018ުރިޔާސީުއިންތިޚާބުު
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ުފައިސާުއާއިުމާލީުކަންކަނ2.10ުުް ު(8201ސެޕްޓެމްބަރ23ުު)ުޚަރަދުުތަފްޞީލ2.10.1ުް

 ކޯޑުު  އައިޓަމްތައްު  ޚަރަދުު
   ޚަރަދުު ރިކަރަންޓްު  49,389,326                 
    ޚަރަދުު ކެޕިޓަލްު  16,440,270                 
   ޚަރަދުު ރިކަރަންޓް     މުޅިޖުމްލަު   65,829,595                 
 210 ހިނގާުޚަރަދުު މުވައްޒަފުންނަށް  9,586,949                   
                      191,569  

އަދިުވަކިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންުގޮުތންު ނާއި،ުމުސްކުޅިކުރައްވާުމުވައްޒަފުންނަށާއިޕެންޝަ

 213 ދޭުފައިސާ
 221 ކުރުމުގެުޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު  4,622,739                   
 222 ހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގު އޮފީސް  11,554,607                 
 223 ހިންގުމަށްުބޭނުްނވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދު އޮފީސް  23,151,084                 
 226 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު މަރާމާތު  282,378                      
 211 އުޖޫރަު މުސާރައާއި  7,059,693      210 ހިނގާުޚަރަދުު މުވައްޒަފުންނަށް     ޖުމްލަު  16,440,270      423 ްނވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުުހިންގުމަށްުބޭނު އޮފީސް  16,440,270        ޚަރަދުު ކެޕިޓަލް     ޖުމްލަު  49,389,326                 
 212 ދޭުއެލަވަންސްު މުވައްޒަފުންނަށް  2,527,255                   
   ޖުމްލަު  9,586,949                   
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 211001 މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ  3,203,707      211 އުޖޫރަު މުސާރައާއި  
 211002 މަސައްކަތަށްދޭުފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ  3,855,986                   
 212 ދޭުއެލަވަންސްު ންނަށްމުވައްޒަފުު     ޖުމްލަު  7,059,693                   

                  

57,000  
 212005  މަހުގެުމުނާސަބަތުގައިުދޭުއެލަވަންސް ރަމަޟާން

 212027 އެލަވަންސްު ސަރވިސް  2,470,255                   
 213 ފައިސާު ޕެންޝަން     ޖުމްލަު  2,527,255                   

              

191,569  
 213001 ފައިސާ ޕެންޝަންގެ

 221 ކުރުމުގެުޚަރަދުު ދަތުރުފަތުރު     ޖުމްލަު  191,569                      
                  

1,325,773  
ނޑުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުު ރާއްޖޭގެ  221001 އެތެރޭގައިުކަ

 221002 އެތެރޭގައިުއެއްގަމުުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުު ރާއްޖޭގެ  631,500                      
 221003 އެތެރޭގައިުވައިގެުމަގުންުކުރާުދަތުރުުޙަރަދުު ރާއްޖޭގެ  856,040                      
 221004 ބޭރަށްކުރާުދަތުރުުޚަރަދު ރާއްޖޭން  1,809,427                   

 222 ހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތީގެުއަގުު އޮފީސް     ޖުމްލަު  4,622,739                   
                  

2,629,588  
 222001 ބެހޭުގޮތުންުހޯދާތަކެތިު ލިޔެކިޔުމާއި

 222002 ޓެކްޮނލޮޖީުއާއިބެޭހުގޮތުންުހޯދާުތަކެތިު އިންފޮމޭޝަން  53,271                        
 222003 ގޮތުގައިުބޭުނންކުރެވޭުތަކެއްޗާއިުއިންޖީނުުތެޔޮފަދަުތަކެތި ފިއުލްގެ  40,685                        

 ު  
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 222004 ޚިދުމަތުގައިުއުޅޭވަގުތުގައިުއޮފީހުގައިުދެވޭުކެއުމާއިުސައިފަދަުތަކެތި އޮފީހުގެ  4,273,727                   
 222005 ބެހޭގޮތުންުޯހދާތަކެތިު އިލެކްޓްރިކާ  183,166                      
 222008 ފޮޅާސާފުކުރުމަށްުހޯދާުތަކެތި ކުނިކަހާ  11,144                        
 222009 ތަކެތިުހޯދުމަށްު ހިފާގެންގުޅޭ  25,961                        
 222011 ތައްުޯހދުމަށްުމޭޒުފޮތިުއަދިުދިދަފަދަުފޮތީގެުބާވަތް ދޮރުފޮތި،  11,448                        
 222999 ގޮތްޮގތުންުހޯދާުތަކެތިު އެހެނިހެން  4,325,617                   
 223001 ފެކްސްުއަދިުޓެލެކްސް ޓެލެފޯން،  417,139        223 ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެުޚަރަދުު އޮފީސް     ޖުމްލަު  11,554,607                 
 223002 ފީގެުޚަރަދު އިލެކްޓްރިކް  319,206                      
 223003 ފާޚާނާގެުޚިދުމަތުގެުއަގުދިނުމަށްުކުރާޚަރަދު ބޯފެނާއި  184,989                      
 223004 އިންޓަެނޓްގެުޚަރަދު ލީޒްލައިނާއި  1,095,354                   
 223005 ކުއްޔާއިުބިމުގެުކުލި ޢިމާރާތުގެ  2,519,117                   
 223006 ކުލިު ތަކެތީގެ  44,627                        
 223008 ޢިމާރާތްުފޮޅާސާފުކުރުމުގެުޚިދުމަތަށްުދޭުފައިސާުއާއިުކުނީފީ އޮފީސް  34,480                        
 223010 ިތހާރު،ުއެންގުންުއަދިުއިޝްތިރާކްުޚަރަދުުއިޝް އިޢްލާން،  421,002                      
 223011 ޚަރަދު އުފުލުމުގެ  371,099                      
 223014 ތަރައްޤީގެުއެކިއެކިުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުމުގެުޚަރަދު އިޖްތިމާޢީ  6,754                          
 223016 ޚިދުމަތާއި،ުތަުރޖަމާކުރުންފަދަުޚިދުމަތުގެުއަގަށްދޭުފައިސާ ކޮންސަލްޓެންސީ  186,664                      
 223019 ސަރުކާރަށްުދައްކަންޖެހޭުއަހަރީފީތައްު އެކިކަންކަމަށް  7,377                          
 223020 ޗާޕުކުރާުތަކެތީގެުޚަރަދުު ޢާންމުފައިދާއަށް  4,635,308                   
 223025 ޚިދުމަތުގެުއަގުުއަދާުކުރުން އިންޝުއަރެންސް  38,262                        
 223999 ހިންގުމުގެުޚިދުމަތުގެުއެހެނިހެންުޚަރަދު އޮފީސް  12,869,706                 
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 ު  
 226002 ދިރިއުޅުންުނޫންުބޭުނންަތކަށްުބިނާކުރާުޢިމާރާތްުމަރާމާތުުކރުން މީހުން  222,257        226 ކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަދުު މަރާމާތު     ޖުމްލަު  23,151,084                 
 226010 އިކްވިޕްމަންޓްސްުމަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރީއާއި  32,717                        
 226016 ންދުއްވާތަކެތިުމަރާމާތުކުރު އެއްގަމުގައި  27,404                        
 423001 ފިޓިންގްސް ފަރުނީޗަރާއި  376,039        423 ހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމުދާުހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަދުު އޮފީސް     ޖުމްލަު  282,378                      
 423002 ސްމެޝިނަރީއާއިުއިކްވިޕްމަންޓް ޕްލާންޓް،  1,077,127                   
 423006 ތަކެތިު މުވާޞަލާތުގެ  133,872                      
 423007 ސޮފްޓްވެޔަރ ކޮމްޕިއުޓަރ  8,482,055                   
 423008 އާއިުގުޅޭގޮތުންުހޯދާުހާޑްވެޔަރ އައި.ޓީ.  6,368,327                   
 423999 ކްވިޕްމަންޓްުއި އެހެނިހެން  2,850                          
    ޖުމްލަު  16,440,270                 

ުގެުޚަރަދުގެުޚުލާޞ2018ުުާރިޔާސީުއިންތިޚާބުު.3ު

ުމިހާތަނަށްުޖުމްލަުޚަރަދުުބޮލަކަށްުޖެހޭވަރުުުވޯޓުލުމުގެުޢުމުރުުހަމަވާުމީހުންެގުޢަދަދު

262,135 251.13 65,829,595  
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ު.ުނިންމުނ4ުް

2018ުު 17ުުނޮވެމްބަރ ުގައި ުދައުރަށް ުރިޔާސީ ުމީހަުކުފެށުނު ުހުންނާނެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތެދުވެރިކަމާއެކުުުއިަވނީުމުރާލިކަމާމަސްުދުވަސްުވަންދެންުވަރަށްުގިނަުބަޔަކ3ުުުމެދުުެކނޑުމެއްުނެތިުުޓަކައިއިންތިޚާބުުކުރުމަށް

ުފަދަ ުުއަގުނުކުރެވޭ ުކޮށްފައެވެ. ުމަސައްކަތްތަކެއް ުބުރަ ުއިންތިޚާބު 2018ުުރިޔާސީ ުތާރީޚްވޯޓުނެގުގެ ނޑައަޅައި،ުުމަށްޓަކައި ކަ

ުބޭއްވުމަ ުއެންމެހައިއިންތިޚާބު ުމަސައްކަތްކުރި ުއިޚްލާސްތެރިކަމާއިުުށްޓަކައި ުކޮށްފައިވަނީ ުމަސައްކަތް ުއެ މުވައްޒަފުން

ުމަސަނިމި،ުނުުތެދުވެރިކަމާއެކުގައެވެ.ުމަސައްކަތް ުދިޔަަނމަވެސް،ުމި ުދިުގުދެމިގެން ުފަރާއްކަތުގައިުޝާމިލުވި ތަުކންވެްސުތްހުރިހާ

ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީުފޫހިކަމެއްުއަދިުވަރުބަލިވުމެއްުނެތިއެވެ.ު

ު ުއިންތިޚާބު ުނިންމާލެވުނ2018ުީރިޔާސީ ުކާމިޔާބުކަމާއެކު ުމަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެުުއިލެްކޝަންސްު،ގެ

ުމެންބަރުން ުމުވަުއިލެކްޝަންސްުނާިއ، ުހުރިހާ ުކޮމިޝަންގެ ުުއިންތިޚާބީއްޒަފުންނާއި، ުމަސައްކަތަްށުއޮިފޝަލުްނނާއި، އިންތިޚާބުގެ

ކައުންސިލްތަކާއި،ުރަށުުކައުންސިލްތަކާއި،ުުވެ.ުއަދިުރާއްޖޭގެުހުރިހާުއަތޮޅުިމންނެތްުމަސައްކަތުންނެުގެމުވައްޒަފުންުނެގުނުުވަގުތީ

ުކައުންސި ުމަު،ރައްޔިތުންުދިވެހިުލްތަކާއި،ސިޓީ ުއިންތިޚާބުގެ ުރިޔާސީ ުބެހެއްޓި ުއެއްބާރުލުމާުސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއި

ުއެހެންކަމުން ުހުރިާހުު،އެކީގައެވެ. ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް ުފަރާތްތަކަށް ުހުރިހާ ުއުޅުނު ުމަސައްކަތުގައި ުޤައުމީ ުމުހިންމު މި

ުއެންމެންނަ ުއުޅުނު ުމަސައްކަތުގައި ުިމ ުޝުކުރު ުމި ުދަންނަވަމެވެ. ުޝުކުރު ުފަރާުތން ުއިމެންބަރުންގެ ުިމުށް ުގޮތެއްގައި ޖްމާލީ

ނީުއެުއެންމެންގެުބުރަުއަދިުމިންނެތްުމަސައްކަތުގެުއަގުުވަޒަންކުރަމުންނެވެ.ުއަދިުމިުޝުކުރުގައިުރާއްޖެއިންުބޭރުގަިއުރައްދުކުރަ

ުޤައުމުތަކުގެ ުބެހެއްޓި ުމުވަުވޯޓުފޮށި ުވެރިންނާއި ުއްޒަފުންނާއިއެމްބަސީތަކުގެ ުސަލާމަތާއި، ުބެރައްކާތެުއިންތިޚާބުގެ ުހެއްޓިުލެރިކަން

ުސަރވިސްއާއި ުޕޮލިސް ުފޯސްމޯު،މޯލްޑިވްސް ުޑިފެންސް ުނެޝެނަލް ުގްރޫޕާއިލްޑިވްސް ުޕްރޮޓެކްޝަން ުސްޕެޝަލް ުގެ ސިޔާސީު،

ުތަކާއިޕާޓީ ުފަރާތްމީޑިއާ، ުއެންމެހައި ުުތަކާއި،ގެ ުގޮތްގޮުތްނ ުއެކި ުއިންތިޚާބުގެ ުއެހީވެމި ުސަރުކާރުގެުމަސައްކަތްތަކަށް ވެދެއްވި

 ވެރިންނާއިުއަމިއްލަުފަރާތްތައްވެސްުޝާމިލްކުރަމުންުމިުރިޕޯޓުުނިންމާލަމެވެ.ުއޮފީސްތަކުގެ
1440ުުއާޚިރުރަބީޢުލ22ުް

2018ުުުޑިސެމްބަރ29ުު  
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55

23SEP

urub wmwtwruf ugubWKitcnia
1
urub 55 Days(110 – IsWswa unUnWq) udemed Whwvud 30 iaWhwvud 120

Election Day (Round One)

Election Day (Round Two)

cTOpir IlWm / cTiDoa

22 NOV

123

38

( h -111 – IsWswa unUnWq) iawgEret eguhwvud 21 ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

urub wnwved ugubWKitcnia
10 OCT

2
urub

cnuLehwSuh cSwTOk cmIrcpus
  (b - 21 – unUnWq umcnWa) iawgEret ehuhwvud 5 cnegevwnig  cnegiSef cnutugwv Wvwmwh uriaiDwg 48

106

  (L - 21 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguriaiDwg 48 WtEbil

ctogimcnin udemiaWmuLehwSuh

117

  (L - 21 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguriaiDwg 48 WtEbil

cnuLehwSuh cSwmul itwmiruk

119

23 JUL  (r - 5 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir) cswvud 10 cnegevudwm ,utwdcaum egumul itwmiruk

cnulWvuLuh cSwmul itwmiruk
18 Days

Candidacy Open 

99

10 AUG(10 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir) iawgEret eguhwvud 14 cnegevenig ,egumuruk  cnWluAia cnwn

cnuvwmwh utwdcaum egumulitwmiruk
14 Days

Candidacy Close

61

17 SEP  (S - 36 – unUnWq umcnWa) cniruk cswvud 5 cnegevwnig ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnuruk cnWluAia clIscfwt eguhWdurwkuTOv Ballot Paper Announcement 

5 Days

61

17 SEP  (h - 35 ,unUnWq umcnWa) cniruk cswvud 5 cnegevudwm ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnuruk cnWluAia clIscfwt EhebWkwt iSofuTOv Ballot Box Details 

5 Days

59

19 SEP  (33 – unUnWq umcnWa) cnirukcswvud 3 cnegevudwm

uTcsil egcnuhIm Ebit iawguzwkurwm WluTOv Officials at Ballot Box Details 

3 Days

66

12 SEPcniruk 10 uKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnuSef cnwvunof iawmcninokckep uDnwgiSof ITiruyikes Start of Security box dispatching 

10 Days

66

12 SEP  (S - 41 – unUnWq umcnWa) cniruk cswvud10  ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnurukUdwdcauh cSwncnurwTinom Last Day for Monitors 

10 Days

98

18 AUG(6 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir) cswvud 30 cnegevudwm ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnuruk cnWluAia cnwn

171

30 MAY

17
rwbcmev on(110 - IsWswa unUnWq) udemed iaWhwvud 30 iaWhwvud 120 ،cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cKIrWt Wvwmwh uruawd
17 NOV

0 End of Presidential Previous Term

0 Days

66

12 SEP

cnuSef ctwkcawswm egOruyib cscTcniaelcpcmok uLotwa Start of Atoll Complaints Bureau

10 Days

48

30 SEP(15 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir ) iawgEret eguhwvud 7 cnegevwnig ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

WjItwn Imcswr Final Results (Within 7 days Preliminary Results)

7 Days

91

11 AUG

cnuawa elWm cnuSwr ITOaIT TOT Training period

7 Days

171

30 MAY

(64 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguhwvud 14 cnegevwnig ,Wvukwx egWjItwn Imcswr

 cnuLehwSuh Wvukwx cSwTOkiawh
30 SEP

48

14 Days

Submission of result disputes to High Court

171

30 MAY

26

  (65 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguhwvud 30 cnegevwnig ,Wvukwx ,WjItwn Imcswr

cnumcnin caetog cnuTOkiawh

22 OCT 30 Days

Close Submission of result disputes to High Court

38 Days

(cviTETcneT) 2018 rwDcnwlwk egubWKitcnia IsWyir

  cnuSef ctwkcawswm egrwTcnesclOk 1414 

cnuSef ctwkcawswm egOruyib cscTcniaelcpcmok Imuawq

cnuSef ctwkcawswm eguTcniaop clwkOf uSwr
cnutukun cawtwkcawswm iawmcnin cSokWrcgia cTcniaop clwkOf uSwr

66

12 SEPcnurukulWvwh cSwmuvunof cSwzwkurwm iawmcnin cTcsil clwniawf egcnuhImWluTOv uhwf cSwa cnwxErcTcsijwrIr idwa cnwxErcTcsijwr

cnumcnin cTcsil egcnuhImWluTOv clwniawf Submission of Final Voters list for Dispatching

10 Days

84

25 AUG

150

20 JUNcnulWvwlukea cTcsil iawmcnin cawtWlwhuawm egWvukwx

chIrWtuhwf  egWlwhurwm egumuLehwSuh Wvukwx cSokumcnWa cTcsil csrWTOv

119

23 JUL

cnuruk cnWluAia cSwmul itwmiruk cSwbWKitcnia
  (h - 5 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir) iawgEret eguhwvid 10 cnegevwnig ukeaiaWmuSef cswvud 120 ,cKIrWt Wvwmwh uruawd ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia 

Announcement for Candidates

62 Days

160

10 JUN  (h - 9 – unUnWq umcnWa) cniruk cswvud 45 cnegevudwm  ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnuruk umcnWA uTcsil csrwTOv Voter List Publicising

32 Days

144

26 JUNcnuruk cnWluAia utWmUluawm egukwt iSofuTOv cnIruk egumuSef cnwxErcTcsijwrIr

cHIrWt uhwf egumunid ubWvwj cSwa Wvukwx
5 Days

Announcement for Prez Elec 2018 
( Any day before 14 July 2018)

46 Days

91

18 AUG

(6 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir) cswvud 30 cnegevudwm ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cnuSef cnwruk cniaepcmek Announcement of nominated Candidates & Campaigning 

36 Days

120

20 JUL

cswvud 120 cnWvwmwh uruawd IsWyir
  (h - 5 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir) cnuruk cnWluAia cSokumcmWA cSwmwkejcaivuLuh utwsuruf egumul itwmiruk iawgEret cswvud 10 cnegevwnig ,utwdcaum egumul itwmiruk

Ideal for announcement of Election date.

120 Days

cnuLehwSuh cSwTOkiawh
  (r - 10 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguhwvud 5 cnegevwnig

cnumcnin cnuTOkiawh
  (r - 10 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguhwvud 15 cnegevwnig

cnuLehwSuh Wvukwx
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  (n - 10 – unUnWq umcnWa) iawgEret eguhwvud 5 cnegevwnig
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 cnuruf cniaelWm ITOaIT TOT Traiiners Train Officials

37 Days0 Days
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23 JUL 31 Days

Re-Registration open

25 Days

0  Days

0  Days

0 Days

18 Days

36

12 OCT(15 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir ) iawgEret eguhwvud 7 cnegevwnig ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

(egurub wnwved) WjItwn Imcswr Final Results Second round

7 Days

36

12 OCT(15 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir ) iawgEret eguhwvud 7 cnegevwnig ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cawtWlwhurwm eg cnwxErcTcsijwr (egurub wnwved)

36

12 OCT(15 – unUnWq egubWKitcnia IsWyir ) iawgEret eguhwvud 7 cnegevwnig ,cnuKIrWt WvcaWb ubWKitcnia

cawtWlwhurwm egcnwxEniDOk (egurub wnwved)
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cnulWvuLuh cSwmulitwmiruk cnurwvWzcboa ,cnurwTinom
cnuruk cnWluaia cSokumcaWA cSwmulitwmiruk cnurwvWzcboa ,cnurwTinom

Opening for  Monitors and observers Local and International)

90

19 AUG

cnuruk clwniawf cTcsil egcnulWxifoa Wviret ctWkwrwh iawguzwkurwm WluTOv Ballot Box Officials Final LIst

78

31 AUG

cnuruk iaos iawguTcsil egcnuhIm Wviawfibil uqcaWH egumunid uTOv Signing on Voters list by candidates 
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3 SEP

cnumcnin cSokiaos iawguTcsil egcnuhIm Wviawfibil uqcaWH egumunid uTOv Last day of Signing on Voters list by candidates 

7 Days

3 Days

0 Days

Update: 2 - August -2018

Day Counts from 
23 SEP 2018

Dead line to raise complaints of first Gazette

Dead line of responding to complaints of first Gazette 

139

1JULcnuruk cnWluAia utWmUluawm egukwt iSofuTOv cnIruk egumuSef cnwxErcTcsijwrIr

cnuruk cnWluAia utWmUluawm egukwt iSofuTOv
5 Days

Amended Voters Registry published on gov Gazzet 
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17 JULcnuruk cnWluAia utWmUluawm egukwt iSofuTOv cnIruk egumu Sef cnwxErcTcsijwrIr

cnuruk cnWluAia utWmUluawm egukwt iSofuTOv
5 Days
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0  Days

Re-Registration Closecswvuduhwf cnwxErcTcsijwrIr

cnuruk cnWluAia utWmUluawm egukwt iSofuTOv cnIruk egumuSef cnwxErcTcsijwrIr

cnuruk cTezej cSokumcaWa cTcsil unuveneg uhWlcsia
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 2ޖަދުވަލު 

 ވޯޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރުންނާ ބެހޭ ަމޢުލޫމާތު 
 

 

 



 

 



 ކޯޑިނޭޓާރުންގެ މަޢުލޫމާތު 2 -ޖަދުވަލު 
 ނަންބަރު  ކޯޑިނޭޓަރުގެ ނަން  ނަން  ފޮށީގެ

 1 އިސްމާޢިލް  އަޙްމަދު )ހުޅުމާލެ( 1،2،3،4،5،6،7،8-ހުޅުހެްނވޭރު  
 1،2،3-މެދުހެްނޭވރު 

 1،2،3-ހެންޭވރުދެކުނު  2 ހަސަން އަޤީދާ
 1،2،3-ހެންޭވރުއުުތރު 
 1،2،3،4-ގަލޮުޅއުތުރު 

 3 އަނާ  ފާތިމަތު
 1،2،3،4-ގަލޮުޅދެކުނު 
 4 ރާޒީ هللا ޢަބްދު 1،2،3،4،5-މައްޗަްނޮގޅީއުުތރު 
 5 ސާިޖދު  އިްސމާޢީލް 1،2،3،4،5،6-މައްޗަްނޮގޅީދެކުނު 
 6  ޙުސެއިން އައިމިނަތު 1،2،3،4-މާފަންުނއުތުރު 
 7  ޙުސެއިން އައިމިނަތު 1،2،3،4،5-މާފަންނުުހޅަނގު 
 1،2،3،4-މާފަންނުެމދު 

 8 ރާޒީ  هللاޢަބްދު
 1،2،3-މާފަންުނދެކުނު 

 1،2،3-ވިލިމާލެ 
 9 ޒާހިރު  ހަބީބް

 1،2،3،4،5-ހއ. އަޮތޅު، މާލެ
 1،2،3،4،6-ހދ. އަޮތޅު، މާލެ 

 10 ޝާކިރު  މުޙައްމަދު
 1،2،3-ށ. އަތޮޅު، މާލެ 
 1،2،3-ނ. އަތޮޅު، މާލެ

 11 ޝިފްޒާ މަރިޔަމް
 1،2،4،5-ރ. އަތޮުޅ، މާލެ 
 1،2،3-ބ. އަތޮުޅ، މާލެ 

 1،2،3-ޅ. އަތޮުޅ، މާލެ  12 އަމީން މުޙައްމަދު
 1-ކ. އަތޮޅު، މާލެ 



 1-އއ. އަޮތޅު، މާލެ 
 1-އދ. އަޮތޅު، މާލެ 

 1-ވ. އަތޮުޅ، މާލެ  13 ނަީޞރު  ޤުލްފިޝާން
 1-މ. އަތޮުޅ، މާލެ 
 1-ފ. އަތޮޅު، މާލެ 
 1-ދ. އަތޮުޅ، މާލެ 

 1،2،3،4-ތ. އަތޮޅު، މާލެ 
 1،2،3-މާލެ  ލ. އަތޮޅު،

 14 ވަީހދު  އަލީ
 1،2،3-ގއ. އަޮތޅު، މާލެ 
 1،2،3،4-ގދ. އަޮތޅު، މާލެ

 15 ޝަރީފް  ލަމާން
 1،2،3-ެއހެނިހެން  ވިލިމާލެ، 

 1،2-ފުވަްއމުލަކު ސިޓީ، މާލެ 
 16 ޙަލީމް އާދަމް

 1،2،3،4،5،6،7-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ 
 17 ރުފާނާ ފާތިމަތު އި 1،2،3،5،6،7،8،9-ހުޅުމާލެ، އެހެނިެހން 

 1 - ޓްރިެވންްޑރަމް/  އިންިޑއާ
 1 - ުކއަލަލަމްޕޫރް/  މެލޭޝިއާ 18 މަރިަޔމް ލައިޒާ 

 1،2 - ކޮލަްމބޯ/  ސްރީލަންކާ
 1 -އިްނގިޭރސިވިލާތް /ލަންަޑން 

 1-ގަން ، 1-ހުޅުލެ، 1-ކޫއްޑޫ، 1-ތިލަފުށި
 19 އަރީފް 

 ޖަލު މާލެ ޖަލު, މާފުށީ ޖަލު، ައއްޭސރި ޖަލު، ދޫނިދޫ 
ނޑޮސް( ނޮޑސް މޯލްިޑވްސް )ކ. ބަ  ބަ

 ލަންކަންފިނޮޅު( ޕެރެޑަިއސް ައއިލެންޑް ިރސޯޓު އެންޑް ސްޕާ )ކ. 20 ޝިފާޢު هللاޢަބްދު
 ކުރުނބާ މޯްލޑިްވސް)ކ.ވިަހމަނާފުށި(
 ކ.ފުރަނަފުށި() ޝެރެޓަން މޯލްިޑވްސް ފުލްޫމން ރިސޯުޓ އެންޑް ސްޕާ



 ށި(ގިލިލަންކަންފުށި )ކ.ލަންކަންފު
 ކަނިފިނޮޅު )ކ. ކަނިފިނޮޅު( ކްލަބް މެޑް      

 އޮބްލޫ ަބއި އެޓްޮމސްފިައރ އެޓް ހެލެނގެލި 
 ކ. ހެލެނގެލި()

 މޯލެިޑވްސް )ކ. ބަޮރސް( ބަރޮސް       
 ގްރޭްނޑް ޕާކް ކޮދިއްަޕރު މޯލްިޑވްސް )ކ. ކޮދިއްޕަރު( 21 ސިފާނާ  މަރްަޔމް

 ޕާ )ކ.ނަކައްޗާފުށި(ހުވަފެންފުށި ިރސޯޓު އެންޑް ސް
 ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި )ކ. ބޮޑުހިތި(

 ކ. މެުދފިނޮޅު()  ވަން އެްނޑް އޮންލީ ރީިތރަށް
 ވެލަްއސަރު މޯލްިޑްވސް )ކ.ވެލައްަސރު(

 އަނަންަތރާ ިދގު މޯލްިޑވްސް )ކ. ދިގުިފނޮޅު(
ނޑޫމާފުށި( ނޑޫމާ މޯްލޑިްވސް )ކ.ކަ  ހޮލިޑޭ އިން ިރސޯޓު ކަ

 އެްޓމޮސްިފއަރ އެޓް ާމދޫ )ކ. މާދޫ( އޯޒެން ަބއި
 އޮުޅވެލި ބީޗް ެއންޑް ސްޕާ މޯލްިޑްވސް )ކ. އޮޅުވެލި(

 ކުރަމަތި ައއިލެންޑް ިރސޯޓު )އއ. ކުަރމަތި(
 ރަްނގަލިފިޮނޅު( ކޮންރަޑް މޯލްިޑވްސް ރަްނގަލި އައިލެްނޑް )އދ. 22 ިއރާހަތު  އަިއޝަތު

 )އދ. ނަލަުގރަިއދޫ(ސަން ައއިލެންޑް ިރސޯޓު އެންޑް ސްޕާ 
 ކުރެްއދޫ އައިެލންޑް ިރސޯޓު )ޅ. ކުރެްއދޫ(

 ދަ ސަން ޝިާޔމް އިރުފުށި މޯލްޑިްވސް )ނ. މެދަފުށި(
 ޖޭއޭ ަމނަފަރު )ހއ.މަނަަފރު(

 ލަކްސް ސައުތު ައިރއެޓޯލް، މޯލްޑިްވްސ )އދ.ިދއްދޫފިޮނޅު(
 އަނަންަތރާ ކިހާވަށް ވިލާސް )ބ. ކިހާަވށް ހުރަަވޅި(

 ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެްނޑް ސްޕާ )ރ.ކުަޑފުށި(
 ރަންދެލި()   ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަްނދެލި

 ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ެއންޑް ސްާޕ )އދ. ދިއްފުށި(
ޫ ބ. ިމލައިދޫ()   މިލައިދޫ އައިލެްނޑް މޯލްިޑވްސް 23 އަލީ  ޝަހުމާ

 (ރޯޔަލް އައިލެްނޑް ރިސޯޓް ެއންޑް ސްާޕ )ބ. ހޮރަބަދ



 ޮއޅުވެލި( ދ. އެްމބޫދޫފުިށ އެންޑް)  މޯލްޑިވްސް ނިޔަމަ      
ނިޑންާމ( ނޑިްނމާ މޯލްޑިްވސް )ދ. ކަ  ކަ

 ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެްނޑް ސްޕާ މޯލްިޑްވސް )އއ. ފެްސދޫ(
 ދަ ސެިއންޓް ރެިޖސް ޮވއްމުލި ިރސޯޓު މޯލްޑިްވސް )ދ. ޮވއްމުލި(

 ދިގަލި މޯލްިޑްވސް 
 ރ. ދިގަލި()

 1-ހއ. ތުރާުކނު 
 1-ހއ. އުިލގަމު  24 ރަޒީފް  އިްބރާހީމް

 1،2،3-ހއ. ހޯރަުފށި 
 1-ހއ. ޮމޅަދޫ 
 1،2-ހއ. އިަހވަްނދޫ 
 1-ހއ. ާމރަްނދޫ 

 1-ހއ. ތަކަްނދޫ  25 ޝާފީޤާ 
 1-ހއ. އުީތމު 
 1-ހއ. ުމރަިއދޫ 
 1،2-ހއ. ާބރަށް 

 1-ހއ. ފިއްަލދޫ 
 1،2،3،4-ހއ. ިދއްދޫ 

 1،2-ހއ. ކެލާ 26 ާއދަމް  އިފާޝާ
 1-ހއ. ަވށަފަރު 
 1.2-ހދ. ހަނިާމދޫ 

 1-ހދ. ފިނޭ  27 ސަޢީދު  ޝާރުދާ
 1-ހދ. ނަިއވާދޫ 
 1-ހދ. ހިރިަމަރދޫ 
 1.2-ހދ. ނޮިޅވަަރންފަރު 
 1-ހދ. ނޮިޅވަަރމު 



 2-ހދ. ނޮިޅވަަރމު 
 1-ހދ. ނެއްަލއިދޫ  28 ައްބދުލް އަޒީޒް  ގަްއސާން

 1-ހދ. ކުރިނބި 
 1،2-ހދ. ަވއިކަަރދޫ 
 1-ހދ. ކުމުްނދޫ 
 1-ހދ. ނޭކުރެްނދޫ 
 1-ހދ. މަކުުނދޫ 

 1،2،3،4،5،6،7،8-ހދ. ކުޅުުދއްފުށި 
ނޑިތީމު  29 ޒާހިރު  އާމިނަތު  1-ށ. ކަ

 1-ށ. ނޫމަރާ 
 1-ށ. ގޮއިދޫ 
 1-ށ. ފޭދޫ

 1-ށ. ބިލެތްފަހި
 1-ށ. ފީވައް 
 1-ށ. ނަރުދޫ 
 1،2-ށ. މިލަންދޫ 
 1-ށ. ފޯކައިދޫ 

 1-ށ. މަރޮށި  30 ނިާހދު  މުަޙއްަމދު
 1،2-ށ. ކޮމަންޑޫ 
 1-ށ. ޅައިަމގު 
 1-ށ. މާއުނގޫދޫ 

 1،2-ށ. ފުނަދޫ
 1-ނ. ހެނބަދޫ 

 1،2-ނ. ކެނދިކުުޅދޫ  31 ަތއުީފޤް  އަޒްރާ
 1-ނ. މާޅެްނދޫ 
 1-ނ. ކުޑަފަރި
 1-ނ. ލަންދޫ



 1-ނ. މާފަރު 
 1،2-ނ. މަނަދޫ 
 1-ނ. ޅޮހި 

 1-ނ. ފޮއްދޫ  32 ިއދުީރސް  ނަސްީރނާ
 1،2،3-ނ. ވެލިދޫ 

 1-ނ. މިލަދޫ 
 1-ނ. މަޫގދޫ 
 1،2-ނ. ހޮޅުދޫ 
 1،2،3-ރ. އަލިފުށި 

 1-ރ. ވާދޫ  33 ޝުޖާޢު ަޢބްުދއްަރޙީމް  މުަޙއްަމދު
 1-ރ. ރަްސގެތީމު 
 1-ރ. އަނގޮޅިީތމު 
 1-ރު ރ. ހުޅުުދއްފާ
 1-ރ. އުނގޫފާރު 
 1-ރ. މާކުރަތު 

 1،2،3،4-ރ. ދުވާަފރު  34 މުީފދު  އަްމޖަދު
 1-ރ. ރަްސމާދޫ 
 1-ރ. އިންަނމާދޫ 
 1-ރ. އިނގުަރއިދޫ 
 2-ރ. އިނގުަރއިދޫ 

 1-ރ. ފައިނު  35 ސަުއސަން ޙުަސއިން  ފާޠިމަތު
 1-ރ. ކިނޮޅަސް 
 1،2-ރ. މަޑުްއަވރި 
 1،2-ރ. މީދޫ 

 1،2،3-. ތުޅާދޫ ބ
 1-ބ. ފުޅަދޫ  36 ޝިހާމް  هللاޢަބްދު

 1-ބ. ފެހެންދޫ 



 1-ބ. ގޮިއދޫ 
 1-ބ. މާޮޅސް 
 1،2-ބ. އޭދަފުށި 
 3-ބ. އޭދަފުށި 

 1-ބ. ހިތާދޫ  37 ނިޔާފް މުަޙއްަމދު  މަރްަޔމް
 1-ބ. ކުޑަރިކިލު 
 1-ބ. ކަމަދޫ 
 1-ބ. ކެންދޫ 
 1-ބ. ކިހާދޫ 
 1-ބ. ދޮންފަނު 
 1-ބ. ދަަރވަްނދޫ 

 1،2،3،4،5-ޅ. ހިންނަަވރު 
 38 ުމޙަްއމަދު  ޒޫނާ

 1-ޅ. އޮުޅވެލިފުށި 
 1،2،3،4،5-ޅ. ނައިފަރު 

 39 ނުޒުހަތު  ފާޠިމަތު
 1،2-ޅ. ކުރެންދޫ 
 1،2-ކ. ކާށިދޫ

 1-ކ. ގާފަރު  40 ސުުހދާ  އާިއޝަތު
 1-ކ. ދިއްފުށި 
 1-ކ. ތުލުސްދޫ
 1-ކ. ހުރާ

 1-ކ. ހިންމަފުށި
 1-ކ. ގުޅި 
 1-ކ. މާފުށި
 1-ކ. ގުރަިއދޫ 



 2-ކ. ގުރަިއދޫ 
 1-އއ. މަިތެވރި 

 1-އއ. ޮބޑުފޮުޅދޫ  41 އަްޝރަފް  އަްޙމަދު
 1-އއ. ފެިރދޫ 
 1-އއ. ާމޅޮސް 
 1-އއ. ހިަމންދޫ 
 1،2-އއ. ތޮްއޑޫ 

 1-އއ. ަރސްދޫ 
 1-އއ. އުުކޅަސް 
 1-އދ. ފެންފުށި 

 1،2،3-އދ. ާމމިގިލި  42 ަނސީމް  އަފްޝަން
 1-އދ. ހަންާޏީމދޫ 
 1-އދ. ކުނުބުރދޫ 
 1،2-އދ. މަިހބަދޫ 

 1-އދ. ޮއމަދޫ  43 ޙަްއމާދު  ޢާއިދާ
 1-އދ. މަްނދޫ 
 1-އދ. ަދނގެތި 
 1-އދ. ިދގުަރށް 
 1-އދ. ިދއްދޫ 
 1-ވ. ފުލިދޫ 

 1-ވ. ތިނަދޫ  44 ޟާމިރު  ޢަލީ
 1-ވ. ފެލިދޫ 
 1-ވ. ކެޔޮދޫ 



 1-ވ. ރަކީދޫ 
 1-ފ. ފީއަލި
 1-ފ. ބިލެތްދޫ 
 1-ފ. މަގޫދޫ 

 1-ފ. ދަރަނޫބދޫ 
 1،2-ފ. ނިލަންދޫ

 1-މ. ރަތްމަްނދޫ 
 1-މ. ވޭވަށް  45 ުމަޙއްަމދު  އަފްނާން

 1-މ. މުލި
 1-މ. ދިްއގަރު 
 1-މ. މަޑުްއަވރި 

 1،2-މ. މުލައް 
 1-މ. ނާލާފުށި
 1-މ. ކޮޅުފުށި 
 1-ދ. މީދޫ 

ނިޑދޫ  46 ާޖިވދު  هللاއަްބދު  1-ދ. ބަ
 1-ދ. ރިނުބދޫ 
 1-ދ. ހުޅުދެލި 
 1-ދ. މާއެނުބދޫ 
 1،2،3-ދ. ކުޑަހުަވދޫ 
 1-ތ. ބުރުނި 

 1،2-ތ. ވިލުފުށި 47 އަްޒނާ  މަރްަޔމް
 1-ތ. މަޑިފުށި
 1،2،3-ތ. ތިމަރަފުށި 



 1-ތ. ވޭމަންޑޫ 
ނޑޫދޫ   1-ތ. ކަ
 1-ތ. ވަންދޫ 

 1-ތ. ހިރިލަންދޫ  48 އާިސމް  އަްޙމަދު
 1-ތ. ކިނބިދޫ 
 1-ތ. އޮމަދޫ 

 1-ތ. ދިޔަމިގިލި 
 1،2-ތ. ގުރަިއދޫ 

 1-ތ. ގާދިއްުފށި 
 1-ލ. އިސްދޫ 

 1-ލ. ދަނބިދޫ  49 ިއްބރާހިމްުފޅު  ޢާއިޝަތު
 1-ލ. މާބަިއދޫ 
 1-ލ. ކަލައިދޫ
 1-ލ. މުންޑޫ

 1،2،3،4-ލ. ގަން
 1،2،3-ނަދޫލ. ފޮ

 1-ލ. މާމެންދޫ  50 އިްބރާހިމް  އަްޙމަދު
 1،2-ލ. މާވަށް 
 1-ލ. ހިތަދޫ

 1-ލ. ކުނަހަންދޫ 
 1،2-ގއ. ކޮލަމާފުށި 

 1،2،3-ގއ. ވިލިނގިލި  51 ލައިޒާ  މަރިަޔމް
 1-ގއ. މާމެްނދޫ 
 52 ސަްމރާ  އާމިނަތު 1-ގއ. ނިލަންދޫ 



 1،2-ގއ. ދާްނދޫ 
 1-ގއ. ދެްއަވދޫ 

 1-އ. ކޮނޑޭ ގ
 1-ގއ. ގެަމނަފުށި 
ނޑުުހޅުދޫ   1-ގއ. ކަ

 53 މަރިަޔމް ޝަމްލާ  1،2،3،4،5،6،7-ގދ. ތިަނދޫ 
 1،2-ގދ. ަމޑަވެލި 

 1-ގދ. ޯހނޑެްއދޫ  54 އާމިނަތު ުނޒުހާ 
 1-ގދ. ނަެޑއްލާ 
 1-ގދ. ރަތަަފންދޫ 
 1-ގދ. ފިޔޯރީ 

 1،2-ގދ. ފަެރސްމާޮތޑާ 
 1،2،3-ްއދޫ ގދ. ގަ  55 ަޝރީފް  ޝަހުނީޒާ

 1-ގދ. ާވދޫ 
 1،2،3-ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާިއރާ 

 1،2،3،4-ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާިއރާ  56 ޝާފިޢު  މުަޙއްަމދު
 1،2،3-ފުވަްއމުލަކު ދެކުނު ާދއިރާ 

 1،2،3-އައްޫޑ، ހުުޅދޫ 
 1،2،3-އައްޫޑ، ީމދޫ  57 ޢަބްދުްއރަްޙމާން  ޢަލީ

 1،2-އައްޫޑ، މަަރދޫޭފދޫ 
 1،2،3،4،5-ފޭދޫ ، އައްޑޫ 

 58 ާބޞިތު ަޙސަން  ޢަބްދުލް
 1،2،3-އައްޫޑ، މަަރދޫ 

 59 މަރްަޔމް ޝާހިޔާ  1،2،3،4،5،6،7،8-އައްޫޑ، ހިތަދޫ 
  60 އަޒުފާ ޢަފީފް  9،10،11،12،13،14،15-އައްޫޑ، ހިތަދޫ 



 



 

 

 3ޖަދުވަލު 

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 



 



 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު  3 -ޖަދުވަލު 
 އަތޮޅު  ރަށް  ނަން  ފުރިހަމަ މަޤާމް 

 އަތޮޅު ރަޝީދު އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
  ބާރަށް ޔޫސުފް  އަޙްމަދު ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ހއ

 ވަށަފަރު  މުޢީން ހުސެއިން އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ސީނިއާރ
 މުރައިދޫ ސިފްނާ އާއިޝަތު އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ފިއްލަދޫ ޢަލީ ކާމިލް އޮފިސަރ އެޑްމިން

 އުލިގަން ޝާފިއު ޙަސަން މުހައްމަދު އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ
 ހޯރަފުށި   އަޙްމަދު ޝަމީމް  

 އުތީމު އާއިޝަތު ނަޞީޙާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 އިހަވަންދޫ  ޙަފީޡާ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 ކެލާ އިމްސާޒް  އާދަމް އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ދިއްދޫ ރަޝީދު އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 މާރަންދޫ ރަމީޒު އިބްރާހީމް  ސަރވިސް އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް

 ތަކަންދޫ  ރަޝީދު އިބްރާޙިމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ތުރާކުނު މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 މޮޅަދޫ ސަމީރު  މުޙައްމަދު ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު
 އަތޮޅު އިޤްބާލު  هللاޢަބްދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް

 ހަނިމާދޫ  ޢަލީ  އިބްރާހިމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ހދ
 ވައިކަރަދޫ ރަބީޢު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ

 ފިނޭ ރަޝީދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ނައިވާދޫ ރަޝީދު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް  ކައުންސިލް

 ނޮޅިވަރަންފަރު هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 ނެއްލައިދޫ هللاއަބްދު އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ނޮޅިވަރަމު ޢަލީ މާހިރު އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް  ކައުންސިލް

 ނޭކުރެންދޫ  ޝިހާމް ޢަލީ އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 ކުޅުދުއްފުށި އިބްރާހީމް  ޢަލީ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސީނިއަރ
 ކުރުނބި  އަޙްމަދު  ޢަލީ ޒިޔާދު ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު



 ކުމުންދޫ ޢަބްދުލްވާޙިދު  ޢަލީ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 މަކުނުދޫ ރާޒީ  އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ
 ހިރިމަރަދޫ  ނިޒާރު ޙަސަން އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް  ކައުންސިލް

 އަތޮޅު ޙަމީދު  މުޙައްމަދު ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
  ނޫމަރާ  އިމާޒް ޙުސައިން އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ ށ

 ޅައިމަގު  މުޙައްމަދު އަޖްނާދު ސަރވިސް އޮފިސަރ އ.މިނިސިޕަލް
 ބިލެތްފަހި  މޫސާ ޢަބްދުއްސައްތާރު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު

 ފޭދޫ  އިބްރާހިމް هللاސައުދު  އ.ޑިރެކްޓަރ
 މާއުނގޫދޫ  ހަމްދޫން ޙުސައިން  އޮފިސަރ ޑިވަލޮޕްމެންޓް
 ގޮއިދޫ  ރަމީޒް هللاޢަބްދު  އޮފިސަރ އ.ފައިނޭންސް

 މަރޮށި ޙަމީދު  މުޙައްމަދު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު
 ނަރުދޫ  ނަސީމް މޫސާ ސަރވިސް އޮފިސަރ އ.މިނިސިޕަލް

ނޑިތީމު  މުއީން އަޙްމަދު  އޮފިސަރ އ.ޑިވަލޮޕްމެންޓް  ކަ
 ފޯކައިދޫ ޢަލީ ނިޒާރު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު
  ކޮމަންޑޫ އަނީލް މުޙައްމަދު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު
 ފީވައް  ޝަރީފް ޢަލީ  އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ފުނަދޫ   އާދިލް މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ އެޑްމިން
 މިލަންދޫ   އާޒިމް މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ އެޑްމިން

 އަތޮޅު ޝުޖާޢު އަޙުމަދު ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ
 ލަންދޫ  ނަސީރު އިބްރާހީމް  ޙަސަން  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ނ

 ފޮއްދޫ ޙަސަން  އިބްރާޙިމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 ހޮޅުދޫ ޙަމީދު هللاޢަބްދު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު

 ވެލިދޫ ފާއިޤް  هللاޢަބްދު އޮފިސަރ އ.ޕްލޭނިންގް
 މާޅެންދޫ އިބްރާހީމް ޙައްވާ އޮފިސަރ އެޑްމިން
 މަގޫދޫ މުޙައްމަދުފުޅު ޢަލީ އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް
 މާފަރު ބަދީޢު އަޙުމަދު _ ޅޮހި އިބްރާހީމް  އާދިލް  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު
 ހެނބަދޫ  ރަޝީދު އަޙްމަދު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު
 ކުޑަފަރި ޝިހާން މުޙައްމަދު  ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް



 ކެނދިކުޅުދޫ މަޙްމޫދު هللاޢަބްދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ
 މަނަދޫ މުޙައްމަދު އަޘީމާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 
 މިލަދޫ ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު އޮފިސަރ އ.ޕްލޭނިންގް
 އަތޮޅު ޤާދިރު ޙުސެއިން ޢަބްދުލް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް

 އިނގުރައިދޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާން  އިބްރާހީމް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް ރ
 އަލިފުށި  ޒާހިރު  އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ
 އިންނަމަދޫ  ޝާޛުލީ  އާމިނަތު އޮފިސަރ އެޑްމިން

 ވާދޫ އަޙްމަދު ޟިޔާއު   ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު
  ރަސްގެތީމް އަސްފާ އާމިނަތު  ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް
 މާކުރަތު ރަމީޒް  މުޙައްމަދު އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް

 ރަސްމާދޫ އާމިރާ  މަރްޔަމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 އަނގޮޅިތީމު ރަޝީދު ޔޫސުފް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 ކިނޮޅަސް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޙަމީދު ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 ދުވާފަރު ޞާލިޙް އަހުމަދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ
 ހުޅުދުއްފާރު ސަމްވީލާ  ޙައްވާ އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގް

 މީދޫ ސަލީމް  ޙަސަން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 މަޑުއްވަރި  އަޒުހަރު  އިސްމާޢީލް އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް

 ފައިނު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 އުނގޫފާރު  ޢަބްދުއްސަމަދު ޒީނިޔާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 އަތޮޅު ޙަސަން ޢަބްދުލްމަޖީދު އޮފިސަރ އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވް

 ފުޅަދޫ އަޒުހަރު ޢަލީ ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ބ
 ފެހެންދޫ  މާޒިން އިސްމާއިމް އޮފިސަރ އެޑްމިން

 ގޮއިދޫ ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ
 ތުޅާދޫ  ވަޙީދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 އޭދަފުށި  އަޙްމަދު ނިޢުމާ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 ހިތާދޫ   އިދުރީސް ޢާމިރާ އޮފިސަރ  އެޑްމިނސްޓްރޭޓިވް
 މާޅޮސް   ސަޢީދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ދަރަވަންދޫ ފަތުޙީ މުޙައްމަދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 ދޮންފަނު  ސާލިމް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު



 ކިހާދޫ އިބްރާހީމް  ޢަދުނާން އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ ސީނިއާރ
 ކަމަދޫ އާދަމް ޢަލީ ޝަރީފް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 ކެންދޫ ޔޫސުފް  އަޙްމަދު އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ކުޑަރިކިލު ރަމީޒު އިބްރާހީމް އެޑްމިން އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް
 އަތޮޅު މުޙައްމަދު  هللاނަސްރު ޓެކްނީޝަން  ކޮމްޕިއުޓަރ

 އޮޅުވެލިފުށި ޙަފީޒް  މުޙައްމަދު  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ޅ
 ކުރެންދޫ މުޙައްމަދު هللاޢަބްދު އޮފިސަރ އ.ފައިނޭންސް
 ނައިފަރު މަސްއޫދު  މުޙައްމަދު އޮފިސަރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް

 ހިންނަވަރު  އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 އަތޮޅު ފިރާޤު އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 ކާށިދޫ މާހިރު މުޙައްމަދު ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ކ
 ގާފަރު  ޝަނީޛު އަޙްމަދު އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 ތުލުސްދޫ މުޞްތަފާ ޙުސެން މޫސާ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 ހުރާ އަނޫޝާ  ފާޠިމަތު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 ގުޅި ޝުޖާއު  ޙުސައިން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 މާފުށި  ހައިޝަމް މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް

 ގުރައިދޫ  ޞަބާޙް ޙުސައިން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 ދިއްފުށި  ލުތުފީ  އިބްރާހީމް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސީނިއަރ
 ހިންމަފުށި  ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން ޑިރެކްޓަރ

 އަތޮޅު މުނީޒާ  އާމިނަތު އެކައުންޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 ރަސްދޫ މުޞްޠަފާ އަޙުމަދު އޮފިސަރ އެޑްމިން އއ

 ތޮއްޑޫ ވަޙީދު އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ
 އުކުޅަސް  ރަނިއްޔާ ފާޠިމަތު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 މަތިވެރި ނިހާން ޙުސައިން އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ބޮޑުފޮޅުދޫ ނަޢީމް ޙަސަން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 ފެރިދޫ މަޖުދީ އަމްޖަދު ޑިރެކްޓަރ
 ހިމަންދޫ  ސަމީރު  އަޙްމަދު އޮފިސަރ ފައިނޭންސް
 މާޅޮސް  ނަސީމް އިސްމާޢިލް ޑިރެކްޓަރ
 އދ އަތޮޅު  ފާއިޒް މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ



 މަންދޫ އިނާޔާ  ފާތިމަތު އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ފެންފުށި  އިބްރާހިމް ޔޫސުފް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 މާމިގިނލި  ޖަނާހް އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 ދިއްދޫ ޢީސާ ހުސަޢިން ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ސީނިއާރ
 ދިގުރަށް ޢަލީ ޝަމީމް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

 ދަނގެތި  އަބޫބަކުރު ޢަލީ ވަޙީދު ޑިރެކްޓަރ
 މަހިބަދޫ  ނައުޝާދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ކުނބުރުދޫ  ފަރީދު މުޙައްމަދު އެޑްމިން އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް
 އޮމަދޫ އާދިލް އިބްރާޙީމް އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް  ކައުންސިލް
 ހަންޏާމީދޫ ޝަރުފާން ޖަމްޝާދު  މުހައްމަދު އޮފިސަރ ފައިނޭންސް
 އަތޮޅު މަޖީދު ޢަްބދުލް ޣަނީ  ޢަބްދުލް ޑިރެކްޓަރ

 ފެލިދޫ ސަމީރު  އިސްމާޢީލް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ވ
 ފުލިދޫ ޝަރީފް  އިބްރާހީމް  ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު
 ތިނަދޫ   ނައީމް މުޙައްމަދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ސީނިއަރ

 ރަކީދޫ  މުޢާޒު ޙުސައިން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ކެޔޮދޫ މޫސާމަނިކް ޢަލީ އޮފިސަރ އެޑްމިން

 އަތޮޅު ޒާހިރު  މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ
 ދިއްގަރު ޢަފްޢާން  ޢަލީ ޑިރެކްޓަރ މ

 ކޮޅުފުށި  މާޖިދު ޢަބްދުލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 މުލި ނަޢީމް ޙުސެއިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެސިސްޓަންޓް

 ނާލާފުށި  އަލީ ސަލީމް ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު
 ވޭވަށް  ޙަލީމް އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 ރަތްމަންދޫ  ޢަލީ ރައޫފް  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 މަޑުއްވަރި  ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސަޢީދާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

 މުލައް އާދަމް  މުޙައްމަދު ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު
 އަތޮޅު ޝަޒީލާ މޫސާ އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ

 ނިލަންދޫ  ޝަރީފް އަޙްމަދު އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގް ފ
 ބިލެތްދޫ  ޝެެހނާޒް ފާޠިމަތު އެޑްމިން އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 ދަރަނބޫދޫ  ޢާމިރު  އަޙްމަދު އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް



 މަގޫދޫ ފަޟީލް ޙަސަން  އަޙްމަދު އޮފިސަރ ފައިނޭންސް
 ފީއަލި އަލީ ޝަފީގު އެޑްމިން އޮފިސަރ ސީނިއަރ

 އަތޮޅު ރަޝީދު އިބްރާހިމް އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 މީދޫ ޢަލީ  ޞިއްދީޤު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ދ

ނޑިދޫ ނިސާން  އިބްރާހީމް އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް  ބަ
 ރިނބުދޫ  އިޤްބާލް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ހުޅުދެލި އަބްދުލްބާރީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 މާއެނބޫދޫ  އާޞިފު މުޙައްމަދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް

 ކުޑަހުވަދޫ ރަމީޒު  ޙުސައިން އޮފިސަރ އެޑްމިން
 އަތޮޅު  ޔަސައު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް

 މަޑިފުށި ރިޟާ  ޙުސައިން ޑިރެކްޓަރ ތ
 ވޭމަންޑޫ ޝަރީފް هللاސައިފު އ.އޮފިސަރ
 ބުރުނި  އުސްމާން  އިސްމާއީލް ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު

 ގުރައިދޫ  ޢަލީ ރަޝީދު އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 ތިމަރަފުށި  ރަޝީދު އަޙްމަދު އ.އޮފިސަރ

 ވިލުފުށި  އަދީލް ޙުސެއިން  މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ކިނބިދޫ   މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް

 ގާދިއްފުށި   އަޒްހީމް މުޙައްމަދު ޕ.އޮފިސަރ )ޒވ( އެސިސްޓެންޓ
 އޮމަދޫ  ސަލީމް ޢަލީ ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު

 ވަންދޫ  ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަފީފާ އޮފިސަރ އ.ފައިނޭންސް
 ދިޔަމިގިލި ރަޝީދު  ޔަޙްޔާ ޑިރެކްޓަރ

ނޑޫދޫ  هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އ.ޑިރެކްޓަރ  ކަ
 ހިރިލަންދޫ   މަީތން ޢަބްދުލް ޙައްނާން ޢަބްދުލް  އޮފިސަރ އެކައުންޓް

 އަތޮޅު އަފީފް  هللاޢަބްދު ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 ގަން  ނީނާ މަރްޔަމް  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ލ

 މުންޑޫ ޖަޙުޝް  ޙުސައިން އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގް
 ދަނބިދޫ  މުޙައްމަދު ޢާދަމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 ފޮނަދޫ  ޝަފީޤް ޙުސައިން ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 އިސްދޫ ޙަމީދު އިބްރާހިމް ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް



 މާބައިދޫ  ރޫޒާ މަރްޔަމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 މާވަށް މުޙައްމަދު އަލީ ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު

 ކަލައިދޫ ޢިބްރާހިމް މުޙައްމަދު  މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ހިތަދޫ  އިދުރީސް  ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު

 ކުނަހަންދޫ  ޝަކީބު  އިބްރާހީމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް
 މާމެންދޫ  ނަސީމް މޫސާ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް
 އަތޮޅު ޙަސަން ދީދީ  އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓަންޓް

ނޑުހުޅުދޫ ޢަބްދުލްއަޒީޒް  ރިޝާނާ އޮފިސަރ އެޑްމިން ގއ  ކަ
 ދާންދޫ އަގީލް މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ
 މާމެންދޫ ޖަލީލު  ޢަބްދުލް ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު
ނޑޭ ސަޢީދު އާމިރު އޮފިސަރ އެޑްމިން  ކޮ

 ދެއްވަދޫ މުޙައްމަދުދީދީ ޑިރެކްޓަރ
 ގެމަނަފުށި  ރަޝީދު މުހައްމަދު ސާވިސް އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް

 ނިލަންދޫ  މުޙައްމަދު ޖިހާދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 ވިލިނގިލި  މުޙައްމަދު ވިޝާލު އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް

 ކޮލަމާފުށި  ޖަމީލް ސުޖޫނާ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 އަތޮޅު ނާޝިދު އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ

 ތިނަދޫ  ނާޝިދު އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ ގދ
 މަޑަވެލި ވަޙީދު އަހުމަދު  މުޙައްމަދު އ.އ.އޮފިސަރ

ނޑެއްދޫ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް هللاއަޙްމަދު އޮފިސަރ އެޑްމިން  ހޯ
 ނަޑެއްލާ  ޖަވާދު މުޙައްމަދު އ.ޑިރެކްޓަރ

 ރަތަފަންދޫ  އަހްމަދު  އާއިޝަތު އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ފިޔޯރި ހަމްޒަތު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 ފަރެސްމާތޮޑާ هللاޢަބްދު އަފީފް އޮފިސަރ އެޑްމިން
 ވާދޫ އިބްރާހީމްދީދީ މުޙައްމަދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ސީނިއާރ

 ގައްދޫ ފުޝޫލު  އިބްރާހީމް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް
 ފުވައްމުލަކު  ސިޓީ ޢަލީދީދީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް
 އައްޑޫ  ސިޓީ ޝަފީޤް  އިބްރާހިމް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އެސިސްޓަންޓް



 



 

 

 4ޖަދުވަލު 

 އިޢުލާން ލިސްޓު

 

 

 



 



 އާ ގުޅިގެން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާންތަކުގެ ތަފްޞީލު 2018 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  4 -ޖަދުވަލު 
ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯތަކަށް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އަތޮޅު އަދި ސިޓީ 2018އޮގަސްޓް  AB-2018/194 12(A)  ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް  އާ ގުޅިގެން ކެމްޕެއިން 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018ސެޕްޓެމްބަރ  DA-2018/217 22(A) ބަދަލުވުން  ގެ ވޯޓުލާ ނިންމާ ގަޑި 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/221 23(A) ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/214 19(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުތައް  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް 2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/211 09(A) އިޢުލާން ކުރުން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު 2018އޮގަސްޓް  CA-2018/197 18(A) ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން  2018އޮގަސްޓް  CA-2018/196 15(A) އިތުރުކުރުން  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 2018ޖުލައި  CA-2018/170 25(A) ހުޅުވާލުން  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 2018ޖުލައި  CA-2018/166 23(A) ތަފްޞީލް  ތާރީޚް  ނަންބަރު 

އަތޮޅު އަދި ސިޓީ  ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް 2018ސެޕްޓެމްބަރ  DA-2018/213 13(A) މެންބަރުން ހޯދުން 
އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯތަށް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމުގެ

 ޢިމާރާތް ބަދަލުވުން  ޤައުމީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ ހިނގަމުންދާ 2018ސެޕްޓެމްބަރ  DA-2018/219 22(A) ކަމުގެ އިޢުލާން 
ލިސްޓަށް  ވޯޓު ދިމުނުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓުކުރުމާއި 2018ޖޫން  EA-2018/86 10(A) ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ހުށަހެޅުމުގެ  ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ  2018ޖޫން  EA-2018/98 20(A) ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 
 ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް  ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 2018ޖުލައި  EA-2018/115 01(A) ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 

 ތު ހުޅުވާލުން ޢާންމުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ



(A)EA-2018/157 16  ިރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި 2018ޖުލައ (A)EA-2018/158 16  ިފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ވޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ 2018ޖުލައ  (A)EA-2018/159 16  ިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި 2018ޖުލައ 
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި 2018ޖުލައި  EA-2018/164 22(A) ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން 

ބަލައިގަންނަ ވަގުތުތަކަށް  އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީން( އިން ފޯމް 2018ޖުލައި  EA-2018/157 25(A) ޓަރީ ކުރުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސް
ބާޠިލުވާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު-ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރީ  2018އޮގަސްޓް  EA-2018/201 24(A) ބަދަލުގެނައުން 

ލިސްޓު ޢާންމު  ވޯޓު ލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 2018އޮގަސްޓް  EA-2018/205 26(A) ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން -ފަރާތްތައް އަލުން ރީ 
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ކުރުމާއި ރަޖިސްތަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ

 ޢާންމު ކުރުން ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ 2018ސެޕްޓެމްބަރ  EA-2018/210 04(A) ހުޅުވާލުން 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/136 15(A) ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ހދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/137 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/144 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/142 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/143 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/130 15(A) މަޢުލޫމާތު 
 މަޢުލޫމާތު 



(A)CA-2018/140 15  ިހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައ
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/138 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  އއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/127 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  އދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/129 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/146 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/141 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/132 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/131 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/145 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/139 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/134 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ  ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/135 15(A) މަޢުލޫމާތު 
ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ  މާލެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުފޮށި 2018ޖުލައި  CA-2018/151 15(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށާއި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  އައްޑޫ ސިޓީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/128 15(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/133 15(A) މަޢުލޫމާތު 
 މަޢުލޫމާތު 



(A)CA-2018/149 15  ިވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށިތަކުގެ  މާލެ ސިޓީގައި އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން  2018ޖުލައ
ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމަށް  ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 2018އޮގަސްޓު  CA-2018/203 25(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމަށް 2018އޮގަސްޓު  CA-2018/202 25(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރިސޯޓުތަކުގައި އިތުރަށް ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/172 28(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރިސޯޓުތަކުގައި އިތުރަށް ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/171 25(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/150 15(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/147 15(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/152 15(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް 2018ޖުލައި  CA-2018/151 15(A) މަޢުލޫމާތު 

ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްފަހު ބަދަލު ގެނެވުނު-ރީ 2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/208 02(A) ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްފަހު ބަދަލު ގެނެވުނު-ރީ 2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/207 02(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓުމަށް 2018އޮގަސްޓު  CA-2018/204 25(A) ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 
  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ރިސޯޓު އަދި ސިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި 2018ޖުލައި  CA-2018/168 25(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/216 21(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/215 20(A) ބަދަލުކޮށް ކުރެވުނު އިޢުލާން  ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/212 16(A) )ސަރަޙައްދަށް ބަދަލު ގެނެވިފައި(

 އޮބްޒާވަރ/މޮނިޓަރ/ކެންޑިޑޭޓް މަންދޫބުން 



(A)CB-2018/165 23  ިފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  އޮބްޒާވް ކުރުމަށް އެދި 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018ޖުލައ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން  އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018އޮގަސްޓް  CB-2018/200 19(A) ހުޅުވާލުން 

 އައްޔަން ކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުން 
  ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018ސެޕްޓެމްބަރ  CA-2018/222 29(A) ރަސްމީ ނަތީޖާ 



 

 



 
 

 

 5ޖަދުވަލު 

 ވޯޓުފޮށިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 

 



 

 



 މަޢުލޫމާތު  ގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  5 -ޖަދުވަލު 
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ  ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން 

 # ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު  ވޯޓުފޮށީގެ ނަން  ރަށް 
 T01.1.1    1 1-ހުޅުހެންވޭރު ހުޅުމާލެ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭަޝނަލް ސުކޫލް
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

 T01.1.2    2 2-ހުޅުހެންވޭރު މާލެ މޯލްޑިވްސް
އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް 

 T01.1.3    3 3-ހުޅުހެންވޭރު މާލެ މޯލްޑިވްސް
 T01.1.4   4 4-ހުޅުހެންވޭރު މާލެ ވެލާނާގެ 

 T01.1.5    5 5-ހުޅުހެންވޭރު ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް
 T01.1.6    6 6-ހުޅުހެންވޭރު ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސްކޫލް
 T01.1.7 7 7-ހުޅުހެންވޭރު ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް
 T01.1.8 8 8-ހުޅުހެންވޭރު ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް

 T02.1.1    9 1-މެދުހެންވޭރު މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް)ކުރީގެ 

 T02.1.2    10 2-މެދުހެންވޭރު މާލެ އަމީރުއަޙްމަދު(
ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް)ކުރީގެ 

 T02.1.3    11 3-މެދުހެންވޭރު މާލެ އަމީރުއަޙްމަދު(
 T03.1.1    12 1-ހެންވޭރުދެކުނު  މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
 T03.1.2    13 2-ހެންވޭރުދެކުނު  މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
 T03.1.3    14 3-ހެންވޭރުދެކުނު  މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
 T04.1.1    15 1-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ހުރަވީ ބިލްޑިންގ
 T04.1.2    16 2-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ހުރަވީ ބިލްޑިންގ
 T04.1.3    17 3-ހެންވޭރުއުތުރު މާލެ ޣާޒީ ބިލްޑިންގ

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 
 T05.1.1    18 1-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން

ނޑު  T05.1.2    19 2-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ ގަލޮޅު ބޯޅަދަ
 T05.1.3    20 3-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 
 T05.1.4    21 4-ގަލޮޅުއުތުރު މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 



 T06.1.1    22 1-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ގަލޮޅު މަދަރުސާ 
 T06.1.2    23 2-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ގަލޮޅު މަދަރުސާ 
 T06.1.3    24 3-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ ގަލޮޅު މަދަރުސާ 

 T06.1.4    25 4-ގަލޮޅުދެކުނު މާލެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 

 T07.1.1    26 1-މައްޗަންގޮޅީއުތުރު މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 

 T07.1.2    27 2-މައްޗަންގޮޅީއުތުރު މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 

 T07.1.3    28 3-މައްޗަންގޮޅީއުތުރު މާލެ އެޑިޔުކޭޝަން
 T07.1.4    29 4-މައްޗަންގޮޅީއުތުރު މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 T07.1.5    30 5-މައްޗަންގޮޅީއުތުރު މާލެ ސްކޫލް

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 T08.1.1    31 1-މައްޗަންގޮޅީދެކުނު މާލެ ސްކޫލް

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 T08.1.2    32 2-މައްޗަންގޮޅީދެކުނު މާލެ ސްކޫލް

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 T08.1.3    33 3-މައްޗަންގޮޅީދެކުނު މާލެ ސްކޫލް

 T08.1.4    34 4-މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 
 T08.1.5    35 5-މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު މާލެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
 T08.1.6    36 6-މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު މާލެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް 
 T09.1.1    37 1-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 

އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް 
 T09.1.2    38 2-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 

 T09.1.3    39 3-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
 T09.1.4    40 4-މާފަންނުއުތުރު  މާލެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސް 

 T10.1.1    41 1-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ މާފަންނު މަދަރުސާ



 T10.1.2    42 2-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ މާފަންނު މަދަރުސާ
 T10.1.3    43 3-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 T10.1.4    44 4-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 T10.1.5 45 5-މާފަންނުހުޅަނގު  މާލެ މާފަންނު މަދަރުސާ
 T11.1.1    46 1-މާފަންނުމެދު  މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް 
 T11.1.2    47 2-މާފަންނުމެދު  މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް 
 T11.1.3    48 3-މާފަންނުމެދު  މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް 
 T11.1.4    49 4-މާފަންނުމެދު  މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް 

 T12.1.1    50 1-މާފަންނުދެކުނު  މާލެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް
 T12.1.2    51 2-މާފަންނުދެކުނު  މާލެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް
ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް 

 T12.1.3    52 3-މާފަންނުދެކުނު  މާލެ ސްކޫލް
 T13.1.1    53 1-ވިލިމާލެ ވިލިނގިލި  މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް
 T13.1.2    54 2-ވިލިމާލެ ވިލިނގިލި  މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް

 T13.1.3    55 3-ވިލިމާލެ ވިލިނގިލި  ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް 
 A01.0.1    56 1-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
 A02.0.1    57 2-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް 
 A03.0.1    58 3-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް 

 A04.0.1    59 4-ހއ.އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
 A05.0.1    60 5-ހއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
 B01.0.1    61 1-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 

 B03.0.1    62 3-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ހެންވޭރު ޔޫތު ސެންޓަރ )މުނިއުފާ(
 B04.0.1    63 4-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 
 B06.0.1    64 6-ހދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 C01.0.1    65 1-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް

ބިލަބޮންގ ހައި އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 C02.0.1    66 2-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް

 C03.0.1    67 3-ށ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް



 D01.0.1    68 1-ނ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
 D02.0.1    69 2-ނ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
 D03.0.1    70 3-ނ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 E01.0.1    71 1-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 E02.0.1    72 2-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

 E04.0.1    73 4-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
 E05.0.1 74 5-ރ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

 F01.0.1    75 1-ބ. އަތޮޅު، މާލެ  މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 
 F02.0.1    76 2-ބ. އަތޮޅު، މާލެ  މާލެ  ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

 F03.0.1    77 3 -ބ. އަތޮޅު، މާލެ  މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
 G01.0.1    78 1-ޅ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
 G02.0.1    79 2-ޅ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
 G03.0.1    80 3-ޅ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

 H01.0.1    81 1-ކ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 
 U01.0.1    82 1-އއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
 I01.0.1    83 1-އދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
 J01.0.1    84 1-ވ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 K01.0.1    85 1-މ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް 
 L01.0.1    86 1-ފ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އެގްޒެމިނޭޝަންސް
 M01.0.1    87 1-ދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
 N01.0.1    88 1-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 
 N02.0.1    89 2-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 
 N03.0.1    90 3-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް 
 N04.0.1    91 4-ތ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 

 O01.0.1    92 1-ލ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ވިލާ ކޮލެޖް
 O02.0.1    93 2-ލ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ވިލާ ކޮލެޖް
 O03.0.1    94 3-ލ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ވިލާ ކޮލެޖް



ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 P01.0.1    95 1-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ  ސްކޫލް

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 P02.0.1    96 2-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަަނލް 
 P03.0.1    97 3-ގއ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ސްކޫލް

 Q01.0.1    98 1-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
 Q02.0.1 99 2-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ރިހިޖެހި ކޮށި
 Q03.0.1    100 3-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް
 Q04.0.1    101 4-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް

 Q05.0.1    102 5-ގދ. އަތޮޅު، މާލެ މާލެ މަދަރުސަތުލް އަޙްމަދިއްޔާ 
އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް 

 R01.0.1    103 1-ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 
އަލް މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް 

 R02.0.1    104 2-ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ މާލެ އިސްލާމިއްޔާ 
 S01.0.1    105 1-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ ބިއްލޫރިޖެހިގެ 

 S02.0.1    106 2-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ  ނެޝަނަލް އާރޓް ގެލެރީ
 S03.0.1    107 3-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 S04.0.1    108 4-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 S05.0.1 109 5-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 S06.0.1 110 6-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 
 S07.0.1 111 7-އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ މާލެ  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް

 YT.0.1     112 1-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭަޝނަލް ސުކޫލް
 YT.0.2     113 2-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް

 YT.0.3 114 3-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭަޝނަލް ސުކޫލް
 YT.0.5 115 5-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް
 YT.0.6 116 6-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް

 YT.0.7 117 7-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސްކޫލް
 YT.0.8 118 8-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސްކޫލް



 YT.0.9 119 9-ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން  ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސްކޫލް
 YT.0.11 120 1-ވިލިމާލެ، އެހެނިެހން   ވިލިނގިލި  މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް

 YT.0.12 121 2-ވިލިމާލެ، އެހެނިެހން   ވިލިނގިލި  ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް 
 YT.0.13 122 3-ވިލިމާލެ، އެހެނިެހން   ވިލިނގިލި  ވިލިމާލެ ޔޫތް ސެންޓަރު
 A01.01.1   123 1-ހއ. ތުރާކުނު ހއ. ތުރާކުނު ތުރާކުނު މަދަރުސާ
 A01.02.1   124 1-ހއ. އުލިގަމު ހއ. އުލިގަމު އުލިގަމު ސްކޫލް

 A01.04.1   125 1-ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި މަދަރުސާ
 A01.04.2   126 2-ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި އާޢިމާރާތް  ރަށްވެހިގެ 

 A01.04.3   127 3-ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ހޯރަފުށި ހޯރަފުށި ސިއްޙީ މަރުކަޒު 
 A02.03.1   128 1-ހއ. މޮޅަދޫ ހއ. މޮޅަދޫ ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލް  

ހއ.އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލްގެ 
 A02.05.1   129 1-ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ އިރުމަތީފަރާތުގައި

ހއ.އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލްގެ 
 A02.05.2   130 2-ހއ. އިހަވަންދޫ ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި
 A02.10.1   131 1-ހއ. މާރަންދޫ ހއ. މާރަންދޫ ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް

ހއ.ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އޯކިޑް 
 A03.11.1   132 1-ހއ. ތަކަންދޫ  ހއ. ތަކަންދޫ   ހައުސް

 A03.12.1   133 1-ހއ. އުތީމު ހއ. އުތީމު އުތީމު ހަނދާނީ މަރުކަޒު
 A03.13.1   134 1-ހއ. މުރައިދޫ ހއ. މުރައިދޫ ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް ހޯލް

 A03.14.1   135 1-ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށް ބާރަށު ސްކޫލު
 A03.14.2   136 2-ހއ. ބާރަށް ހއ. ބާރަށް ބާރަށު ސްކޫލް

 A04.08.1   137 1-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ހއ.ދިއްދޫ ޗޭނު ޖަމްޢިއްޔާ
 A04.08.2   138 2-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ  ހއ.ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ވައިލެޓްމާލަމް

ހއ. ދިއްދޫ ޣާޒީ މުޙައްމަދު 
 A04.08.3   139 3-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ޕްރީސްކޫލް 

 A04.08.4   140 4-ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 A05.06.1   141 1-ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ ހއ.ކެލާ ޝައިޙް އިބްރާހީމް ސްކޫލް

 A05.06.2   142 2-ހއ. ކެލާ ހއ. ކެލާ މަރުކަޒު ޒުވާނުންގެ  ކެލާ
 A05.07.1   143 1-ހއ. ވަށަފަރު ހއ. ވަށަފަރު   ހއ. ވަށަފަރު ސްކޫލް



 A05.09.1   144 1-ހއ. ފިއްލަދޫ ހއ. ފިއްލަދޫ  ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލުގައި
 B01.01.1   145 1-ހދ. ހަނިމާދޫ  ހދ. ހަނިމާދޫ  ޕްރީސްކޫލް ސަޢާދާ  ހދ. ހަނިމާދޫ
 B01.01.2   146 2-ހދ. ހަނިމާދޫ  ހދ. ހަނިމާދޫ  މަރުކަޒު އިޖްތިމާޢީ  ހަނިމާދޫ

 B01.02.1   147 1-ހދ. ފިނޭ  ހދ. ފިނޭ   ހދ. ފިނޭ ސްކޫލް
 B01.03.1   148 1-ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ހދ. ނައިވާދޫ ސްކޫލް

 B01.04.1   149 1-ހދ. ހިރިމަރަދޫ ހދ. ހިރިމަރަދޫ   ސްކޫލް ހިރިމަރަދޫ  ހދ.
ހދ.  ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް

 B02.05.1   150 1-ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިވަރަންފަރު
ހދ.  ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް

 B02.05.2   151 2-ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިވަރަންފަރު
 B02.07.1   152 1-ހދ. ނޮޅިވަރަމު ހދ. ނޮޅިވަރަމު ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް 
 B02.07.2   153 2-ހދ. ނޮޅިވަރަމު ހދ. ނޮޅިވަރަމު ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް 

 B03.06.1   154 1-ހދ. ނެއްލައިދޫ  ހދ. ނެއްލައިދޫ    ހދ. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް
 B03.08.1   155 1-ހދ. ކުރިނބި  ހދ. ކުރިނބި    ހދ. ކުރިނބީ ސްކޫލް

ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ހިންގި 
 B03.12.1   156 1-ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ޢިމާރާތް

 B03.12.2   157 2-ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. ވައިކަރަދޫ ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 B04.09.1   158 1-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސް 
 B04.09.2   159 2-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
 B04.09.3   160 3-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 B04.09.4   161 4-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 B05.09.1   162 5-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ނޮދަރން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް 
 B05.09.2   163 6-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އަމީރު އަމީން ސްކޫލް 
 B05.09.3   164 7-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް
 B05.09.4   165 8-ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް
 B06.10.1   166 1-ހދ. ކުމުންދޫ ހދ. ކުމުންދޫ   ހދ. ކުމުންދޫ ސްކޫލް

 B06.11.1   167 1-ހދ. ނޭކުރެންދޫ  ހދ. ނޭކުރެންދޫ    ނޭކުރެންދޫ މަަދރުސާ  ހދ. ނޭކުރެންދޫ
 B06.13.1   168 1-ހދ. މަކުނުދޫ ހދ. މަކުނުދޫ   ހދ. މަކުނުދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލް



ނޑިތީމު ނޑިތީމު   އަތޮޅު މަދަރުސާ ށ.  ށ. ކަ ނޑިތީމު   ށ. ކަ  C01.01.1   169 1-ށ. ކަ
 C01.02.1   170 1-ށ. ނޫމަރާ   ށ. ނޫމަރާ   ސްކޫލް ނޫމަރާ  ށ. ނޫމަރާ
 C01.03.1   171 1-ށ. ގޮއިދޫ   ށ. ގޮއިދޫ   ސްކޫލް ގޮއިދޫ  ށ. ގޮއިދޫ

 C01.04.1   172 1-ށ. ފޭދޫ   ށ. ފޭދޫ   ސްކޫލް ހޯލް ކުރީގެ ބާ  ށ. ފޭދޫ
 C01.06.1   173 1-ށ. ބިލެތްަފހި  ށ. ބިލެތްަފހި      ބިެލތްފަހީ ސްކޫލް  ށ. ބިލެތްަފހި
 C02.05.1   174 1-ށ. ފީވައް   ށ. ފީވައް     ސްކޫލް ފީވަކު  ށ. ފީވައް
 C02.08.1   175 1-ށ. ނަރުދޫ   ށ. ނަރުދޫ     ސްކޫލް ނަރުދޫ  ށ. ނަރުދޫ

 C02.14.1   176 1-ށ. މިލަންދޫ    ށ. މިލަންދޫ މިލަންދޫ ސްކޫލު
 C02.14.2   177 2-ށ. މިލަންދޫ    ށ. މިލަންދޫ މިލަންދޫ ސްކޫލު

 C03.07.1   178 1-ށ. ފޯކައިދޫ   ށ. ފޯކައިދޫ ށ. ފޯކައިދޫ ސްކޫލް
 C03.09.1   179 1-ށ. މަރޮށި   ށ. މަރޮށި މަރޮށި ޔޫތު ސެންޓަރ

 C03.11.1   180 1-ށ. ކޮމަންޑޫ   ށ. ކޮމަންޑޫ     ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 C03.11.2   181 2-ށ. ކޮމަންޑޫ   ށ. ކޮމަންޑޫ     ށ. ކޮމަންޑޫ ޕްރީސްކޫލް
 C04.10.1   182 1-ށ. ޅައިމަގު   ށ. ޅައިމަގު   ށ. ޅައިމަގު ސްކޫލް
 C04.12.1   183 1-ށ. މާއުނގޫދޫ   ށ. މާއުނގޫދޫ     ށ. މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް

 C04.13.1   184 1-ށ. ފުނަދޫ    ށ. ފުނަދޫ ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 C04.13.2   185 2-ށ. ފުނަދޫ    ށ. ފުނަދޫ    ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް
 D01.01.1   186 1-ނ. ހެނބަދޫ  ނ. ހެނބަދޫ    ނ. ހެނބަދޫ ސްކޫލް
 D01.02.1   187 1-ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  އަޙުމަދީ ޕްރީސްކޫލް
 D01.02.2   188 2-ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ  ސްކިޑް ޕްރީސްކޫލް
 D01.03.1   189 1-ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލް

 D01.04.1   190 1-ނ. ކުޑަފަރި ނ. ކުޑަފަރި   ސްކޫލް  ނ. ކުޑަފަރި
 D02.05.1   191 1-ނ. ލަންދޫ  ނ. ލަންދޫ    ނ. ލަންދޫ ސްކޫލް
 D02.06.1   192 1-ނ. މާފަރު ނ. މާފަރު މާފަރު ސްކޫލް

 D02.10.1   193 1-ނ. މަނަދޫ  ނ. މަނަދޫ    މަދަރުސާ ނ. އަތޮޅު  ނ. މަނަދޫ
 D02.10.2   194 2-ނ. މަނަދޫ  ނ. މަނަދޫ    ޕްރީސްކޫލް މަނަދޫ  ނ. މަނަދޫ

 D03.07.1   195 1-ނ. ޅޮހި ނ. ޅޮހި  ޅޮހީ ސްކޫލް
 D03.12.1   196 1-ނ. ފޮއްދޫ ނ. ފޮއްދޫ ކުރީގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތް

 D03.13.1   197 1-ނ. ވެލިދޫ  ނ. ވެލިދޫ  ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު



 D03.13.2   198 2-ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލް  
 D03.13.3   199 3-ނ. ވެލިދޫ ނ. ވެލިދޫ   ޒުވާނުންގެ މަުރކަޒު ވެލިދޫ  ނ. ވެލިދޫ

 D04.08.1   200 1-ނ. މިލަދޫ ނ. މިލަދޫ   ނ. މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް
 D04.09.1   201 1-ނ. މަގޫދޫ ނ. މަގޫދޫ   ނ. މަގޫދޫ ސްކޫލް

 D04.11.1   202 1-ނ. ހޮޅުދޫ ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް  ހޮޅުދޫ
 D04.11.2   203 2-ނ. ހޮޅުދޫ   ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް  ހޮޅުދޫ

 E01.01.1   204 1-ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށި އަލިފުށީ ސްކޫލް
 E01.01.2   205 2-ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށި އަލިފުށީ ސްކޫލް
 E01.01.3   206 3-ރ. އަލިފުށި ރ. އަލިފުށި އަލިފުށީ ސްކޫލް
 E01.02.1   207 1-ރ. ވާދޫ ރ. ވާދޫ ވާދޫ ސްކޫލް

 E01.03.1   208 1-ރ. ރަސްގެތީމު  ރ. ރަސްގެތީމު  ރަސްގެތީމު ސްކޫލް 
 E01.04.1   209 1-ރ. އަނގޮޅިތީމު ރ. އަނގޮޅިތީމު އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް
 E02.05.1   210 1-ރ. ހުޅުދުއްފާރު ރ. ހުޅުދުއްފާރު ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލު 
 E02.06.1   211 1-ރ. އުނގޫފާރު ރ. އުނގޫފާރު އުނގޫފާރު ސްކޫލް

 E02.08.1   212 1-ރ. މާކުރަތު ރ. މާކުރަތު   މާކުރަތު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު
 E03.07.1   213 1-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު   ދުވާފަރު ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީ ސްކޫލް

 E03.07.2   214 2-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 E03.07.3   215 3-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 

 E03.07.4   216 4-ރ. ދުވާފަރު ރ. ދުވާފަރު ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
 E04.09.1   217 1-ރ. ރަސްމާދޫ  ރ. ރަސްމާދޫ  ރަސްމާދޫ ސްކޫލް 
 E04.10.1   218 1-ރ. އިންނަމާދޫ ރ. އިންނަމާދޫ އިންނަމާދޫ ސްކޫލް
 E04.12.1   219 1-ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް
 E04.12.2   220 2-ރ. އިނގުރައިދޫ ރ. އިނގުރައިދޫ އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް
 E04.14.1   221 1-ރ. ފައިނު ރ. ފައިނު ފައިނު ސްކޫލް
 E04.15.1   222 1-ރ. ކިނޮޅަސް  ރ. ކިނޮޅަސް  ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 
 E05.11.1   223 1-ރ. މަޑުއްވަރި  ރ. މަޑުއްވަރި  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 
 E05.11.2   224 2-ރ. މަޑުއްވަރި  ރ. މަޑުއްވަރި  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 

 E05.13.1   225 1-ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު



 E05.13.2   226 2-ރ. މީދޫ ރ. މީދޫ  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 F01.09.1   227 1-ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ތުޅާދޫ ސްކޫލް
 F01.09.2   228 2-ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ތުޅާދޫ ސްކޫލް
 F01.09.3   229 3-ބ. ތުޅާދޫ ބ. ތުޅާދޫ ތުޅާދޫ ސްކޫލް
 F01.11.1   230 1-ބ. ފުޅަދޫ ބ. ފުޅަދޫ   ފުޅަދޫ ސްކޫލް
 F01.12.1   231 1-ބ. ފެހެންދޫ  ބ. ފެހެންދޫ  ފެހެންދޫ ސްކޫލް
 F01.13.1   232 1-ބ. ގޮއިދޫ ބ. ގޮއިދޫ ގޮއިދޫ ސްކޫލް
 F02.07.1   233 1-ބ. މާޅޮސް ބ. މާޅޮސް މާޅޮހު ސްކޫލް 

 F02.08.1   234 1-ބ. އޭދަފުށި  ބ. އޭދަފުށި  މަލްޓި ޕާޕޯސް ހޯލު 
 F02.08.2   235 2-ބ. އޭދަފުށި  ބ. އޭދަފުށި  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 F02.08.3   236 3-ބ. އޭދަފުށި  ބ. އޭދަފުށި  ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 F02.10.1   237 1-ބ. ހިތާދޫ  ބ. ހިތާދޫ  ހިތާދޫ ސްކޫލް
 F03.01.1   238 1-ބ. ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް 
 F03.02.1   239 1-ބ. ކަމަދޫ ބ. ކަމަދޫ ކަމަދޫ ސްކޫލް
 F03.03.1   240 1-ބ. ކެންދޫ  ބ. ކެންދޫ  ކެންދޫ ސްކޫލް
 F03.04.1   241 1-ބ. ކިހާދޫ  ބ. ކިހާދޫ  ކިހާދޫ ސްކޫލް
 F03.05.1   242 1-ބ. ދޮންފަނު  ބ. ދޮންފަނު  ދޮންފަނު ސްކޫލް

 F03.06.1   243 1-ބ. ދަރަވަންދޫ  ބ. ދަރަވަންދޫ  ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
 G01.01.1   244 1-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
 G01.01.2   245 2-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
 G01.01.3   246 3-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
 G01.01.4   247 4-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
 G01.01.5   248 5-ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. ހިންނަވަރު ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 

 G02.02.1   249 1-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ވިލާ ކޮލެޖް ނައިފަރު
 G02.02.2   250 2-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް

 G02.02.3   251 3-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ޕާޕަސް ބިލްޑިންގ މަލްޓި  ނައިފަރު
އިޤްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ 

 G02.02.4   252 4-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ސްކޫލް
 G02.02.5   253 5-ޅ. ނައިފަރު ޅ. ނައިފަރު ނޫރާނީ ޕްރީ ސްކޫލް 



 G03.03.1   254 1-ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 G03.03.2   255 2-ޅ. ކުރެންދޫ ޅ. ކުރެންދޫ ހަބަޝީ ޕްރީ ސްކޫލް

 G03.04.1   256 1-ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އޮޅުވެލިފުށީ ސްކޫލް ހޯލް
 H01.01.1   257 1-ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 H01.01.2   258 2-ކ. ކާށިދޫ ކ. ކާށިދޫ ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 H01.02.1   259 1-ކ. ގާފަރު ކ. ގާފަރު   ގާފަރު ސްކޫލް
 H02.03.1   260 1-ކ. ދިއްފުށި ކ. ދިއްފުށި ދިއްފުށީ ސްކޫލް

ތުލުސްދޫ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ 
 H02.04.1   261 1-ކ. ތުލުސްދޫ ކ. ތުލުސްދޫ މަރުކަޒު

 H02.05.1   262 1-ކ. ހުރާ ކ. ހުރާ ހުރާ ސްކޫލް
 H02.06.1   263 1-ކ. ހިންމަފުށި  ކ. ހިންމަފުށި  ހިންމަފުށީ ސްކޫލް 

 H03.07.1   264 1-ކ. ގުޅި  ކ. ގުޅި  ސްކޫލް   ގުޅި
 H03.08.1   265 1-ކ. މާފުށި ކ. މާފުށި މާފުށީ ސްކޫލް

 H03.09.1   266 1-ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 
 H03.09.2   267 2-ކ. ގުރައިދޫ ކ. ގުރައިދޫ ގުރައިދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު

 U01.04.1   268 1-އއ. މަތިވެރި އއ. މަތިވެރި މަތިވެރީ ސްކޫލް
 U01.05.1   269 1-އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލް

 U01.06.1   270 1-އއ. ފެރިދޫ އއ. ފެރިދޫ އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 U01.07.1   271 1-އއ. މާޅޮސް  އއ. މާޅޮސް  މާޅޮހު ސްކޫލް 
 U01.08.1   272 1-އއ. ހިމަންދޫ އއ. ހިމަންދޫ ހިމަންދޫ ސްކޫލް
 U02.01.1   273 1-އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ތޮއްޑޫ ސްކޫލް
 U02.01.2   274 2-އއ. ތޮއްޑޫ އއ. ތޮއްޑޫ ތޮއްޑޫ ސްކޫލް

 U02.02.1   275 1-އއ. ރަސްދޫ  އއ. ރަސްދޫ  އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
 U02.03.1   276 1-އއ. އުކުޅަސް  އއ. އުކުޅަސް  އުކުޅަހު ސްކޫލް 
 I01.09.1   277 1-އދ. ފެންފުށި  އދ. ފެންފުށި  ފެންފުށި ސްކޫލް 

 I01.10.1   278 1-އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 I01.10.2   279 2-އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލި ޕްރީސްކޫލް 

 I01.10.3   280 3-އދ. މާމިގިލި އދ. މާމިގިލި އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 I02.01.1   281 1-އދ. ހަންޏާމީދޫ އދ. ހަންޏާމީދޫ ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް



 I02.03.1   282 1-އދ. ކުނބުރުދޫ އދ. ކުނބުރުދޫ ކުނބުރުދޫ ސްކޫލް
 I02.04.1   283 1-އދ. މަހިބަދޫ  އދ. މަހިބަދޫ  އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު
 I02.04.2   284 2-އދ. މަހިބަދޫ  އދ. މަހިބަދޫ  އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު
 I03.02.1   285 1-އދ. އޮމަދޫ އދ. އޮމަދޫ އޮމަދޫ ސްކޫލް
 I03.05.1   286 1-އދ. މަންދޫ އދ. މަންދޫ މަންދޫ ސްކޫލް

 I03.06.1   287 1-އދ. ދަނގެތި  އދ. ދަނގެތި  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 I03.07.1   288 1-އދ. ދިގުރަށް އދ. ދިގުރަށް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު

 I03.08.1   289 1-އދ. ދިއްދޫ އދ. ދިއްދޫ ދިއްދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު
 J01.01.1   290 1-ވ. ފުލިދޫ ވ. ފުލިދޫ ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 J01.02.1   291 1-ވ. ތިނަދޫ  ވ. ތިނަދޫ  ތިނަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު 

 J01.03.1   292 1-ވ. ފެލިދޫ ވ. ފެލިދޫ   ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 J02.04.1   293 1-ވ. ކެޔޮދޫ  ވ. ކެޔޮދޫ  ކެޔޮދޫ ސްކޫލް 
 J02.05.1   294 1-ވ. ރަކީދޫ ވ. ރަކީދޫ ރަކީދޫ ސްކޫލް 

 K01.01.1   295 1-މ. ރަތްމަންދޫ މ. ރަތްމަންދޫ ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް
 K01.02.1   296 1-މ. ވޭވަށް މ. ވޭވަށް ވޭވަށު ސްކޫލް

 K01.04.1   297 1-މ. މުލި މ. މުލި މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 K01.07.1   298 1-މ. ދިއްގަރު މ. ދިއްގަރު   ދިއްގަރު ސްކޫލް
 K01.08.1   299 1-މ. މަޑުއްވަރި  މ. މަޑުއްވަރި    މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
 K02.03.1   300 1-މ. މުލައް މ. މުލައް މުލަކު ސްކޫލް

 K02.03.2   301 2-މ. މުލައް މ. މުލައް މުލަކު އަހްލީ ޕްރީ ސްކޫލް 
 K02.05.1   302 1-މ. ނާލާފުށި  މ. ނާލާފުށި    ނާލާފުށީ ސްކޫލް

 K02.06.1   303 1-މ. ކޮޅުފުށި މ. ކޮޅުފުށި މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 L01.01.1   304 1-ފ. ފީއަލި ފ. ފީއަލި ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 L01.02.1   305 1-ފ. ބިލެތްދޫ  ފ. ބިލެތްދޫ  ބިލެތްދޫ ސްކޫލް 
 L01.03.1   306 1-ފ. މަގޫދޫ ފ. މަގޫދޫ މަގޫދޫ ސްކޫލް

 L02.04.1   307 1-ފ. ދަރަނބޫދޫ  ފ. ދަރަނބޫދޫ  ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް
 L02.05.1   308 1-ފ. ނިލަންދޫ  ފ. ނިލަންދޫ  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 L02.05.2   309 2-ފ. ނިލަންދޫ  ފ. ނިލަންދޫ  ނިލަންދޫ ލަރނިންގ ސެްނޓަރ

 M01.01.1   310 1-ދ. މީދޫ ދ. މީދޫ  ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ



ނޑިދޫ ސްކޫލް ނޑިދޫ  ބަ ނޑިދޫ ދ. ބަ  M01.02.1   311 1-ދ. ބަ
 M01.03.1   312 1-ދ. ރިނބުދޫ  ދ. ރިނބުދޫ  ރިނބުދޫ ސްކޫލް
 M01.04.1   313 1-ދ. ހުޅުދެލި ދ. ހުޅުދެލި  ހުޅުދެލީ ސްކޫލް
 M02.06.1   314 1-ދ. މާއެނބުދޫ  ދ. މާއެނބުދޫ  މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް

 M02.07.1   315 1-ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ  މަލްޓިޕަރޕަސް ބިލްޑިން  ދ.ކުޑަހުވަދޫ
 M02.07.2   316 2-ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 M02.07.3   317 3-ދ. ކުޑަހުވަދޫ ދ. ކުޑަހުވަދޫ   ސްކޫލް ޕްރީ  ދ.ކުޑަހުވަދޫ
 N01.01.1   318 1-ތ. ބުރުނި  ތ. ބުރުނި   

 N01.02.1   319 1-ތ. ވިލުފުށި  ތ. ވިލުފުށި  ވިލުފުށި ސްކޫލް
 N01.02.2   320 2-ތ. ވިލުފުށި    ތ. ވިލުފުށި ވިލުފުށި ސްކޫލް

 N01.03.1   321 1-ތ. މަޑިފުށި   ތ. މަޑިފުށި މަޑިފުށީ ޕްރީ ސްކޫލް 
 N02.10.1   322 1-ތ. ތިމަރަފުށި    ތ. ތިމަރަފުށި ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
 N02.10.2   323 2-ތ. ތިމަރަފުށި    ތ. ތިމަރަފުށި ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

 N02.10.3   324 3-ތ. ތިމަރަފުށި  ތ. ތިމަރަފުށި  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 ވޭމަންޑޫ

 N02.11.1   325 1-ތ. ވޭމަންޑޫ ތ. ވޭމަންޑޫ ރަށު ސްކޫލް
ނޑޫދޫ ސްކޫލް ނޑޫދޫ ތ. ކަ ނޑޫދޫ ތ. ކަ  N03.06.1   326 1-ތ. ކަ

 N03.07.1   327 1-ތ. ވަންދޫ  ތ. ވަންދޫ  ވަންދޫ މަދަރުސާގެ ބައު ޢިމާރާތް
 N03.08.1   328 1-ތ. ހިރިލަންދޫ  ތ. ހިރިލަންދޫ  ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް

 N03.12.1   329 1-ތ. ކިނބިދޫ  ތ. ކިނބިދޫ  ކިނބިދޫ ޕްރީ ސްކޫލް
 N03.13.1   330 1-ތ. އޮމަދޫ   ތ. އޮމަދޫ   އޮމަދޫ ސަކޫލް

 N04.04.1   331 1-ތ. ދިޔަމިގިލި   ތ. ދިޔަމިގިލި ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް 
 N04.05.1   332 1-ތ. ގުރައިދޫ   ތ. ގުރައިދޫ ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 N04.05.2   333 2-ތ. ގުރައިދޫ   ތ. ގުރައިދޫ ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 N04.09.1   334 1-ތ. ގާދިއްފުށި    ތ. ގާދިއްފުށި   ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް
 O01.01.1   335 1-ލ. އިސްދޫ ލ. އިސްދޫ އިސްދޫ ސްކޫލް 
 O01.02.1   336 1-ލ. ދަނބިދޫ  ލ. ދަނބިދޫ  ދަނބިދޫ ސްކޫލް 

 O01.03.1   337 1-ލ. މާބައިދޫ ލ. މާބައިދޫ ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 O01.12.1   338 1-ލ. ކަލައިދޫ ލ. ކަލައިދޫ   ކަލައިދޫ ސްކޫލް



 O02.04.1   339 1-ލ. މުންޑޫ ލ. މުންޑޫ   ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް
 O02.05.1   340 1-ލ. ގަން ލ. ގަން މާލެ ހައި ޕްރީ ސްކޫލް 

 O02.05.2   341 2-ލ. ގަން ލ. ގަން ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
 O02.05.3   342 3-ލ. ގަން ލ. ގަން މުކުރިމަގު ސްކޫލް 
 O02.05.4   343 4-ލ. ގަން ލ. ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލް

 O03.07.1   344 1-ލ. ފޮނަދޫ  ލ. ފޮނަދޫ  ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
 O03.07.2   345 2-ލ. ފޮނަދޫ  ލ. ފޮނަދޫ  މެދުއަވަށު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު
 O03.07.3   346 3-ލ. ފޮނަދޫ  ލ. ފޮނަދޫ  ކުރިގަމު ސްޓޭޖް ސަރަޙައްދު 

 O03.09.1   347 1-ލ. މާމެންދޫ ލ. މާމެންދޫ މާމެންދޫ ސްކޫލް
 O04.06.1   348 1-ލ. މާވަށް ލ. މާވަށް    މާވަށު ސްކޫލް

 O04.06.2   349 2-ލ. މާވަށް ލ. މާވަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 O04.10.1   350 1-ލ. ހިތަދޫ  ލ. ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް

 O04.11.1   351 1-ލ. ކުނަހަންދޫ  ލ. ކުނަހަންދޫ    ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް
 P01.01.1   352 1-ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 P01.01.2   353 2-ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. ކޮލަމާފުށި ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 

 P01.02.1   354 1-ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
 P01.02.2   355 2-ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
 P01.02.3   356 3-ގއ. ވިލިނގިލި ގއ. ވިލިނގިލި ވިލިނގިލި އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު

 P02.03.1   357 1-ގއ. މާމެންދޫ ގއ. މާމެންދޫ މާމެންދޫ ސްކޫލް
 P02.04.1   358 1-ގއ. ނިލަންދޫ  ގއ. ނިލަންދޫ  ނިލަންދޫ ސްކޫލް
 P02.05.1   359 1-ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ދާންދޫ ސްކޫލް
 P02.05.2   360 2-ގއ. ދާންދޫ ގއ. ދާންދޫ ދާންދޫ ސްކޫލް
 P03.06.1   361 1-ގއ. ދެއްވަދޫ ގއ. ދެއްވަދޫ ދެއްވަދޫ ސްކޫލް
ނޑޭ ސްކޫލް  ނޑޭ  ކޮ ނޑޭ  ގއ. ކޮ  P03.07.1   362 1-ގއ. ކޮ

 P03.08.1   363 1-ގއ. ގެމަނަފުށި  ގއ. ގެމަނަފުށި  ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް
ނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް  ގއ.  ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ނޑުހުޅުދޫ  ކަ  P03.09.1   364 1-ގއ. ކަ
 Q01.01.1   365 1-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ތިނަދޫ ސްކޫލް
 Q01.01.2   366 2-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ތިނަދޫ ސްކޫލް



 Q01.01.3   367 3-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު
 Q01.01.4   368 4-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  އާބާދީ މަރުކަޒު

 Q02.01.1   369 5-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ޓިއުޓޯރިއަލް ޕްރީ ސްކޫލް 
 Q02.01.2   370 6-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  ތިނަދޫ ކެމްޕަސް
 Q02.01.3   371 7-ގދ. ތިނަދޫ  ގދ. ތިނަދޫ  އަބޫބުކަރު ސްކޫލް

 Q03.02.1   372 1-ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލި މަޑަވެލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
 Q03.02.2   373 2-ގދ. މަޑަވެލި ގދ. މަޑަވެލި މަޑަވެލި ސްކޫލް 
ނޑެއްދޫ ސްކޫލް ނޑެއްދޫ ހޯ ނޑެއްދޫ ގދ. ހޯ  Q03.03.1   374 1-ގދ. ހޯ
 Q03.04.1   375 1-ގދ. ނަޑެއްލާ ގދ. ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާ ސްކޫލް
 Q04.06.1   376 1-ގދ. ރަތަފަންދޫ  ގދ. ރަތަފަންދޫ  ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
 Q04.08.1   377 1-ގދ. ފިޔޯރީ ގދ. ފިޔޯރީ ފިޔޯރީ ސްކޫލް 

ގދ.  މާއިރާ ޕްރީ ސްކޫލް
 Q04.09.1   378 1-ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްމާތޮޑާ

ގދ.  ޢުލޫމް ޕްރީ ސްކޫލް 
 Q04.09.2   379 2-ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ފަރެސްމާތޮޑާ

 Q05.05.1   380 1-ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ގައްދޫ ސްކޫލް
 Q05.05.2   381 2-ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ގައްދޫ ސްކޫލް
 Q05.05.3   382 3-ގދ. ގައްދޫ ގދ. ގައްދޫ ގައްދޫ ސްކޫލް

 Q05.07.1   383 1-ގދ. ވާދޫ ގދ. ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް   ފުވައްމުލައް

 R01.01.1   384 1-ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ 
މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް   ފުވައްމުލައް

 R01.01.2   385 2-ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ 
 R01.01.3   386 3-ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް ގާޑަން  ކިޑްސް  ފުވައްމުލައް

 R02.01.1   387 1-ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 

 R02.01.2   388 2-ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް ހޯލުގައި
 R02.01.3   389 3-ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް 

 R02.01.4   390 4-ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް މާލެގަން ޕްރީސްކޫލް  ފުވައްމުލައް 



 R03.01.1   391 1-ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް  ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލް
 R03.01.2   392 2-ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
 R03.01.3   393 3-ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
އައްޑޫ ސިޓީ،  ހުޅުދޫ ސްކޫލް

 S01.1.1    394 1-އައްޑޫ، ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް 

 S01.1.2    395 2-އައްޑޫ، ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  

 S01.1.3    396 3-އައްޑޫ، ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ފޭދޫ ސްކޫލް

 S02.1.1    397 1-އައްޑޫ، ފޭދޫ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ފޭދޫ ސްކޫލް

 S02.1.2    398 2-އައްޑޫ، ފޭދޫ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ފޭދޫ ސްކޫލް

 S02.1.3    399 3-އައްޑޫ، ފޭދޫ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ފޭދޫ ސްކޫލް

 S02.1.4    400 4-އައްޑޫ، ފޭދޫ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ފޭދޫ ސްކޫލް

 S02.1.5    401 5-އައްޑޫ، ފޭދޫ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް 

 S03.1.1    402 1-އައްޑޫ، މަރަދޫ މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  މަރަދޫ ސްކޫލް 

 S03.1.2    403 2-އައްޑޫ، މަރަދޫ   މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  މަރަދޫ ސްކޫލް 

 S03.1.3    404 3-އައްޑޫ، މަރަދޫ މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ،  ހިތަދޫ ސްކޫލް

 S04.1.1    405 1-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 
އައްޑޫ ސިޓީ،  ހިތަދޫ ސްކޫލް

 S04.1.2    406 2-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 
އައްޑޫ ސިޓީ،  ހިތަދޫ ސްކޫލް

 S04.1.3    407 3-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 
އައްޑޫ ސިޓީ،  ހިތަދޫ ސްކޫލް

 S04.1.4    408 4-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 



އައްޑޫ ސިޓީ،  ހިތަދޫ ސްކޫލް
 S04.1.5    409 5-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ނޫރާނީ ސްކޫލް
 S05.1.1    410 6-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ނޫރާނީ ސްކޫލް
 S05.1.2    411 7-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ނޫރާނީ ސްކޫލް
 S05.1.3    412 8-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ނޫރާނީ ސްކޫލް
 S05.1.4    413 9-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ނޫރާނީ ސްކޫލް
 S05.1.5    414 10-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
 S06.1.1    415 11-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
 S06.1.2    416 12-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
 S06.1.3    417 13-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
 S06.1.4    418 14-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 
 S06.1.5    419 15-އައްޑޫ، ހިތަދޫ ހިތަދޫ 

އައްޑޫ ސިޓީ،  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް
 S07.1.1    420 1-އައްޑޫ، މީދޫ މީދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް
 S07.1.2    421 2-އައްޑޫ، މީދޫ މީދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 
 S07.1.3    422 3-އައްޑޫ، މީދޫ މީދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް
 S07.2.1    423 1-އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫފޭދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ،  މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް
 S07.2.2    424 2-އައްޑޫ، މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫފޭދޫ



ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓު  އއ. ކުރަމަތި ސްޓާފް ޓިވީ ހޯލު  -ކޭ ކްލަބް 
 Z01.1.1 425 )އއ. ކުރަމަތި(

އދ.  ޓްރެއިނިންގ ރޫމް
ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި  ރަންގަލިފިނޮޅު 

އައިލެންޑް )އދ. 
 Z02.1.1 426 ރަންގަލިފިނޮޅު(

އދ.  ޓީވީ ހޯލު 
ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓު  ނަލަގުރައިދޫ

އެންޑް ސްޕާ )އދ. 
 Z03.1.1 427 ނަލަގުރައިދޫ(

ނޑޮސް ސްޓާފް އޭރިއާ ނޑޮސް ކ. ބަ މޯލްޑިވްސް )ކ.  ބަ
ނޑޮސް(  Z04.1.1 428 ބަ

ކ.  ސްޕޯޓްސް ހައުސް ހޯލު 
ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު  ލަންކަންފިނޮޅު 

އެންޑް ސްޕާ )ކ. 
 Z05.1.1 429 ލަންކަންފިނޮޅު(

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު  ޅ. ކުރެއްދޫ  އެކުވެނި
 Z06.1.1 430 )ޅ. ކުރެއްދޫ(

ދަ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި  ނ. މެދަފުށި  ޓްރެއިނިންގ ރޫމް
 Z07.1.1 431 މޯލްޑިވްސް )ނ. މެދަފުށި(

ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 Z08.1.1 432 ޖޭއޭ މަނަފަރު )ހއ.މަނަފަރު( ހއ.މަނަފަރު ސެންޓަރ

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް  ކ.ވިހަމަނާފުށި  ވީ.އައި.ޕީ ލައުންގު
 Z09.1.1 433 )ކ.ވިހަމަނާފުިށ(

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް،  އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު ސްޓާފް ބަރ
 Z10.1.1 434 މޯލްޑިވްސް )އދ.ދިއްދޫފިނޮޅު(

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން  ކ.ފުރަނަފުށި  އެސޯސިއޭޓް ހަޓް
ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ 

 Z11.1.1 435 )ކ.ފުރަނަފުށި(
ގިލިލަންކަންފުށި  ކ.ލަންކަންފުށި  ޓްރެއިނިންގް ރޫމް

 Z12.1.1 436 )ކ.ލަންކަންފުިށ(
ނޑޫމާފުށި ކްރޫ ރިކްރިއޭޝަން އޭރިއާ  ނޑޫމާ  ކ.ކަ ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓު ކަ

ނޑޫމާފުށި(  Z13.1.1 437 މޯލްޑިވްސް )ކ.ކަ
ޓްރެއިނިންގ ރޫމް )ސްޓީލް 

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓު އެންޑް  ކ.ނަކައްޗާފުށި ބިލްޑިންގ(
 Z14.1.1 438 ސްޕާ )ކ.ނަކައްޗާފުށި(



ބ. ކިހާވަށް  ޓްރެއިނިންގ ރޫމް
އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް  ހުރަވަޅި

 Z16.1.1 439 )ބ.ކިހާވަށް ހުރަވަޅި(
ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް  ކ.ވެލައްސަރު  ގޭމިންގ އޭރިއާ

 Z18.1.1 440 )ކ.ވެލައްސަރު(
 Z20.1.1 441 ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި )ކ. ބޮޑުހިތި( ކ. ބޮޑުހިތި ވެލްފެއަރ ރިކްރިއޭޝަން ރޫމް

ކުޑަފުށި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ  ރ.ކުޑަފުށި ރިކްރިއޭޝަން އޭރިއާ 
 Z21.1.1 442 )ރ.ކުޑަފުށި(

ބަރޮސް މޯލެޑިވްސް )ކ.  ކ. ބަރޮސް ޓްރެއިނިންގ ރޫމް
 Z23.1.1 443 ބަރޮސް(

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި  ނ. ރަންދެލި  ސްޓާފް އޭރިއާ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލު 
 Z24.1.1 444 )ރަންދެލި(

ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު  ކ. ކަނިފިނޮޅު ޓީވީ ހޯލު 
 Z25.1.1 445 )ކ.ކަނިފިނޮޅު(

ރިކްރިއޭޝަން ހޯލުގެ ދެވަނަ ފުޯލ 
ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު  ކ. ކޮދިއްޕަރު  )ޓްރެއިނިންގ ހޯުލ(

 Z29.1.1 446 މޯލްޑިވްސް )ކ. ކޮދިއްޕަރު(
ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް  އދ. ދިއްފުށި ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

 Z30.1.1 447 އެންޑް ސްޕާ )އދ. ދިއްފުށި(
މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް  ބ. މިލައިދޫ ކެންޓީން ހޯލު 

 Z32.1.1 448 )ބ. މިލައިދޫ(
އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ  ކ. މާދޫ ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

 Z33.1.1 449 އެޓް މާދޫ )ކ. މާދޫ(
ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް  ބ. ހޮރަބަދޫ  ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

 Z34.1.1 450 އެންޑް ސްޕާ )ބ. ހޮރަބަދޫ(
ދ. އެމްބޫދޫފުށި  ސްޓާފް އޭރިއާ

ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް )ދ.  އެންޑް އޮޅުވެލި
 Z35.1.1 451 އެމްބޫދޫފުށި އެންޑް އޮޅުވެލި(

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް  ކ. މެދުފިނޮޅު ހަތާ ކެފޭ
 Z36.1.1 452 )ކ.މެދުފިނޮޅު(

ނޑިންމާ ރެކްރިއޭޝަން ސެންޓަރ ނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް  ދ. ކަ ކަ
ނޑިންމާ(  Z37.1.1 453 )ދ.ކަ

އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް  ކ. ދިގުފިނޮޅު ޓްރެއިނިންގ ރޫމް
 Z38.1.1 454 )ކ.ދިގުފިނޮޅު(



ޑަބްލިޔު ރިޓްރީޓް އެންޑް ސްޕާ  އއ. ފެސްދޫ ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާ 
 Z40.1.1 455 މޯލްޑިވްސް )އއ. ފެސްދޫ(

ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި  ދ. ވޮއްމުލި ސްޓާފް ވިލެޖް
ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް )ދ. 

 Z41.1.1 456 ވޮއްމުލި(
އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ  ކ. އޮޅުވެލި ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

 Z42.1.1 457 މޯލްޑިވްސް )ކ. އޮޅުވެލި(
 Z43.1.1 458 ރ. ދިގަލި()ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ރ. ދިގަލި ޗިލް އައުޓް
އޮބްލޫ ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ  ކ. ހެލެނގެލި  އޮފިސް އޭރިއާ 

 އެޓް ހެލެނގެލި 
 Z44.1.1 459 ކ. ހެލެނގެލި()

 V01.1.1 460 1-ތިލަފުށި  ކ. ތިލަފުށި  ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން 
 V02.1.1 461  1-ކޫއްޑޫ ގއ. ކޫއްޑޫ  ކޫއްޑޫ ފިޝަރީސް ކޮމްޕްލެކްސް 

 V03.1.1 462 1-ހުޅުލެ ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓް ރިކްރިއޭޝަން ސެންޓަރ
އައްޑޫ ސިޓީ  މަރުކަޒު ގަން ޒުވާނުންގެ 

 V05.1.1 463 1-ގަން ގަން
 X01.1.1    464 މާލެ ޖަލު މާލެ މާލޭ ޖަލުގައި
 X02.1.1    465 މާފުށީ ޖަލު  ކ. މާފުށި މާފުށީ ޖަލުގައި

އައްސޭރި ޖަލު )ކ. ހިންމަފުށީ ޖަލު( 
 X03.1.1    466 އައްސޭރި ޖަލު  ކ. ހިންމަފުށި  ގައި

 X04.1.1    467 ދޫނިދޫ ޖަލު  ކ. ދޫނިދޫ ދޫނިދޫ ޖަލު 
ކޮންސުލޭޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް، 

 ކުމަރަޕޫރަމް،، 13/1245ޓިސީ،
ކެރެލާ، ، 11-ތިރުވަންތަޕޫރަމް

 W01.1.1 468 1 - ޓްރިވެންޑްރަމް/  އިންޑިއާ އިންޑިއާ އިންޑިއާ
ހައި ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، 

 މެނާރާ ސީ ހޮއި، 01-07ސުއިޓް 
ޖަލަން ޓުން ރަޒަކް،  374ޗަން، 
 W02.1.1 469 1 - ކުއަލަލަމްޕޫރް/  މެލޭޝިއާ މެލޭޝިއާ ކުއަލަލަމްޕޫރް، މެލޭޝިއާ 50400



ނަންބަރ   އެމްބަސީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ކޮލަްމބޯ   މެލްބޯރން އެވެނިއު، 25

ސްރީލަންކާ /  ސްރީލަންކާ، 4
 W03.1.1 470 1 - ކޮލަމްބޯ/  ސްރީލަންކާ ކޮލޮމްބޯ 

ނަންބަރ   އެމްބަސީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ކޮލަްމބޯ   މެލްބޯރން އެވެނިއު، 25

ސްރީލަންކާ /  ސްރީލަންކާ، 4
 W03.1.2 471 2 - ކޮލަމްބޯ/  ސްރީލަންކާ ކޮލޮމްބޯ 

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، 
ލަންަޑން  ނޮޓިންގަމް ޕްލޭސް،، 22 W1U5NJ  ،ްއިންގިރޭސިވިލާތް /ލަންޑަން  އިނގިރޭސިވިލާތް ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމ- 

1 W04.1.1 472  



 

 



 

 

 6ޖަދުވަލު 

އޮބްޒާވަރުން، މޮނިޓަރުން އަދި 

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ަމޢުލޫމާތު 

 

 



 

 



  
އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު   10 ޑިވްލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް މޯލްޑިވްސް 489 9 ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ  ދިވެހި 509 8 ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ޕްރޮގްރެސިވް 385 7 ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  މޯލްޑިވިއަން 415 6 އަމިއްލަ 89 5 މޯލްޑިވްސް  ޓްރާންސްޕޭޜެންސީ 320 4 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  122 3 އެލަޔަންސް ފޯ ފޮސްޓެރިން ޔޫތު  ރީޖަނަލް 5 2 ޑިމޮކްރަސީ  ވިމެން އެންޑް 264 1 އަދާލަތު ޕާޓީ  47 # ފަރާތް ތަމްސީލުކުރި އަދަދު      



  
ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  މޮނިޓަރުން 2018ރިޔާސީ އިންތިޚާބު   

 22 އިހަވަންދޫ.ކޮމް 5 21 އިންޑިޕެންޑެންޓް މޯލްޑިވްސް 4 20 އައްޑޫ ލައިވް  1 19 މިކަލް 9 18 އުތުރު 3 17 ވީއެފްޕީ 7 16  ފެންވަރު 2 15 މިއަދު 3 14 13ޗެނަލް  462 13 ޔެސް ޓީ.ވީ  109 12 ނިއުސް  ޕީއެސްއެމް 352 11 ޓީވީއެމް 396 10 އަޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 165 9 މިނިވަން 97 320 8  ވަގުތު 177 7 ސަން ޓީވީ 3   ސަން މެގަޒީން 2 6 ސަން މީޑިއާ  266 5  މީޑިއާ ވީ 132 4 މިހާރު 283 3  އޮންލައިން އަވަސް 114 2 ސަންގު ޓީވީ  16 1 ރާއްޖެ ޓީވީ  471 # ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ އަދަދު 



  
ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ  2 ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ  މޯލްޑިވިއަން 468 1 ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  ޕްރޮގްރެސިވް 477 # ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ އަދަދު         



 

 



 
 

PRESIDENTIAL ELECTION 2018 
 
 
INTERNATIONAL OBSERVERS 
 

# NAME ORGANIZATION 

1 Professor Mr. Samuel Ratnajeevan Herbert Hoole, Commissioner 

Elections Commission of Sri Lanka 

2 Mr. Hannedige Rasika Priyanaga Peiris, Additional Commissioner 

3 
Attorney. Frances Aguindadao-Arabe, Director III, Education and 

Information Department Republic of Philippines Commission 
on Elections 

4 Attorney. Consuelo B. Diola, Acting Commission Secretary 

5 
Ms. Ingrid Ioana Bicu, Head of Communication and International 

Affairs Permanent Electoral Authority 
of Romania 

6 Ms. Luiza Nedelcu, Adviser Communication and International Affairs 

7 Mr. Salahuddin Mahmud, Professional Officer 

Organization for Islamic Corporation 

8 Mr. Amjed Ayad Musa, Professional Officer 

9 Mr. Suntad Sirianuntapiboon 

Elections Commission of Thailand 

10 Mr. Tawatchai Therdphaothai, Election Commissioner 

11 Pol. Col. Jarungvith Phumma, ECT Secretary - General 

12 Mr. Kongyos Boonrak, Director, International Affairs Division 

13 Mr Haji Sulaiman bin Haji, ECM Commissioner 

Election Commission of Malaysia 

14 

Miss Yusniati binti Ishak, ECM Officer 

  

15 Mr. Shokri Nashashibi, Commissioner 
Central Elections Commission of 

Palestine 
16 Mr. Ashraf Shuaibi, Deputy CEO 



17 Mr. David Thomas Morris, Member of Parliament 

All Party British Parliamentary Group 

18 Ms. Emma Louise Smith 

19 Mr. Andor Akos Schmuck 

Hungary 

20 Mr. Andras Laszlo Fai 

21 Dr. Lajos Olah 

22 Mr. Janos Volner 

23 Dr. Marianna Csaki 

24 
Ms.Neva Sadikoglu, Secretary General ECR Group European 

Committee of the Regions, UK 

Alliance of Conservatives and 
Reformists in Europe 

25 Mr. Themistoklis Asthenidis, Deputy Director, ACRE 

26 Mr. Laurentiu Rebega MEP, Romania 

27 Mr. Arif Hussain 

28 
Mr. Georgi Balabanov, Vice chairman of Reload Bulgaria Party, 

Bulgaria 

29 Mr. Nikolay Barekov MEP, Bulgaria 

30 Mr. Ahmed Jamal Nasir Awan 

31 Mr. Asif Syed Ahmed 

32 Mr. Atifa Shah 

33 Mr.Aftab Ahmed Chughtai 

34 Karel Jiaan Antonio Galang 

The Asian Network for Free Election 
(ANFREL) 

35 Amael Vier 

36 Jeewandarage Indika Jeewandara 



37 Watawala Kankanmage Chandanie Malkathie 

38 Rohana Nishantha Heittiarchie 

  
INTERNATIONAL MONITORS 
 

# NAME ORGANIZATION 

1 Jeffrey Gettleman The New York Times 

2 Thomas Andreas Gutersohn Swiss Radio and Television 

3 Bernat Renter Armangue 

The Associated Press 

4 Eranga Jaywardena 

5 Rishi Lekhi 

6 Jayampathi palipane 

7 Krishan Francis 

8 Bharatha Mallawarachi 

9 Dipanjan Roy Chaudhury The Economic Times 

10 Amithabh P Revi 

Strategic News International 11 Prateek Suri 

12 Parul Chandra 

13 Devirupa Mitra The Wire 

14 Meera Srinivasan The Hindu 

15 Emmanual Philippe Marie Derville Le Figaro 

16 Shigeki TAO The Yomiuri Shimbun 



17 Yugiro Futori 

NHK (Japan Broadcasting 
Corporation) 

18 Abhishek Dhulia 

19 Uday Lama 

20 Siddant Sibbal 

WION 

21 Rahul Bhati 

22 Ashish Nijhawan 

KYODO NEWS 

23 Masato Wada 

24 Eishiro Takeishi 

The Asahi Shimbun 

25 Tripti Nath 

26 Simon Sturdee Agence France Presse (AFP) 

  
  
INTERNATIONAL OBSERVERS (REJECTED 
  

# ORGANIZATION NAME REASON 

1 
Dipendra Kandel Initiative 

(Think Tank) 
Dipendra Kandel 

Application form was submitted after the 
deadline 

  
  
INTERNATIONAL MONITORS )REJECTED(  
 

# ORGANIZATION NAME REASON 

1 

Agence France Presse 
(AFP) 

  

Agnes Bun 
Cover letter was not submitted and 

Signature was missing from the application 

2 Lakruwan Wanniarachchi Passport photo was not submitted 

3 

Ishara Anuradda 

Samararatna 

Cover letter was not submitted 

4 Dominique Faget Cover Letter was submitted incorrectly 



5 

Thomson Reuters 

  

Mohamed Anees Mohamed 
Shihar 

Cover letter was not submitted 

6 Sanjeev Miglani Passport size photo was not submitted 

7 
Waruna Cudah Nimal 

Karutnatikale 
Declaration Form was incorrect 

8 Bogahawaikage Channa Kumara Declaration Form was incorrect 

9 
All India Radio & 

Doordarshan News 
Santosh Kumar Declaration Form was not submitted 

10 The Econonmist John Von Behren Rodenbeck Cover Letter was not submitted 

11 ARD German Radio Slike Dietrich Passport Copy was not submitted 
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