
ޯފނު ނަންބަރު އެޑްރެސް ކެންޑިޑޭޓް ހިމެނޭ ރަށްތައް އާންމުޮކށް ކިޔާނެ ނަން
ސީޓު 

ނަމްބަރު
އަޮތޅު 

7774850 ހ.ބްލޫބާރޑްގެ / ކ.މާލެ އަހުމަދު ރަޝީދު (ސަންގު) ޯހރަފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަމު، ބެރިންމަދޫ، މުޅަދޫ ޯހރަތުރާކުުނ 1 ހއ 1

7775685 އޯޝަންވޭވް / ހއ ތަކަންދޫ އަހުމަދު އަބްދުهللا އިހަވަންދޫ، މާރަންދޫ، ތަކަންދޫ، އުތީމު އިހަވަންއުތީމު 2 ހއ 2

7772046 މ. ފީރޯޒް ވިލާ / ކ.މާލެ އަހްމަދު ސަމީރު ދިއްދޫ، ވަށަފަރު، މުރައިދޫ ވަށަދިއްމުރައިދޫ 3 ހއ 3

7777602 ހ. އުލިގަމުގެ / ކ. މާލެ ފުއާދު ގާސިމް (ފޯޑު) ކެލާ، ފިއްލަދޫ، ބާރަށް ތިލައިރު 4 ހއ 4

7831518 ދަފްތަރު 2809 އާދަމް ޝަރީފް ހަނިމާދޫ، ފަރިދޫ، ފިނޭ، ހިރިމަރަދޫ، ނެއްލައިދޫ، ނައިވަދޫ ހަނިނެއްލަިއދޫ 1 ހދ 5

9992013 ހ. ފޮއްދޫގެ / ކ.މާލެ މުހަންމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) ކުރިނބީ، ކުނބުރުދޫ، ކުމުންދޫ، ނޮޅިވަރަމް، ނޮޅިވަރަންފަރު ނޮޅިކުމުންދޫ 2 ހދ 6

7795840 ޖޭމުގެ/ހދ ވައިކަރަދޫ ހުސެއިން ޒާމިރު މަކުނުދޫ، ވައިކަރަދޫ، ނޭކުރެންދޫ، މާވައިދޫ ވައިކުރެމަކުނުދޫ 3 ހދ 7

7784746 މ އުނިމާގެ އަހްމަދު އާދިލް  ކުޅުދުއްފުށި  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު 4 ހދ 8

9772959 ކޯދު / ހދ ކުޅުދުއްފުށި އާދަމް ވަހީދު އަލީ ކުޅުދުއްފުށި  ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު 5 ހދ 9

7915296 ޮކލިގެ / ށ.ކަނޑިތީމު މުހައްމަދު ސިރާޖު ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ބިލެތްފަހި، ފޭދޫ، ނޫމަރާ ގޮއިކަނޑިތީމު 1 ށ 10

9994096 ހ.ވޭވީޯވކް / ކ.މާލެ މުހަންމަދު ޔޫސުފް ފުޅު ފީވަށް، މިލަންދޫ، ނަރުދޫ ނަރުިމލަންދޫ 2 ށ 11

7771166 ހުވަނދުމާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ ހުސައިން ވަހީދު ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ކޮމަންޑޫ  ފޯކައިކޮމަންޑޫ 3 ށ 12

7902434 ޖަމްސަރީގެ/ ށ.ޅައިމަގު މުހައްމަދު މުސްތައުސިމް ޅައިމަގު، ފުނަދޫ، މާއުނގޫދޫ ފަރުކޮޅުއުންގޫދޫ 4 ށ 13

7773764 ހިތްފަސޭހަގެ / ނ.ކެނދިކުޅުޫދ އަހުމަދު އީސާ ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، ލަންދޫ، މާޅެންދޫ، ކުޑަފަރީ ކެނދިކުޅުލަންދޫ 1 ނ 14

7788518 މ.ދޫނިފުށި / ކ. މާލެ މުހައްމަދު ޯތރިގް މިލަދޫ، މަގޫދޫ، ޅޮހީ، މަނަދޫ، މާފަރު މަނަމިލަޫދ 2 ނ 15

7778587 އެލްޕާޝޯ/ނ ވެލިދޫ މުހައްމަދު ހަލީމް ފޮއްދޫ، ހޮޅުދޫ، ވެލިދޫ ހޮޅުވެލިދޫ 3 ނ 16

7774054 މ.ޖަވާހިރުވާދީ  މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) އަލިފުށި، އަނގޮޅިތީމު، ވާދޫ، ރަސްގެތީމު  އަލިތީމު 1 ރ 17

7850556 ހ.ކަޝްމީރު ގާޑަން އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މ. ޝުކުރީ ކަނދޮޅުދޫ / ދުވާފަރު ކަނދޮޅުދޫ 3 ރ 18

7777752 ހަޒާރީގެ، ރ އަލިފުށި ހަސަން އަހުމަދު  ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، ފައިނު، ކިނޮޅަސް، އިނގުރައިދޫ ރަސްއިނގުރައިދޫ 4 ރ 19

  ޕާޓީ ޓިކެޓް ދެވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން (9 ފެބްރުއަރީ 2009 ގެ ނިޔަލަށް)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އިންތިހާބު 2009



7783358 ބޯގަންވިލާ / ރ މަޑުއްވަީރ އަހުމަދު ޝަރީފް  މަޑުއްވަރީ، މީދޫ މީދޫމަޑުއްވަީރ 5 ރ 20

7791290 މ.ތްރީސިސްޓާރސް/ކ. މާލެ އިބްރާހިމް އަބްދުއް ރަހްމާނު ތުޅާދޫ، ފުޅަދޫ، ފެހެންދޫ، ގޮއިދޫ ގޮއިފުޅަތުޅާދޫ 1 ބ 21

7906646 ޕެންޓްލޭންޑް /ބ އޭދަފުށި މުހައްމަދު ވަޖީހު މާޮޅސް، އޭދަފުށި، ހިތާދޫ އޭދަފުށިހިތާދޫ 2 ބ 22

7787723 މ. ސަނީޯކސްޓް/ކ. މާލެ އަހުމަދު އިނާޒު ކެންދޫ، ކުޑަރިކިލު، ކަމަދޫ، ކިހާދޫ، ދޮންފާނު، ދަރަވަންދޫ ކެންދަރަވަންދޫ 3 ބ 23

7771709 ބޮޑުގަސްދޮށުގެ/ޅ ކުރެންދޫ ހުސެއިން އިބްރާހިމް  ކުރެންދޫ، އޮޅުވެލިފުށި އޮޅުކުރެންދޫ 1 ޅ 24

9998171 ނޫރާނީއާގެ / ޅ ހިންނަވަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު (އިބޫ) ހިންނަވަރު ހިންނަވަރު 2 ޅ 25

7775480 މ. ބާރޑްލައިން / ކ. މާލެ މުހައްމަދު ނާޒިމް (ބައުންޓީ) ނައިފަރު ނައިފަރު 3 ޅ 26

7773240 ހ. ހަވާސާ / ކ. މާލެ އަހުމަދު ޝާކިރު ގާފަރު، ކާށިދޫ ގާފަރުކާށިދޫ 1 ކ 27

7778424  
7783193

މއ. އިރުއަލި / މާލެ އަލީ ނާޒިމް ދިއްފުށި، ތުލުސްދޫ، ހުރާ، ހިންމަފުށި މާލެ އަތޮޅު އުތުރު 2 ކ 28

9773737 ހ. ވިލުނޫ / ކ. މާލެ އަހުމަދު ސިރާޖު ގުޅި، މާފުށި، ގުރައިދޫ މާލެ އަތޮޅު ދެކުނު 3 ކ 29

7784193 ގުލްފާމްގެ / އއ ބޮޑުފުޅަދޫ އަބްދުهللا ރަޝީދު މޫސާ ބޮޑުފުޅަދޫ،މަތިވެރި، ފެރިދޫ، މާޮޅސް، ހިމެންދޫ މަތިފެރިމާޮޅސް 1 އއ 30

7778179 ނޫިވލާގެ / އއ އުކުޅަސް މޫސާ ނައީމް ތޮއްޑޫ، ރަސްދޫ، އުކުޅަސް އުކުރަސްތޮއްޑޫ 2 އއ 31

7778776 ރަންގިރިޓީގެ/ އދ މާމިނގިލި އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު (އިބޫ) މަންދޫ، ފެންފުށި، މާމިގިލި، ދިއްދޫ، ދިގުރަށް  ފެންފުށިމާމިގިލި 1 އދ 32

7901779 ގ. ވަކަރު / ކ. މާލެ އައިމިނަތު ޝަފާނާ ފުލިދޫ، ތިނަދޫ، ފެލިދޫ ފެލިއުތުރު 1 ވ 33

7774291 ވައިލެޓްވިލާ / ވ.ކެޔޮދޫ މުހައްމަދު ހަސަން (މޮއްޅަ) ރަކީދޫ، ކެޔޮދޫ ފެލިދެކުނު 2 ވ 34

7771235 ޑިއާސާ / މ ދިއްގަރު އިބްރާހިމް ލަތީފް ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރީ، މަޑިފުށި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލި މުލަކު އުތުރު 1 މ 35

9785000 ރޯޝަނީގެ / މ.މުލައް މުހައްމަދު އާދިލް ނާލާފުށި، މުލަކު ، ކޮޅުފުށި މުލަކު ދެކުނު 2 މ 36

7778908 ހ. ރޭޑިއަންޓް / ކ.މާެލ އަހުމަދު ޝަފީޤް (ސައްޕެ) ފީއަލި، ބިލެތްދޫ، މަގޫދޫ ބިލެއްމަގޫދޫ 1 ފ 37

7777406 މ ތްރީއޭވިލާ / މާލެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ނިލަންދޫ، ދަރަނބޫދޫ -ނިލަންދޫ ދަރަ 2 ފ 38

7793588 ގ. ލޯޖެހިގެ / ކ.މާލެ އިބްރާހިމް މަނިކު މީދޫ، ބަނޑިދޫ، ރިނބިދޫ، ހުޅުދެލި ކިލެގެމީދޫ 1 ދ 39



7782487 ބަށިމާގެ / ހދ ކުރިބީ މުހަންމަދު އަހްމަދު (ފޯމީ) ކުޑަހުވަދޫ، މާއެނބޫދޫ، ވާނީ ދިގުހުވަދޫ 2 ދ 40

7776097 ގ. ބޮޑުގާދޮށުގެ / ކ.މާލެ ހަސަން އަފީފް  ބުރުނި، ވިލުފުށި، މަޑިފުށި، ދިޔަމިގިލި ބުރުމިގިލި 1 ތ 41

7778844 މ.ސީޯވލް / ކ.މާލެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ސީފުޑް) ގުރައިދޫ، ގާދިއްފުށި، ތިމަރަފުށި ތިމަރަގުރައިދޫ 2 ތ 42

9673096 ގުލްފާމްގެ / ތ ކިނބިދޫ މުހައްމަދު އާރިފް ކަނޑޫދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވޭމަންޑޫ، ކިނބިދޫ  ހިރިވޭމަންޑޫ 3 ތ 43

7784290 ބަހާރުގެ / ލ.އިސްދޫ އަލީ ޝަމީމް އާދަމް އިސްދޫ، ދަނބިދޫ، މާބައިދޫ އިސްދަނބިމާބައިދޫ 1 ލ 44

7773857 މ.ސްނޯޑައުން / ކ.މާލެ މުހަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް (ނަފާ) މުންޑޫ، ކަޅައިދޫ، ގަން  ގަން 2 ލ 45

7781831 ޝަބްނަމީގެ / ލ ފޮަނދޫ އިބްރާހީމް ނާސިހް މާމެންދޫ، ގާދޫ، ފޮނަދޫ ފޮނަގާމެންދޫ 3 ލ 46

9810635 ސީޓުމާގެ / ލ މާވަށް އަހުމަދު މުއީޒު މާވަށް، ކުނަހަންދޫ، ހިތަދޫ މާވަށްހިތަދޫ 4 ލ 47

9991298 ފޫޅުމާގެ / ގއ ނިލަންދޫ މުހައްމަދު ރިޔާޒު  މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ މާނިލަންދޫ 2 ގއ 48

7778780 ހުސްނުހީނާގެ/ ގއ ދެއްވަދޫ މުހަންމަދު ޝަރީފް ދެއްވަދޫ، ކޮނޑޭ، ދިޔަދޫ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ ގެމަނަދެއްވަދޫ 3 ގއ 49

7777322 ސަނީޑޭލް / ގދ ތިނަދޫ މުހައްމަދު ގަސަމް  ތިނަދޫ ތިނަދޫ 1 ގދ 50

7774548 ޒިންދަގީ / ގދ ތިނަދޫ މުހައްމަދު ނާޒިމް  މަޑަވެލި، ހޯޑެއްދޫ، ނަޑައްލާ މަޑަހޯޑެއްލާ 2 ގދ 51

7762868 ހެވަންލީހެވަން/ ގދ ފިޯޔރީ ނާޒިލް އަފީފް ރަތަފަންދޫ، ފިޯޔރީ، ފަރެސް މާތޮޑާ ފަރެސް މާތޮޑާ 3 ގދ  52

7776893 ސީނިކް / ގދ ގައްދޫ މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒު  ގައްދޫ ، ވާދޫ  ގައްވާދޫ 4 ގދ 53

7772271 ޑޭލައިޓް / ޏ.ފުވައްމުލަކު ޝިފާޤް މުފީދު  މިސްކިތްމަގު، މާލެގަން، މާދަނޑު  ފުވައްމުލަކު މެދު 2 ޏ 54

9774435 ނިއުސަން / ޏ.ފުވައްމުލަކު މުހަންމަދު ސައީދު ދޫޑިގަމް، ފުނާޑު ފުވައްމުލަކު ދެކުނު 3 ޏ 55

7774670 ބްލޫސްކައި / ސ ހުޅުދޫ އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ، މީދޫ ހުޅުމީދޫ 1 ސ 56

9981967 ބީޗްވިލާ/ ސ ފޭދޫ މުހައްމަދު ސައީދު (މުއްލާ) ފޭދޫ ފޭދޫ 2 ސ 57

7792765 ހިކިފިނިފެންމާގެ/ ސ މަރަދޫ އަބްދުލް ސަލާހު ހަސަން މަރަދޫ، މަރަދޫ ފޭދޫ -މަރަދޫފޭދޫ މަރަދޫ 3 ސ 58

7773290 މާހި / ސ ހިތަދޫ އަހުމަދު ޒާހިރު (އަހަންމާ) ހިތަދޫ (މެދުވަލް) ހިތަދޫ 4 ސ 59

7781360 މުހަންމަދު ރަޝީދު ވެލްކަމް / ސ ހިތަދޫ ހިތަދޫ (ބޭރުމަތީ) ހިތަދޫ 5 ސ 60

7772966 ނިޔާޒު / ސ ހިތަދޫ މުހައްމަދު އަސްލަމް -މުލަކުޑަ) ހިތަދޫ (ޮކރުވައު ހިތަދޫ 6 ސ 61

.



7771907 މ. ގުލްހަޒަރުގެ/ ކ. މާލެ މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ) ހުޅުހެންވޭުރ H1 މާލެ 62

7771960  
9991960

ހ.ހީނާގަސްދޮށުގެ/ ކ މާލެ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) މެދު ހެންވޭރު H2 މާލެ 63

7778284 ހ. ޝޭޑީކޯނަރ / ކ.މާލެ ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު  ހެންވޭރު ދެކުނު H3 މާލެ 64

7782747 ގ.ދޭލިޔާ ވިލާ / ކ. މާލެ އިވާ އަބްދުهللا ގަލޮޅު އުތުރު G1 މާލެ 65

7774041 ގ. ހިލަމަން / ކ. މާލެ އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް) ގަލޮޅު ދެކުނު G2 މާލެ 66

7771769 މއ. ކޮމްރެޑްވިލާ/ ކ. މާލެ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު MA1 މާލެ 67

7764243 މއ ކޫލްއޮއޭސިސް/ކ މާލެ މުހަންމަދު ރަޝީދު (ކުބޭ) މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު MA2 މާލެ 68

7777852 މ. އަފްޒާ / ކ. މާލެ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު M1 މާލެ 69

7772545 މ. ކުޑަވެޔޮމަތީގެ / ކ.މާލެ މުހައްމަދު ފަލާހު މާފަންނު ހުޅަނގު M2 މާލެ 70

7785618 މ.ޕޮމްޕިޔާ / ކ. މާލެ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑަ) މާފަންނު ދެކުނު M3 މާލެ 71

7776772 މ. ޝެލްފިޝް / ކ.މާލެ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިލިމާފަންނު M4 މާލެ 72






