
ހިތަދޫ.ސ/ފްލޭޝްލައިޓްފާރޫޤު އިބްރާހީމްهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ1ު
ތުޅާދޫ. ބ/ އަތިރީގެއައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޙުސައިނ2ް
ހިތަދޫ.ސ/ހިކަނދިގަސްދޮށުގެއައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފު މޫސ3ާ
ހިތަދޫ.ސ/ ދިލްކަޝްގެއައްޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިނ4ް
5ް ގޮއިދޫ. ށ/ ފަރިވާގެ އައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމ
6ް (3087މާލެ ދަފްތަރު )ތަކަންދޫ .ހއ/ އެތުމާއައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމ
ހުޅުދޫ.ސ/ ބަހާރީވިލާއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާރޫޤ7ު
ހިތާދޫ.ބ/ ސީނާއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރ8ު
ހިތަދޫ. ސ/ އުފްޤުއައްޝައިޚް ޙުސައިން ފަހުމ9ީ
10ު ރޑުން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދ ހިތަދޫ. ސ/ ގާ
11( ހިތަދޫ. ސ/ ސިލްވަރުގެ އިބްރާހީމް މަނިކުފާނު)އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
12ް ހިތާދޫ. ބ/ކެރީބިއަންއައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމ
މީދޫ. ދ/ ފެހިގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޢަލ13ީ
14ް ހިތާދޫ. ބ/ކަރަންކާގެ އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާނ
ހިތާދޫ. ބ/ކެނެރީގެ އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޔޫސުފ15ު
މީރުބަހުރުއާގެ. ހއަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސ16ާ
17ު ނޫރީގެ. މއއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދ
ރިޙާބު. މهللاއައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދ18ު
ވިލުފުށި. ތ/ ފެހިފަރުދާގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދ19ު
ނައިފަރު. ޅ/ ފިޔާތޮށިގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރ20ު
ތުޅާދޫ. ބ/ ޗާންދަނީގެއައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު ޔޫސުފ21ު
ކެންދޫ. ބ/ އެއްގަމުގެޢަލީهللا ސަޢުދު. ޑރ22
ހުޅުދޫ. ސ/ ނަންރީތިގެއައްޝައިޚް މޫސާ ޞިއްދީޤު ޙަސަނ23ް
މީދޫ. ދ/ ބިއްލޫރިވިލާއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝަފީޤު އިބްރާހީމ24ް
ހިތަދޫ. ސ/ ބަހާރަތީވިލާއައްޝައިޚް ޙަސަން ޙަލީމ25ް
ހިތާދޫ. ބ/ ކެނެރީގެއައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޔޫސުފ26ު
27ް މަންޒިލް. ގއައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމ
މާވަށު. ލ/ފަށުވިމާގެهللاއައްޝައިޚް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދ28ު
ހިތާދޫ. ބ/ ރިހިވެލިއައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޙުސައިނ29ް
ހުޅުދޫ. ސ/ ސިނަރީއައްޝައިޚް ޢަލީ އަންވަރ30ު
މޫސުމްބަހާރު. މއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފަހުމީދީދ31ީ
މީދޫ. ސ/ ގްރީންވިލާހާނީهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ32ު
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ވިލިނގިލި. ގއ/ ގުލްބަކާގެއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފައުޒ33ީ
ފުވައްމުލައް. ޏ/ ބޭރުފީށިއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބްދުލްޣަފޫރ34ު
ނައިފަރު. ޅ/ ސިނަމާގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސ35ާ
36ާ ހިތަދޫ. ސ/ މަންދޫބުގެ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ނާޞިރު ޒަކަރިއްޔ
ހުޅުދޫ. ސ/މެރިންހައުސް އަދީބުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ37ު
ހޯރަފުށި. ހއ/ ސޯސަންމާގެއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލ38ީ
39ު ހިތަދޫ. ސ/ މަލްހާރުއައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދ
40ު އޭދަފުށި. ބ/ ފިނިހިޔާގެ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދ
މަރޮށި. ށ/ ފޭރުގަސްދޮށުގެއައްޝައިޚް އަޙްމަދު މޫސ41ާ
މަރޮށި. ށ/ޖޭމުގެއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިނ42ް
މަހިބަދޫ. އދ/ މާފަރުއައްޝައިޚް ޙަސަން މަޢުރޫފ43ު
44ު ގާފަރު. ކ/ ހޭޒްލީން އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒު އަޙްމަދ
ވެލިދޫ. ނ/ ވީނަސްއައްޝައިޚް ޢަލީ އިބްރާހިމ45ް
ކެޔޮދޫ. ވ/ ހިޔަލީގުލްޝަންއަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމ46ް
ދައްރާސާ. ހއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމ47ް
މަރޮށި. ށ/ ނޫރަލީގެޤާސިމްهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ48ު
ބިލެތްފަހި. ށ/ ކާމިނީގެهللاއައްޝައިޚް ޙަސަން ރަޝީދު ޢަބްދ49ު
މީދޫ. ދ/ ސިލްޝާދުގެއައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މޫސ50ާ
ތިނަދޫ. ގދ/ ގުލްދަސްތާގެޖަމީލްهللا ޢަބްދު. ޑރ51
52ު ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ މެޑޯޒް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދ
ހިތާދޫ. ބ/ ކަރަންކާގެޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން. ޑރ53
ޓޮޕާޒް. ގނަސީމް މުޙައްމަދުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ54ު
ތޮއްޑޫ. އއ/ ނޫރާނީމާގެޢަރީފުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ55ު
ދާޝިން. މއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސ56ާ
މަރޮށި. ށ/ ނޫރާނީގެއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަލީމް ޙުސައިނ57ް
މަރޮށި. ށ/ ފިނިވާގެއަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ. ޑރ58
59ު ނިލަންދޫ. ފ/ ބިއްދޮށުގެއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދ
ޕޫނަމް. ހއަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަސީމ60ް
ހިތާދޫ. ބ/ މޫނިމާގެ އައްޝައިޚް ހާރޫން ޢަލ61ީ
ނޫހިރި. މއައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފ62ު
ގޯބިލިގެ. ހއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާނ63ް
މަނަފަރު. މއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޟިއްޔ64ާ
65ު ނޭކުރަންދޫ. ހދ/ ނަސީމިވިލާއަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރިޟާ އަޙްމަދ
ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ ހެލެބެލިގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމ66ް
67ް ޑްރީމީލައިޓް. މއަލްއުސްތާޛު ޙަސަންތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާނ



ސްޕޮޓްލައިޓް. މއައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުލްވާޙިދ68ު
އުގުލު. ރ/ ބަހާރުގެ މުޙައްމަދު މަޙްމޫދުهللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދ69ު
ހޮޅުދޫ. ނ/ މޯނިންގްލައިޓްهللاއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު ޢަބްދ70ު
އާޤިޞާމަންޒިލް. މއަލްއުސްތާޛާ ޢާޤިޞާ ޢަލ71ީ
ވައިކަރަދޫ.ހދ/ ބްލޫހައުސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރ72ު
ތިނަދޫ. ގދ/ ފަތިސްއައްޝައިޚް ޠާހާ ނަޢީމ73ް
ދަނގެތި. އދ/ އަތަމާގެ އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޢަލ74ީ
ފޭދޫ. ސ/ އިނގުރުމާގެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދ75ީ
76ާ ހޯޑެއްދޫ. ގދ/ ފޭރުމާގެއައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔ
މީދޫ. ސ/ އަލިވާގެސަޢީދުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ77ު
ވުޑްޕެކަރ. މއައްޝައިޚް ހާރޫން ޔޫސުފ78ު
އަޅިފަށުވިގެ. މއއައްޝައިޚް ޙަސަން ޢަލ79ީ
ނާރެސް. މއއައްޝައިޚް ޢަޡްމަތު ޖަމީލ80ް
އިވްނިންގ ރޯސް. މއއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމ81ް
ސުހުރާ. މދީދީهللا އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދ82ު
ކޮޅުފުށި. މ/ މޫނިމާގެއައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އިބްރާހީމ83ް
84ް ހުޅުދުއްފާރު. ރ/ ތިބްރޯޒުގެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމ
85ު މަނަފަރު. މއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙްމަދ
ކަމަރާގެ. ގއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާއިޒ86ް
އަރީޖް. މއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލ87ީ
ފުވައްމުލައް. ޏ/ ރިހިވިލާގެއަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަނ88ް
89ް ރިޙާބު. މއަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝާފިޔާ އާދަމ
90ު މާވަރުހުރާ. މއައްޝައިޚް އިސްޙާޤު މުޙައްމަދުފުޅ
މާބައިދޫ. ލ/ ކުޑަޖެހިގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙަލީމ91ް
92ް އޮމަދޫ. ތ/ ހަނދުވަރީގެ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަމީމ
މާމެންދޫ. ގއ/ އަލިފަރުދާގެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނ93ް
ފޭދޫ. ސ/ ފަހާގެ އައްޝައިޚް ޙަސަން ސަޢީދ94ު
އޭދަފުށި. ބ/ ކެލާ އައްޝައިޚް ފައްޔާޒު ޢަލީ މަނިކ95ު
އަލިފުށި. ރ/ ހަވީރީނާޒް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢީސ96ާ
ޝެރިފް.މއައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފ97ް
މާމެންދޫ. ގއ/ ސަޢީދުމަންޒިލްމުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު. ޑރ98
ކޮޅުފުށި. މ/ މަލްހާރުޞާދިޤުهللا އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދ99ު
ތޮއްޑޫ. އއ/ އަސްރަފީގެ އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް އިބްރާހީމ100ް
ނައިފަރު . ޅ/ ގުރަހަ އަލްއުސްތާޛާ ޝާހްނާޒް ޙަބީބާ ޙަމީދު 101
ވެލިދޫ . ނ/ އަތަމާގެއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޙުސައިން 102



މާލެ. ކ/ ޝޭޑީކޯނަރ . ހއަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމު  103
ހެބަދޫ . ނ/ ނޫރާނީމާގެ ޙަމީދު   هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދ104ު
އަލިފުށި. ރ/ މެޑޯޒްއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް މާހިރ105ު
މާލެ. މ/ މުއިރި . މއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޢަލ106ީ
މަނަދޫ. ނ/ މާލްރޯޑް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމ107ް
108ު ނިލަންދޫ. ފ/ އަތިރީގެއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދ
ނިލަންދޫ . ފ/ އެންދެރިމާގެ އައްޝައިޚް ޢަލީ ނަޖީބު 109
މާލެ . ކ/ ރަންގެހި . ގއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލ110ީ
111ް ދަރަވަންދޫ . ބ/ އޭނާޒް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙްމާނ
ފޯކައިދޫ. ށ/ ކަރަންކާގެ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިނ112ް
މާލެ. ކ/ ލަކީ . ހމުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. ޑރ113
ރޑް . މއއަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމ114ް މާލެ. ކ/ އޯޗާ
މީދޫ. ސ/ ސައިރީނާ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ވަޙީދ115ު
މާލެ. ކ/ ނިލަންދޫ . ގއައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރ116ީ
އައިރިސް. މއަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމ117ް
118ް މިތުނަ. މއއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މައުމޫނ
ސައުތުރީފް. ހއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޡާމ119ް
ކިނބިދޫ . ތ/ ލިލީގެ هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފު ޢަބްދ120ު
ވިލިނގިލި . ގއ/ ހިލިހިލާއާގެ އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން 121
މާލެ . ކ/ ވެއްޕިލާގެ . ހއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމް 122
ފުވައްމުލައް . ޏ/ ކާރިގަޑިގެ އައްޝައިޚް ޢިއްޒުއްދީން ޢަދުނާން 123
މާލެ.ކ/އައިވަރީހައުސް . މއއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމ124ް
125ު މާލެ.ކ/ ފީރޯޒްވާދީ . މއއައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދ
މާލެ. ކ/ ވަށްފުށި. ގއަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކުރީ 126
ނައިފަރު. ޅ/ ސިނަމާގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސ127ާ
މާލެ.ކ/ގަސްކަރަ . ގފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމ128ް
މާލެ.ކ/ބާދިރީގެ . ހއަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނ129ާ
130ް މާލެ.ކ/ކިނބިގަސްދޮށުގެ . މއއަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމ
ވާދޫ. ގދ/ ގުލްބަކާގެ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ޙުސައިނ131ް
މީދޫ. ސ/ ޢަޞްރުމާގެ ނަޖީބުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ132ު
ހިތަދޫ. ސ/ ފިތުރޯނުގެ އައްޝައިޚް ރަޒީން ޙުސްނ133ީ
ކޮޅުފުށި. މ/ އުތުރުގެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާރޫޤ134ު
ހުޅުދޫ . ސ/ ދުންފިނިގެ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މުޞްޠަފ135ާ
މާޅޮސް. ބ/ ޖަވާހިރުމާގެ އިބްރާހީމްهللا އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދ136ު
ނިލަންދޫ. ފ/ ގުލްހަޒާރުގެ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް. ޑރ137



ކުޑަފަރި. ނ/ ހަޒާރުގެ އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޢަލ138ީ
ހިތާދޫ. ބ/ ދެކުނުގެ އަލްއުސްތާޛު އިސްޙާޤު އަބޫބަކުރ139ު
ބާބުލްޢަވާލީ. މއބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ140ު
ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ ރޯޒްލީން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާފިޢު މޫސ141ާ
ދަނގެތި. އދ/ ތަރިކަ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްކަރީމް ޙުސައިނ142ް
ރަތަފަންދޫ.ގދ/ވައިލެޓްމާގެއައްޝައިޚް ސަލްމާން ރަޝީދ143ު
ތިނަދޫ. ގދ/ އަލިދޯދި ޢަފީފްهللا އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދ144ު
ހިތަދޫ. ސ/ ކޯޒީރައުންޑް ދީދީهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު. ޑރ145
އަލިފުށި.ރ/ ޕްލާޒާއައްޝައިޚް ހައިޝަމް މުޙައްމަދު 146
މީދޫ. ސ/ ދޮންދީދީމަންޒިލް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބ147ު
އޭދަފުށި. ބ/ހަލަވެލި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރ148ު
ނައިފަރު. ޅ/ އަލަމާގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމ149ް
ކިހާދު. ބ/ އަސަރީވިލާ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު އިޤްބާލ150ް
ކާށިދޫ. ކ/ގުލްދަމްގެ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަރީފ151ް
152ު ގެމެންދޫ. ދ/މޫރިތި އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދ
ކެންދޫ. ބ/އެއްގަމުގެ ޢަލީ هللا އައްޝައިޚް ނަޞްރ153ު
ފެރިދޫ. އއ/ ރޯޝަނީގެއައްޝައިޚާ ނިލޫފާ ނަޞީރ154ު
155ު ނިލަންދޫ. ފ/ ބިއްދޮށުގެއަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަޙްމަދ
156ު ހިތަދޫ. ސ/ މަލްހާރު އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަޙްމަދ
ވައިކަރަދޫ.ހދ/ ދަނބުގެއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ނަޞީރ157ު
ތުޅާދޫ.ބ/ މިރިހިގަސްދޮށުގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދ158ު
ފުވައްމުލައް. ޏ/ މާހުގެއައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލްމަންނާނ159ު
ނޑުއައްޝައިޚް ޢަލީ އިބްރާހީމް ދީދީ 160 ފުވައްމުލައް . ޏ/ ކެއުޅުގެ .ދިގުވާ
161ު 2357:ދަފްތަރު ނަންބަރއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދ
މުޙައްމަދީ އާބާދު. މސަޢީދުهللا އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދ162ު
ވާދޫ. ގދ/ ލިލީމާގެއައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒާހިދ163ު
164ު ހިތަދޫ. ސ/ ފެންމީރުގެ އައްޝައިޚާ އާމިނަތު އާފިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދ
ފޭދޫ . ސ/ހިރިލަންދޫގެ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިންހާޖު 165
ގެމަނަފުށި. ގއ/ އެތުމާގެއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރ166ު
ތިނަދޫ. ގދ/ ފިނިވާގެއަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރ167ު
ހުޅުދޫ. ސ/ ވެސްޓްލައިޓް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފިރާސ168ް
މާލެ. ކ/ މިއަރެސް . ވއަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޙުސައިން ރަޝީދ169ު
ހުޅުދުއްފާރު. ރ/ އިލާޒް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރ170ު
މައިބައިދޫ. ލ/ ހަވީރީމަންޒިލްއައްޝައިޚް އަޙްމަދު މަޢުޞޫމ171ް
މާލެ. ކ/ މެޑޯނާ . މއައްޝައިޚް އާތިފް ޖަލީލ172ް



173ު މާޅޮސް. އއ/ ލަކީސްޓރަ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިރުޝާދ
174ު ދާންދޫ. ގއ/ ލަކީހޯމް އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދ
175ު ހިތަދޫ. ސ/ ޖަބްރާނުގެ އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދ
ދެރަހަ/ ކެލާ . ހއއަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފ176ް
177ު ގަން. ލ/ ވީނަސްއަލީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޙަމީދ
178ާ މާފުށި. ކ/ ސީސަންގެ އައްޝައިޚާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔ
މަރަދޫ. ސ/ ނާޖީގެ އައްޝައިޚް ޙަސަން ނާޖ179ީ
ކ، މާލެ/ މާވެޔޮގެ . މއޝިހާމް ޙަސަންهللا ޢަބްދު. ޑރ180
މާލެ. ކ/ ނެވަރކޯން . މއައްޝައިޚް މުޢާޛު މަންޞޫރ181ު
ހިތަދޫ. ސ/ އަލުއިމާގެ ރަޝީދުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ182ު
ހިތަދޫ. ސ/ ވިލާޑީސޯސަން އައްޝައިޚް ޖަޢުފަރު ހާދ183ީ
2302:ދަފްތަރު ނަންބަރއަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނ184ް
ހިތަދޫ. ސ/ އަލުއިމާގެ އައްޝައިޚް މޫސާ ނަޞީރ185ު
8733ދަފްތަރު ނަންބަރ އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާނ186ް
ކިނޮޅަސް. ރ/ ޓިޔުލިޕް އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްހާދީ ޙުސައިނ187ް
މަރަދޫ. ސ/ ކަށިމާގެ ޞިއްދީޤްهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ188ު
ހިތަދޫ. ސ/ ޖަންބުމާގެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލ189ް
މަރަދޫ ފޭދޫ. ސ/ މެރީވިލާ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަފީފ190ު
ވާދޫ. ގދ/ ނޫރާނީއާގެ އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ނަސީމ191ް
192ު ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ މެޑޯޒް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދ
ނައިފަރު.ޅ/ ހަފްލާ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފ193ް
194ު މީދޫ. ސ/ ރިވެލި އަލްފާޟިލް ހިޝާމް އަޙްމަދ
ނޑުދޫ. ތ/ ރާސްޕަރީ އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް ރިޔާޟ195ް ކަ
މަޑަވެލި. ގދ/ ގަމަރީ އަލްއުސްތާޛް އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދ196ު
މަރަދޫ. ސ/ ލިލީމާގެ އައްޝައިޚް ޙާރިޘް ޒާހިރ197ު
ފޯކައިދޫ. ށ/ އާރާމުގެ އައްޝައިޚާ ފާޠިމަތު ސާމިރ198ާ
މާރަންދޫ. ހއ/  ލަކީސްޓަރ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝިފާޢ199ު
ފޯކައިދޫ. ށ/ ޖަބުރޯލުމާގެ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝިޔާމ200ް
ތޮއްޑޫ. އއ/ ގުލްތަރުޖަމާގެ އައްޝައިޚް ހާޝިމް މޫސ201ާ
ހިތަދޫ. ސ/ ސިލްވަރުގެ އައްޝައިޚް އައިމަން ޞާލިޙ202ް
203ް މަރަދޫފޭދޫ. ސ/ އިއްތިފާގް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒ
ފޭދޫ. ސ/ ލަކީސްޓްރިކް އައްޝައިޚް ފަރްޒާނާ ޙުސައިނ204ް
ފޭދޫ. ސ/ ލަކީސްޓްރިކް އައްޝައިޚް ފަޒްނާ ޙުސައިނ205ް
ކުޑަހުވަދޫ. ދ/ ރޯޒްލީން އައްޝައިޚް އާސިފް މޫސާ އިބްރާހިމ206ް
ސަނދުބަރަކަގެ. ހއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމ207ް



މުއިވިލު. މއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރިފާދ208ު
މަރަދޫ. ސ/ މުރިނގި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫނ209ް
މާމެންދޫ. ލ/ ސޯސަންވިލާ އައްޝައިޚް އާދަމް ނިޝާނ210ް
މާލެ. ކ/ އަސްޓްރަލްއާގެ . މއއަލްއުސްތާޛް އަޙްސަން ހަމީދ211ު
212ު މީދޫ. ސ/ ރިވެލި އައްޝައިޚާ ހުޝާމާ އަޙްމަދ
213ު މާލެ. ކ/ މާވަރުލު . ގއައްޝައިޚް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދ
214ު ކަރިޝްމާވިލާ. މއަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ނާޞިރު މުޙައްމަދ
ހިތަދޫ. ސ/ އެއްގަމުގެއަލްއުސްތާޛް ހަސަން ޒަރީރ215ު
މަރަދޫ.ސ/ މޫންލައިޓްހައުސް އައްޝައިޚް ޔާމިން ނަޞީރ216ު
217ު މަޑަވެލި. ގދ/ ކިނާރާ އަލްއުސްތާޛް ޠަލްޙަތު އަޙްމަދ
ކެލާ. ހއ/ ހުރަސް ފިރުސާންهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ218ު
219ު ދަނަސް. މއއައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދ
މާމެންދޫ. ލ/ އަންނާރުމާގެ އައްޝައިޚް އިމާދު ޔޫސުފ220ް
މީދޫ. ސ/ ފުނޯސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ނާޒިޙ221ް
އިހަވަންދޫ. ހއ/ ހިތިލާގެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢ222ު
3-01 4ސިނަމާލެ . ވއައްޝައިޚާ ޚަދީޖާ ހިދާޔ223ާ
އަނގޮޅިތީމު. ރ/ ކަނީރުމާގެ އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދ224ު
ތޮއްޑޫ. އއ/ ގުލްތަރުޖަމާގެ އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ޝާހިދ225ު
226ު ފެންގަސް. މއަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝުހައިލް މުޙައްމަދ
227ު އިހަވަންދޫ. ހއ/ ހިތައްފިނިވާގެ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދ
މާފަރު.ނ / ވީނަސް އާމިރުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ228ު
ކެނދިކުޅުދޫ.ނ/ ކަޝްމީރުގެ ރަޝީދުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ229ު
230ު ކެނދިކުޅުދޫ. ރ/ޑެޒީވިލާ . ކެދިނކޮޅުއައްޝައިޚް އަޙްމަދު މާޖިދ
ހޮޓާދޮށުގެ. މއައްޝައިޚް ޢަލީ ނިޝާމ231ް
އަލިފުށި.ރ/ ގްރީންގެ އަލްއުސްޛް ޝަރަފުއްދީން ޢަލ232ީ
ރަކީދޫ. ވ/ ހިޔާ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ފަޒީލ233ް
ކޮށީގެ، މާލެ. މއއަލްއުސްތާޛާ ނާދިޔާ ސަޢީދ234ު
ހިތަދޫ.ޑިއަރެސްޓް، ސއިބްރާހިމް ސަޢީދު.ޑރ235
5368ދަފްތަރު އަލްއުސްތާޛް ހާމިދު އަބޫބަކުރ236ު
ރަތަފަންދޫ.ޗަނބޭލީގެ، ގއއައްޝައިޙް އަޒުމީން ރަޝީދ237ު
އަލިފުށި. މަޒާ، ރއައްޝައިޙް އަބްދުއްރަހުމާން ޔޫނުސ238ް
ފޯކައިދޫ.ދިލްޝާދުގެ، ށއައްޝައިހް މުހައްމަދު އާދިލ239ް
6801ދަފްތަރު ނަންބަރ އައްޝައިހް ޢަލީ ސަމީރ240ު
ނައިފަރު. ހިޔާލާގެ، ޅއައްޝައިޙް އަޙްމަދު ޝުޢައިބ241ް
242ު ވިލިނގިލި. އެރޯމާ، ގއއައްޝައިހް ޢަބްދުލް މަތީން ޢބްދުލް މަޖީދ



10-3-1ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރ، އައްޝައިޚާ ހައްވާ ލަތީފ243ް
މާލެ.ކ/ އެހީ.ހުޅުމާލެއައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝ244ް
ފުވައްމުލައް.ގުލްޝަންވިލާ، ޟهللاއައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދ245ު
246ު ތަކަންދޫ.ފެހިވިލާގެ، ހއއައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ދާވޫދ
މާލެ.ސަނދުރަ، ކއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢައްފާން ޝާފިޢ247ީ
ހިރިމަރަދޫ.އަންބަރީވިލާ، ށއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާހިދ248ު
ފޭދޫ.ކަޝްމީރުގެ، ސއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިފްޝާނ249ް
ނޑުވަރު، ހދއައްޝައިޚް އަކުރަމް ޙުސައިނ250ް ކުޅުދުއްފުށި.ގަ
251ު ހިތަދޫ.ނޭޒާ، ސއައްޝައިޙް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދ
ތޮއްޑޫ. ފިނިވިލާގެ، އއއައްޝައިޙް އަޙްމަދު ސަމީނ252ު
2549މމފ ދަފްތަރު ނަންބަރ އައްޝައިޚް ޢަލީ ރަޝީދ253ު
ރޑް. މސަޢުދާންهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ254ު ޕެޓީބާ
ނިލަންދޫ، މިރުސްމާގެ. ފއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފ255ާ
ކުޅުދުއްފުށި. ސަބުނަމީގެ، ހދއައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ޙަސަނ256ް
ހިތަދޫ. ސ/ ސިޕަރ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިނ257ް
ނޑިތީމް. ށ/ އިރާމާގެ އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ޔާމިނ258ް ކަ
ރިބިނދޫ. ދ/  މާކޯނި އައްޝައިޚް އަހްމަދު ނިޔާޒް ޙަސަނ259ް
މާލެ /  2968ދަފްތަރު ނަންބަރ ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ވަޙީދު. ޑރ260
މާލެ /  8459ދަފްތަރު ނަންބަރ އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ޚަލީމ261ް
މުޙައްމަދީ އާބާދު. މސަޢީދުهللا އައްޝައިޚާ ޢާއިޝަތު ޢަބްދ262ު
މަޑުއްވަރީ. ރ/ ބަހާރުގެ އައްޝައިޚާ ޢަރޫޝާ މާހިރ263ު
264ު ފިޔޯރީ. ގދ/ ތެވެލި އައްޝައިޚް ޝިހާމް މުޙައްމަދ
ގަން.މަތިމަރަދޫ، ލ/ ބުލޫކިޔާ އައްޝައިޚް އުޘްމާން އިދްރީސ265ް
ތޮއްދޫ. އއ. ދުވެލިމިފްޒާލްهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ266ު
ނައިފަރު.ޅ/ ހުވަނދުމާގެ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ނާޒިލ267ް
ނޑޫދޫ.ތ/ މެނިލާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ތަސްލީމ268ް ކަ
10706. ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސއައްޝައިޚް އަޒްލިފް ލަތީފ269ް
ކެލާ.ހއ/ ރަންބުސްތާނުގެ އައްޝައިޚް އާދަމް ޒަބީޙ270ް
ނޭކުރަންދޫ. ހދ/ ނަސީމިވިލާއައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރިޟ271ާ
ކެޔޮދޫ.ވ/ ރަންބުސްތާނުގެ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސިރާޖ272ް
ހުޅުދުއްފާރު.ރ/ ނިޝާން އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރާފިޢ273ު
ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/ ޔުނިއަން هللاއައްޝައިޚް ރޫހުލް އަމީން ޢަބްދ274ު
ނިލަންދޫ.ފ/ ރޯހިރި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ނަޢީމ275ް
މިލަންދޫ.ށ/ ނާޒް އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ނާޡިމ276ް
ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/ ޕެޝާވަރު އައްޝައިޚް ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރ277ު



278ު 4898ދަފްތަރު ނަންބަރު އައްޝައިޚާ ޠަލްސޫމާ އަޙްމަދ
ހޮޅުދޫ.ނ/ އުފަންވެލި އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠާހ279ާ
ކޮލަމާފުށި.ގއ/ ދޮންވެލި އައްޝައިޚް ޝާރިޤް ސަޢީދު 280
ދާންދޫ.ގއ/ ސެންޓުގެ އައްޝައިޚް ޙައްސާން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 281
ކޮލަމާފުށި.ގއ/ ރޯޒްމީޑް އައްޝައިޚް ޖަންނަތު ސަޢީދ282ު
މިލަންދޫ.ށ/ ނާޒް އައްޝައިޚް ފަޟޫލޫން މުޙައްމަދު  283
ސުތުލި .މއައްޝައިޚާ ޢާއިޝަތު ރީމ284ާ
މާޅޮސް.ބ/ ޅޮސްމާވިލާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ނަޢީމ285ް
ހިތާދޫ. ބ/ ރިހިވެލިއައްޝައިޚް އަޙްމަދު ކުމައިލ286ް
ހިތަދޫ.ސ/ ރުފައިދާ މަންޒިލް އައްޝައިޚް ޢިމާދުއްދީން ފާރޫޤ287ް
288ު ހެނބަދޫ.ނ/ ފްރީޕާރކް އައްޝައިޚް ސާޖިދު މުޙައްމަދ
ފުވައްމުލައް.ޏ/ މަންޒަރުގެ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު އިރުފާނ289ް
290ް ފުވައްމުލައް.ޏ/ މިޔާޒު އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޝަމީމ
ނޑުހުޅުދޫ.ގއ/ ކަންމަތީގެ އައްޝައިޚް ޙުސައިން އަންޞާރ291ު ކަ
ކުޑަހުވަދޫ.ދ/ މޫނިމާގެ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޣާލިބު ޝާހިދ292ު
293ު މާމެންދޫ.ގއ/ ސޯސަންވިލާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާން އަޙްމަދ
ހޮޅުދޫ.ނ/ ޑްރީމީލައިފް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިމްތިޠާއު ޢައްބާސ294ް
ހެބޫދޫގެ.މއއައްޝައިޚާ ކިފާޙް ޤުބާދ295ު
ގަން.ލ/ ފިނިރޯޅި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު އަޙްސަނ296ް
ނޑިމާގެ ޝަހީދުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ297ު ހުޅުދުއްފާރު.ރ/ ދެތަ
އުކުޅަސް.އއ/ އިރުމަތީގެ އައްޝައިޚް ޙަސަން ފައިޞަލ298ް
ފޭދޫ.ސ/ ސެލްވިއާ އައްޝައިޚް މޫސާ އައްޔޫބ299ު
މުލައް.މ/ ޕެންޒީމާގެ އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޚާލިދ300ު
ފެންފުށި.އދ/ ބާބުލްއަޒްމު އައްޝައިޚް މޫސާ މުޢިއްޒ301ު
ތިނަދޫ.ގދ/ ލީނާ އައްޝައިޚް އިސްޙާޤު ފަތުޙ302ީ
ފޮނަދޫ.ލ/ ސާޔާމަންޒިލް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަޢޫނ303ް
އޭދަފުށި.މ/ ފެހުނު އައްޝައިޚާ ޝަހާމަތު ޢަބްދުލްޣަފޫރ304ު
މާމެންދޫ.ގއ/ ހަވީރީނާޒް އައްޝައިޚް ރިޔާސް ޙުސައިނ305ް
މާރަންދޫ.ހއ/ ސޯސަންގެ މުބާޝިރުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ306ު
ކަނދޮޅުދޫ.ރ/ މީނާޒު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިފާނ307ް
މާލެ.ކ/ ހައްދުންމަތީ ދެކުނުގެ .ގޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ރަޝާދު. ޑރ308
ކުޑަހުވަދޫ.ދ/ ޝަބްނަމީގެ ޚަލީލްهللا އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދ309ު
މަނަދޫ.ނ/ ފަޅޯމާގެ އައްޝައިޚް ޢަޠީފް އަބޫބަކުރ310ު
ނައިފަރު.ޅ/ އަނޯނާގެ އައްޝައިޚް ޢީސާ ޙުނައިނ311ު
މާމިގިލި.އދ/ މިރިޔާސް މުނައްވަރުهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ312ު



އިހަވަންދޫ.ހއ/ ހަވީރީގެ އައްޝައިޚް ޙަސަން ޞަބާޙ313ް
ކިނބިދޫ.ތ/ ނަރުގިސްވިލާ ޙުސައިންهللا އައްޝައިޚް ޢަބްދ314ު
ޕިންކްހޯޕް .މއއައްޝައިޚް ޙަސަން ޒިޔާނ315ް


