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  އަންހެނުންގެ   މީދ  .  ދ  އަދި   ނިލަންދ  .  ފ  އިލެކްޝަނާއި   - ބައި   ބާއްވާ   ކުރުމަށް   އިންތިޚާބު   ރައީސް   ކައުންސިލްގެ   ކުރެންދ  .  ޅ 

 ތަންތަން   ބަހައްޓާ   ވޯޓުފޮށި   - އިލެކްޝަން - ބައި   ކޮމިޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް 

 

 ނަން   ވޯޓުފޮށީގެ  ސަރަހައްދު   ވޯޓުލާ  ތަން / ރަށް   ބަހައްޓާ   ވޯޓުފޮށި 
  ވޯޓުފޮށީގެ 

 ނަންބަރު 
 # ކޯޑު 

 މަދަރުސާ  އަތޮޅު. ޅ

  ، އިރަށް  ޅޮސްގަސްމަގުން  ކުރެންދ    ވޯޓުލާނީ  ފޮށްޓަށް  މި

 ދެކުނަށް  ހުސައިނީގޯޅިން  ،ހަމައަށް ހުސައިނީގޯޅިއާ

 އިރަށް ްބލާސަމްގޯޅިން  ،ހަމައަށް  ްބލާސަމްގޯޅިއާ

  ދެކުނަށް   ރަށްދެަބއިމަގުން  ،ހަމައަށް  ރަށްދެަބއިމަގާ

  ދިލާސާގޯޅިއާ   އިރަށް  ރަީބޢީގޯޅިން  ،ހަމައަށް ރަީބޢީގޯޅިއާ

 ،ހަމައަށް  ފަނޑިޔާރުމަގާ ދެކުނަށް   ދިލަސާގޯޅިން  ،ހަމައަށް

 ،ހަމައަށް  ޝަބްނަމީގޯޅިއާ  އިރަށް  ފަނޑިޔާރުމަގުން

 ،ހަމައަށް  ކޯރުކެނޑިމަގާއި  އުތުރަށް  ޝަްބނަމީގޯޅިން

  ސަރަޙައްދުގެ   ކޮޅު  އިރުމަތީ  މަގުގެ  އިރަށް  މަގުގެ  ކޯރުކެނޑި

 .މީހުންނެވެގައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެގޭގޭ

 G3.1 141 1 1-ކުރެންދ . ޅ

 ސްކ ލް  ޕްރީ ހަަބޝީ

 އިރަށް   ޅޮސްގަސްމަގުން  ކުރެންދ    ވޯޓުލާނީ  ޓަށްށްފޮ  މި

 ދެކުނަށް  ހުސައިނީގޯޅިން  ،ހަމައަށް  ހުސައިނީގޯޅިއާ

 އިރަށް  ްބލާސާމްގޯޅިން ،ހަމައަށް  ްބލާސަމްގޯޅިއާ

 ދެކުނަށް   ރަށްދެަބއިމަގުން  ،ހަމައަށް  ރަށްދެަބއިމަގާ

  ސާގޯޅިއާ ދިލާ  އިރަށް  ރަީބޢީގޯޅިން  ،ރަީބޢީގޯޅިއާހަމައަށް

 ،ހަމައަށް  ފަނޑިޔާރުމަގާ  ދެކުނަށް  ދިލާސާގޯޅިން  ،ހަމައަށް

 ،ހަމައަށް ޝަބްނަމީގޯޅިއާ  އިރަށް  ފަނޑިޔާރުމަގުން

 ،ހަމައަށް  ކޯރުކެނޑިމަގާ  އުތުރަށް  ޝަްބނަމީގޯޅިން

  ސަރަޙައްދުގެ   ކޮޅު  އިރުމަތީ  މަގުގެ   އިރަށް ކޯރުކެނޑިމަގުގެ

 . މީހުންނެވެގައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގެގޭގޭ ދެކުނުގައިވާ

 G3.2 142 2 2-ކުރެންދ . ޅ

 މަރުކަޒުގެ ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ފ

 ހޯލްގައި ޖަލްސާކުރާ

،  އިރުން  ވެޔޮދަށުމަގުގެ  ނިލަންދ    ވޯޓުލާނީ  ފޮށްޓަށް  މި

 އިރުމަތީ  ގަނޑުވަރުމަގުގެ،  އުތުރުން  މިރުސްމާހިނގުމުގެ

 . މީހުންނެވެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ގޭގޭގެ ސަރަހައްދުގައިހިމެނޭ

 L5.1 276 3 1-ނިލަންދ  . ފ

 މަރުކަޒު އަންހެނުންގެ

  ލަރނިންގ ނިލަންދ )

 (ސެންޓަރގައި

  

،  ހުޅަނގުން  ވެޔޮދަށުމަގުގެ  ނިލަންދ   ވޯޓުލާނީ  ފޮށްޓަށް  މި

 ހުޅަނގު  ގަނޑުވަރުމަގުގެ،  ދެކުނުން  މިރުސްމާހިނގުމުގެ

 ވެ. މީހުންނެ  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  ގޭގޭގެ  ހިމެނޭ  ސަރަހައްދުގައި

 L5.2 277 4 2-ނިލަންދ  . ފ
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 ނަން   ވޯޓުފޮށީގެ  ސަރަހައްދު   ވޯޓުލާ  ތަން / ރަށް   ބަހައްޓާ   ވޯޓުފޮށި 
  ވޯޓުފޮށީގެ 

 ނަންބަރު 
 # ކޯޑު 

   މަދަރުސާ އަތޮޅު. ދ

 ފެށިގެން  ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު  މީދ   ވޯޓުލާނީ  ފޮށްޓަށް  މި

  އުތުރުން   ފަރީދީމަގުގެ  އައިސް  އިރަށް  ޗާންދަނީމަގުން

 ރަށުގެ،  ދެކުނަށް  ސޯސަންމަގުން،  އިރަށް  އަމީނީމަގުން

  ސަރަހައްދުގައި   ަބނދަރާހަމައަށްވާ  ގޮސް  ހުޅަނގަށް  ޭބރުން

 ވެ. މީހުންނެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ގޭގޭގެ ހިމެނޭ

 M1.1 278 5 1-މީދ . ދ

 މަދަރުސާ އަތޮޅު. ދ

  

 ފެށިގެން  ސަރަހައްދުން  ބަނދަރު  މީދ   ވޯޓުލާނީ  ފޮށްޓަށް  މި

  އުތުރުން   ފަރީދީމަގުގެ  އައިސް  އިރަށް  ޗާންދަނީމަގުން

 ރަށުގެ،  ދެކުނަށް  ސޯސަންމަގުން،  އިރަށް  އަމީނީމަގުން

 ހުޅަނގަށް  މަގުން  ހިތްފަސޭހަ  އިރުއުތުރުން  ޭބރުން

 ގޭގޭގެ  ހިމެނޭ  ސަރަހައްދުގައި  ަބނދަރާހަމައަށްވާ

 . މީހުންނެވެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ

 M1.2 279 6 2-މީދ . ދ

 މަރުކަޒު ެބހޭ އިންތިޚާާބ

. ފ،  ކުރެންދ .ޅ  ތިިބ  މާލޭގައި   ވޯޓުލާނީ  ފޮށްޓަށް  މި

 ފޮށްޓަށް  މި  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  މީދ .  ދ  އަދި  ނިލަންދ 

 . ރައްޔިތުންނެވެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ވޯޓުލުމަށް

 ، އިލެކްޝަން-ަބއި

 1-މާލެ-އަތޮޅު
T0.1 1 7 

 


