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  38-CA/38/2021/606(IUL)ނަންބަރު:
 

 ލާން އިޢު 
 

 ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  12 ޖޫން 2021
ވޯޓުލުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލަރުންގައި  2021 އިންތިޚާބު ބާއްވާ ހޮވުމަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ އެމީހުން ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ

އްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ޙަވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަ ،ނަންބަރާއި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެސިޓީއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި މާލެ
 މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

 ނަން  ވޯޓުފޮށީގެ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ވޯޓުލާ ބަހަްއޓާ ތަނުގެ ތަްފީޞލްފޮށި  ވޯޓު
ފޮށީގެ  ވޯޓު

 ނަންބަރު 

 ވޯޓު

ފޮށީގެ 
 ކޯޑު

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ހޯލް  ކޮންފަރެންސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ހއ. އަތޮޅަށް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 A4.1 1 1-ހއ. ހޯރަފުށި

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ކުޅުދުއްފުިށ 

ނިސްބަތްވާ  ސިޓީ އަދި ހދ. އަތޮޅަށް
 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

-ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
1 

B9.1 2 

 ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ށ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 C13.1 3 1-ށ. ފުނަދޫ 

 ނ.މާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ނ. އަތޮަޅށް 

 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 D6.1 4 1-ނ. މާފަރު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ހޯލް  ކޮންފަރެންސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ރ. އަތޮޅަށް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 E5.1 5 1-ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ބ.ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 މާލަން  ރަސްގެ އޮޑި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ބ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 F6.1 6 1-ބ. ދަރަވަންދޫ 

 ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާ
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ޅ. އަތޮޅަށް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 G1.1 7 1-ހިންނަވަރުޅ. 

ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ކޮންފަރެންސް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ކ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 H4.1 8 1-ކ. ތުލުސްދޫ

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު 
 ޖަމާލުއްދީން(

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ މާލެ ސިޓީއަށް 
 ކައުންސިލަރުންނެވެ. ނިސްބަތްވާ

 T.1 9 1-މާލެ ސިޓީ

 އއ.މަތިވެރީ ކައުންސިލް އިދާރާ 
މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ އއ. އަތޮޅަށް 

 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 U4.1 10 1-އއ. މަތިވެރި
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 ނަން  ވޯޓުފޮށީގެ ސަރަހައްދުގެ ތަފްސީލު ވޯޓުލާ ބަހަްއޓާ ތަނުގެ ތަްފީޞލްފޮށި  ވޯޓު
ފޮށީގެ  ވޯޓު

 ނަންބަރު 

 ވޯޓު

ފޮށީގެ 
 ކޯޑު

އދ.މާމިގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ކޮމިއުނިޓީ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ އދ. އަތޮޅަށް 
 ކައުންސިލަރުންނެވެ.ނިސްބަތްވާ 

 I10.1 11 1-އދ. މާމިގިލި

ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގ 
 ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ވ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 J3.1 12 1-ވ. ފެލިދޫ

މ.މުލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެއިޓިންގ 
 އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ މ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 K4.1 13 1-މ. މުލި

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާެގ 
 ކޮންފަރެންސް ހޯލް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ފ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 L5.1 14 1-ފ. ނިލަންދޫ 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަލްޓި 
 ހޯލް  ޕާޕަސް

ވޯޓުާލނީ ދ. އަތޮޅަްށ މި ފޮށްޓަށް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 M7.1 15 1-ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތ.ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 މީޓިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ތ. އަތޮޅަްށ 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 N10.1 16 1-ތ. ތިމަރަފުށި 

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮމަން 
 މާލަން 

ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ލ. އަތޮޅަްށ  މި
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 O5.1 17 1-ލ. ގަން

ގއ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ރޫމް ކޮންފަރެންސް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ގއ. އަތޮޅަށް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 P3.1 18 1-ގއ. މާމެންދޫ

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ވެއިޓިންގ އޭރިއާ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ގދ. އަތޮޅަށް 
 ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 Q1.1 19 1-ގދ. ތިނަދޫ 

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ރޫމް މީޓިންގ

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ ފުވައްމުލަްއ 
 ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ

 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

-ފުވައްމުލައް ސިޓީ
1 

R.1 20 

ހުގެ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީ
 މީޓިންގ ރޫމް

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުާލނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް 
 ކައުންސިލަރުންނެވެ. ނިސްބަތްވާ

 S.1 21 1-ފޭދޫ

 
 

 މެވެ.އިޢުލާނު ކުރަ ޓަކައިމިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންުގމަށް
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