
އެޑްރެސް އައިޑީ ނަންބަރު ފުރިހަމަ ނަން އެޑްރެސް އައިޑީ ނަންބަރު ފުރިހަމަ ނަން

އަޮތޅު. ހއ

ހުސްވެފައި ހުސްވެފައި މިނިވަން ޯހރަގޮފި 1

ޯހރަފުށި.ހއ/ހުދުރުވާގެ A027871 މުޙައްމަދު ޒަހީން ހުސްވެފައި ޯހރަފުށި.ހއ/ހުދުރުވާގެ ސަންގު ގޮފި 2

ޯހރަފުށި.ހއ/މާޒް A060958 އަލީهللا މުރުތަ ޯހރަފުށި.ދަނބުރުއްޮދށުގެ،ހއ A103317 ޢީދު ޝައްމޫން ސަ ޯހރަފުށި.ދަނބުރުއްދޮށުގެ،ހއ 2މިނިވަން ޯހރަގޮފި  3

ހުސްވެފައި އިހަވަންދޫ.ހއ/ގިރިޓީގެ A055257 ޞަމަދު އަލީ ޢަބްދުއް އިހަވަންދޫ.ހއ/ގިރިޓީގެ ފަތަޙަ ގޮފި 4

އިހަވަންދޫ.ހއ/ކަނޮދޅުމާގެ A266333 އާދަމް އިބްރާހިމް ހުސްވެފައި އިހަވަންދޫ.ހއ/ކަނޮދޅުމާގެ އުތުރު ޖިހާދު 5

އިހަވަންދޫ.ހއ/ގުލްލަލާމާގެ A140843 އަބްދުލް ވާހިދު މުހައްމަދު ހުސްވެފައި އިހަވަންދޫ.ހއ/ގުލްލަލާމާގެ އަހަދު ގޮފި 6

ތަކަންދޫ.ހއ/ޯސސަންވިލާ A024679 ޤް މުހައްމަދު ޯސދި ތަކަންދޫ.ހއ/އަޅިވިލާގެ A083459 އަދުނާން އަލީ ތަކަންދޫ.ހއ/އަޅިވިލާގެ ތަކަންދޫ އަޑު 7

ބާރަށް.ހއ/މާގަސްދޮށުގެ A293214 ޤް ހުސައިން ޝަފީ ބާރަށް.ހއ/ސިލްސިލާގެ A162846 އަނީސް ހިލްމީ ބާރަށް.ހއ/ސިލްސިލާގެ ދަންޑަހެލު ގޮފި 8

ދިއްދޫ.ހއ/ސަންނާއީގެ A083339 ހަސަން މުޖުތަބާ ދިއްދޫ.ހއ/އިރުމާތީގެ A037134 އަބްދުލް ހަމީދު އީސާ ދިއްދޫ.ހއ/އިރުމާތީގެ ހުންގާނު ގޮފި 9

ފޭދޫ.ސ/ސުވާސާގެ A027247 ޢީދުهللا އަބްދު ސަ ދިއްދޫ.ހއ/އާލަމް A074545 ޝްވާން އަޙްމަދު ރި ދިއްދޫ.ހއ/އާލަމް ދިއްދޫ ރީތިގޮފި 10

ދިއްދޫ.ހއ/ގަނދޯަކޅިމާކެ A290906 ޝީދު އިބްރާހިމް ރަ ދިއްދޫ. ހއ/އަލަމާގެ A027735 ޝީދު އަލީ ރަ ދިއްދޫ. ހއ/އަލަމާގެ 2އިންގިލާބު  11

ހުސްވެފައި ހއ ކެލާ/ ޝަބްނަމްގެ  A063521 ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ހއ ކެލާ/ ޝަބްނަމްގެ  1އިންގިލާބު  12

ކެލާ.ހއ/ސަންރޭ A009484 މޫސާ ޔާރިދު ކެލާ.ހއ/ރޭއަލިވާގެ A050395 ޒުބައިރުهللا އަބްދު ކެލާ.ހއ/ރޭއަލިވާގެ ހުވަނދު ކެލާ 13

ކެލާ.ހއ/ތޮށިމަތީގެ A039805 ޤް އަޙްމަދު ޝަފީ ކެލާ.ހއ/ތޮށިމަތީގެ ވަސްމީރުކެލާ 14

ާ ކެލާ.ހއ/ޕްލާޒ A057091 މޫމިނާ އާދަމް ކެލާ.ހއ/ދިއްގާމާގެ A267219 ހައުލަތު މާހިރާ ކެލާ.ހއ/ދިއްގާމާގެ މިނިވަން ކެލާ 15

ކެލާ.ހއ/ކީލާ A033884 މުހައްމަދު ހަފީޒް ކެލާ.ހއ/ނިވާ A057917 ހުސެއިން ހަމީދު ކެލާ.ހއ/ނިވާ ޮބކަރު ކެލާ ގޮފި 16

3773ދަފްތަރު ނަމްބަރ  A050459 އިބްރާހިމް ޝަރީފް ހުސްވެފައި އިންގިލާބު ގޮފި 17

ވަށަފަރު.ހއ/ވައިޓް ސިގްނަލް A291393 ފާތުމަތު ނަޖުވާ ވަށަފަރު.ހއ/ފަހާގެ A013015 އިބްރާޙިމް ޯސބިރު ވަށަފަރު.ހއ/ފަހާގެ ވީރު ގޮފި 18

އަޮތޅު. ހދ

ހުސްވެފައި  ހަނިމާދޫ . ހދ/ ސަމަރ ފީލްޑް A011655 މުހައްމަދު ނައީމް ހަނިމާދޫ . ހދ/ ސަމަރ ފީލްޑް ހަނިމާދޫ އާރާސްތު ގޮފި 19

ހަނިމާދޫ.ހދ/ކުދިރުވާލިގެ A078998 އަހުމަދު ހަބީބް ހަނިމާދޫ.ހދ/ކެނެރީވިލާ A223736 މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ހަނިމާދޫ.ހދ/ކެނެރީވިލާ ހަނިމާދޫ އަސްލު ގޮފި 20

ހުސްވެފައި ނާވައިދޫ.ހދ/ ނަފާ A009997 ޝަފީގް އާދަމް މުހައްމަދު  ނާވައިދޫ.ހދ/ ނަފާ ޕީ ނައިވާދޫ ގޮފި.ޑީ.އެމް 21

ނެލައިދޫ.ހދ/ބަށިމާގެ A038854 އަލީ އަހުމަދު ހުސްވެފައި ނެލައިދޫ.ހދ/ބަށިމާގެ ތިލަދުންމަތީ ތަސައްވަރު ގޮފި 22

ގޮފީގެ އެޑްރެސް ގޮފީގެ ނަން



A146556 ތިލަދުންމަތީ ރޫޚް ގޮފި 23

އަހުމަދު ނާފިޒު މާވާ ގޮފި  24

ހަނިމާދޫ.ހދ/ކުދިރުވާލިގެ A078998 އަހްމަދު ހަބީބު ނެއްލައިދޫ.ހދ/ޕެރިސް A074944 މުހައްމަދު ޒަހީން ނެއްލައިދޫ.ހދ/ޕެރިސް ފާށަނާ ގޮފި 25

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A221484 އަބްދުލް ސައްތާރު މުހައްމަދު ފިނޭ.ހދ/ރޯޒީ A222891 އަބްދުލް ރައޫފް އަބްދުލް ރަހްމާން ފިނޭ.ހދ/ރޯޒީ ފިނޭ ގޮފި 26

ހުސްވެފައި ޮނޅިވަރަމް.ހދ/ފާހި A224016 އަލީ މާހިރު ޮނޅިވަރަމް.ހދ/ފާހި މޮާނޅިވަރަމް ގޮފި 27

ޮނޅިވަރަމް.ހދ/ނަމޫނާ A077193 މުހައްމަދު ހަނީފް ޮނޅިވަރަމް.ހދ/ފިނިވާގެ A226446 މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ޮނޅިވަރަމް.ހދ/ފިނިވާގެ ޮނޅިވަރަމް ގޮފި 28

ކުރިނބި.ހދ/އަސްރަފީގެ A035830 އަބޫބަކުރުهللا އަބްދު ކުރިނބި. ހދ/ބޮޑުގެ A053643 އަބްދުލް ވާހިދު އިބްރާހިމް ކުރިނބި. ހދ/ބޮޑުގެ ހިތްވަރު ގޮފި 29

ޮނޅިވރަންފަރު. ހދ/ހަނދުވަރުމަންޒިލް A000989 އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޮނޅިވަރަންފަހު.ހދ/ނިރު A035715 މުހައްމަދު ސައުދު ޮނޅިވަރަންފަރު.ހދ/ނިރު ރާޅު ގޮފި 30

ވައިކަރަދޫ.ހދ/ޕެނަމާގެ A101056 ޝަރީފްهللا އަބްދު ވައިކަރަދޫ.ހދ/ރަސިޔާ A128007 މުހައްމަދު އިރުފާހު ވައިކަރަދޫ.ހދ/ރަސިޔާ ތިލަދުންމަތީ އަޑު 31

ވައިކަރަދޫ. ހދ/ މުނިޔާވިލާ  A234077 ހުސެއިން ޒަބީރު ވައިކަރަދޫ. ހދ/ މުނިޔާވިލާ  މަތިއުތުރު ގޮފި 32

ޝަނީވިލާ ނޭކުރެންދޫ.ހދ/ޯރ A119698 އާދަމް ފިޔާޒް ހދ ނޭކުރެންދޫ/ ނޫރަންވިލާ A052762 ޝަފީގް މުހައްމަދު  ހދ ނޭކުރެންދޫ/ ނޫރަންވިލާ ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫ ގޮފި 33

ޝިއަރ މަކުނުދޫ.ހދ/އޭ A233684 އަލީ ޝަރީފް  މަކުނުދޫ.ހދ/ގުލާބީގެ A105766 ހާމިދު އިބްރާހިމް މަކުނުދޫ.ހދ/ގުލާބީގެ މިނިވަން މަކުނުދޫ 34

ނޭކުރެންދޫ.ހދ/ރެސްޓްވިލާ A059055 ް އިބްރާހިމް ޮސލާޙ ނޭކުރެންދޫ.ހދ/މޫން A054638 އީސާ ޖަމީލް ނޭކުރެންދޫ.ހދ/މޫން ނޭކުރެންދޫ ގޮފި 35

ވައިކަރަދޫ.ހދ/ހޭޅި A010419 އަލީ އާމިރު ވައިކަރަދޫ.ހދ/ޯރސް A125437 ޝްރަފް هللا އަބްދު އަ ވައިކަރަދޫ.ހދ/ޯރސް ވައިކަރަދޫ ގޮފި 36

ވައިކަރަދޫ.ހދ/ޮކކަނަޓްވިލާ A025578 އަޙްމަދު ނަސީމް ވައިކަރަދޫ.ހދ/ޑިލައިޓްވިލާ A041244 މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވައިކަރަދޫ.ހދ/ޑިލައިޓްވިލާ ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފި 37

ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/ މާދޫގެ  A159386 ފާރޫގް މުހައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/ މާދޫގެ  ކުޅުދުއްފުށީ ދަންޑަހެލު ގޮފި 38

ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/ވައްތީނިގެ A064211 އަހްމަދު އާދަމް ވިކްޓްރީ.މއ A034025 ފަޒާއިލް މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިކްޓްރީ.މއ ރިޔާ ގޮފި 39

ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/ސީޒަން A062837 އައްބާސް އަލީ ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/އެސްޓަންވިލާ A233281 އަލީ ނިފާޒް މުހައްމަދު ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/އެސްޓަންވިލާ ހުރަވީ ގޮފި 40
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ް ވިލިގިލި. ގއ/ހެޕީނައިޓ A062290 ޝިހާން މުހައްމަދު ވިލިގިލި.ގއ/ކުޅި A035904 މުސްތަފާ ޖަމީލް ވިލިގިލި.ގއ/ކުޅި ވިލި ކޫޑޫ 76

ހުސްވެފައި ވިލިގިލި. ގއ/ފެހިވިނަ A078573 އަހްމަދު އަމީރު ވިލިގިލި. ގއ/ފެހިވިނަ ފުއްޓަރު ގޮފި 77

ހުސްވެފައި ވިލިގިލި. ގއ/ގްރީންގެ A071274 މުސްތަފާ މުހައްމަދު ވިލިގިލި. ގއ/ގްރީންގެ ޖަވާހިރު ގޮފި 78

ވިލިގިލި.ގއ/ފަތަކުމާގެ A084775 ޝަރުފީކް މުޙައްމަދު ވިލިގިލި.ގއ/ބަހާރުމާގެ A001898 މުހައްމަދު ފައުޒީ ވިލިގިލި.ގއ/ބަހާރުމާގެ 79 ގޮފ1ިވިލިގިލި 

މާމެންދޫ.ގއ/ޯއކިޑްމާގެ A082936 އަހްމަދު ނިޔާޒު ް މާމެންދޫ.ގއ/ޯރސްޕެޑ A303431 (ސިވާސް)އިބްރާހިމް ޯސބިރު ް މާމެންދޫ.ގއ/ޯރސްޕެޑ 2ޕީ ގޮފި .ޑީ.މާމެންދޫ އެމް 80

މާމެންދޫ.ގއ/ސަންލައިޓްވިލާ A043515 ހައްވާފާނު  މާމެންދޫ.ގއ/ކިބިމަގެ A075962 މުޙައްމަދު ޝިމާލް މާމެންދޫ.ގއ/ކިބިމަގެ 81 ގޮފ1ިމާމެންދޫ 

މާމެންދޫ.ގއ/މެޔައްފިނިވާގެ A119074 ރިއްފަތު ފަހުމީ މާމެންދޫ.ގަ/ގުޑުލައިފް A119139 މުހައްމަދު ރިޔާޒް މާމެންދޫ.ގަ/ގުޑުލައިފް ޕި ޔޫތް ގޮފި.ޑީ.މާމެންދޫ އެމް 82
އިންތިހާބު  (އިންޗަރޖް)ނާސިހް އިބްރާހިމް 

ނުބާއްވާ ނިލަންދޫ.ގއ/ވައިލެޓްވިލާ ނިލަންދޫ ގޮފި 83

ދާންދޫ.ގއ/ވިނަމަތި A117956 އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ދާންދޫ. ގއ/ވިދުވަރުގެ A117645 މޫސާ މުހައްމަދު ދާންދޫ. ގއ/ވިދުވަރުގެ ދާންދޫ މަސްވެރިންގެ ގޮފި 84

ދާންދޫ.ގއ/ކަކާގެ A117639 هللاޝުއައިބު އަބްދު ދާންދޫ.ގއ/އަސުރުމާގެ A138460 މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ދާންދޫ.ގއ/އަސުރުމާގެ ދާންދޫ އެކުވެރިންގެ ގުޅުން ގޮފި 85

ދާންދޫ.ގއ/ކާމިނީގެ A055872 އަލީهللا އަބްދު ދާންދޫ. ގއ/ ދަނޑިގެ  A022529 އިމްރާން ވަހީދު ދާންދޫ. ގއ/ ދަނޑިގެ  އެމްޑީޕީ ދާންދޫ ގޮފި 86

ޝަންވިލާ ދާންދޫ.ގއ/ކާނޭ A130809 ނަސިހާ ހުސެއިން  ހުސްވެފައި އެމްޑިޕީ އަންހެނުންގެ ގޮފި 87

ދާންދޫ/ފިނިފެންމާގެ A157711 މިފްރާހް ޙަލީލް ދާންދޫ.ގއ/ހެޕީނާޒް A105489 ޒިރާރު މުޙައްމަދު ދާންދޫ.ގއ/ހެޕީނާޒް ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ގޮފި  88

ގެމަނަފުށި. ގއ/ކަނޮދޅުމާގެ A079707 އިބްރާހިމް ފަރީހް ގެމަނަފުށި.ގއ/ޔާދު A307137 އަހުމަދު އާގިލް ގެމަނަފުށި.ގއ/ޔާދު ގެމަނަފުށި ޒުވާނުންގެ ގޮފި 89

އިންތިހާބު  (އިންޗަރޖް)އަލީ އަހްމަދު 
ނުބާއްވާ ގެމަނަފުށި . ގއ/ވަލުތެރޭގެ ގެމަނަފުށި ހިތްވަރު ގޮފި 90

އިންތިހާބު  (އިންޗަރޖް))هللا އަލީ މުރުތަ
ނުބާއްވާ ާ ކަނޑުހުޅުދޫ.ގއ/ޕާކިޒ ކަނޑުހުޅުދޫ ގޮފި  91



ދެއްވަދޫ.ގއ/ދެކުނުގެ A064887 އަޙްމަދު ޝަމްހީދު ދެއްވަދޫ . ގއ/ ސައިމާގެ  A063245 އަހުމަދު ސައީދު ދެއްވަދޫ . ގއ/ ސައިމާގެ  ހަވިއްތަ  92

ދެއްވަދޫ.ގއ/ނަސްރީނުގެ A280963 ޝްދީ އަޙްލަމް ރު ދެއްވަދޫ/ޖޭމުގަސްޮދށުގެ A080094 މުހައްމަދު ފަރީދު ދެއްވަދޫ/ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ބަދަހި ގޮފި 93

ދެއްވަދޫ. ގއ/ކޮެޔގަސްދޮށުގެ A119333 އަހްމަދު ޖިނާޒް ދެއްވަދޫ . ގއ/ ސައިމާގެ  A104371 ހަސަން ސައީދު އިސްމާއިލް ދެއްވަދޫ . ގއ/ ސައިމާގެ  ކަންމަތި ގޮފި 94

ދެއްވަދޫ.ގއ/ދެކުނުގެ A163492 އަލީ ޝަހުޒާދު  ދެއްވަދޫ.ގއ/ދެކުނުގެ A011268 އިބްރާހިމް ސަލީމް ދެއްވަދޫ.ގއ/ދެކުނުގެ ދެއްވަދޫ ދާއިރާ ގޮފި 95

ކޮންޑޭ.ގއ/ކީރަންމާގެ A305374 ނަސީމާ ކޮންޑޭ. ގއ/ ނައިޓްޯރސް  A073908 މާޒިން އަބްދުލް ހަކީމް  ކޮންޑޭ. ގއ/ ނައިޓްޯރސް  ޮކނޑޭ ޒުވާނުންގެ ގޮފި 96

އަޮތޅު. ގދ

ތިނަދޫ.ގދ/ދިލާވަރުގެ A070659 ޝީދު އަބްދު هللاޖަމް ތިނަދޫ. ގދ/އަމާޒް A292956 ޒުބެއިރު هللا އަބްދު ތިނަދޫ. ގދ/އަމާޒް ދާންނާ ގޮފި 97

ތިނަދޫ.ގދ/ސަވޭރާ A001755 މުހައްމަދު ފަހުމީ ތިނަދޫ. ގދ/ޯގލްޑްރިންގް A047639 މުހައްމަދު އިލްޔާސް ތިނަދޫ. ގދ/ޯގލްޑްރިންގް ދިހަރޭ ގޮފި 98

ތިނަދޫ.ގދ/ގްރޭނަސް A049253 މުހައްމަދު މުނައްވަރު ޝް  ތިނަދޫ . ގދ/ ބްލީ ފި A038335 މުހައްމަދު ނިޔާޒު  ޝް  ތިނަދޫ . ގދ/ ބްލީ ފި ފަނޑިޔާރު ގޮފި  99

ތިނަދޫ. ގދ/ސިތާރަގެ A001944 މުހައްމަދު ވަހީދު ތިނަދޫ. ގދ/ސިތާރަގެ ހަމަހަމަ 100

ތިނަދޫ. ގދ/ ނާރެސް A034848 ޝަރީފް އާދަމް  ތިނަދޫ . ގދ/ އަސަރީގެ  A028133 އަހުމަދު މުއްތަސިމް  ތިނަދޫ . ގދ/ އަސަރީގެ  ހަރަހެރި 101

ތިނަދޫ.ގދ/ކަރަންފޫމާގެ A060282 މުހައްމަދު އަލީ ތިނަދޫ. ގދ/ ޒިންދަގީ  A032424 ހުސެއިން ނަޒީފް  ތިނަދޫ. ގދ/ ޒިންދަގީ  ހުވަދޫ ގޮފި 102

ހުސްވެފައި  ތިނަދޫ. ގދ/ސައިޑްބީޗް A059487 ހުސެއިން ޝަރީފް  ތިނަދޫ. ގދ/ސައިޑްބީޗް 103 ގޮފި 10ކިއު 

ި.މއ ވީޕ A042675 އަލީ ޝިޔާޒު ތިނަދޫ. ގދ/ މޯާކޅި  A075732 ހުސެއިން ޝަރީފް ތިނަދޫ. ގދ/ މޯާކޅި  ހަވަރު ލިންކް ގޮފި  104

ތިނަދޫ.ގދ/ ފަރުދާގެ A000090 މުހައްމަދު އިލްހާމް ތިނަދޫ. ގދ/ ޖޭނެސްޓް A092011 އަހުމަދު ޒުހައިރު  ތިނަދޫ. ގދ/ ޖޭނެސްޓް ހިމޭން ގޮފި 105

ތިނަދޫ.ގދ/ގްރީން ވިލާ A099342 ވިފާއު އިބްރާހިމް އަޒީޒް ތިނަދޫ . ގދ/ އަސަރީގެ  A081828 އަލީ އިކްރާމް  ތިނަދޫ . ގދ/ އަސަރީގެ  ހިތްހަމަ ގޮފި 106

ތިނަދޫ.ގދ/ފަނޑުނުވާގެ A038915 މުހައްމަދު ޒުބައިރު ތިނަދޫ. ގދ/ ޯގލްޑަން ހައުސް  A098309 އަހުމަދު ފަރީދު ތިނަދޫ. ގދ/ ޯގލްޑަން ހައުސް  ޯހއް ގޮފި 107

ގދ ތިނަދޫ/ ފުސްތުޅާގެ  A102450 އަހްމަދު އަޒްމީލް ގދ ތިނަދޫ/ ފުސްތުޅާގެ  A278405 ޝަރީފް هللا އަބްދު ތިނަދޫ . ގދ/ފުސްތުޅާގެ ހުވަދޫ ލިންކް ގޮފި 108

ތިނަދޫ. ގދ/ ސިނާއީ  A042470 މަހުމޫދު އަލީ  ތިނަދޫ. ގދ/ ސިނާއީ  އިންސާފު ގޮފި 109

ތިނަދޫ.ގދ/ފައިވްސްޓަރ A039976 މުހައްމަދު ޒުހައިރު ތިނަދޫ. ގދ/ އަލިވާގެ A023259 މުޖުތަބާ މުހައްމަދު  ތިނަދޫ. ގދ/ އަލިވާގެ މިނިވަން ގޮފި 110

ތިނަދޫ.ގދ/ދުބުރިމާގެ A101140 އަލީ އަމްޖދު ތިނަދޫ. ގދ/ ހިންދޫސް  A026447 މުހައްމަދު ހަސަން ދީދީ ތިނަދޫ. ގދ/ ހިންދޫސް  ނަމޫނާ ގޮފި 111

ތިނަދޫ.ގދ/ރަންޯދދި A027065 އިބްރާހިމް ލުތުފީ ޝް ތިނަދޫ. ގދ/ރެޑްފި A120196 ޝީދު މުހައްމަދު ނާސިހް ރަ ޝް ތިނަދޫ. ގދ/ރެޑްފި ރޯިފރމް ގޮފި 112

ތިނަދޫ.ގދ/އާހަތު A040299 އަހްމަދު ހަސަން ތިނަދޫ.ގދ/އާހަތު ސްވަދީބް ގޮފި 113
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