
 
   MDP/2022/057 ަންނަބުރ: 

 

ުހުލާވުލާމިއ ުގިޅެގްނ ުކިރަމިތެލްއިވ ެކްނިޑޭޑުޓްނެގ ެތެރިއްނ ަޝުރުޠ ަހަމާވ ަފާރްތަތުކެގ ިލްސުޓ  ށް ިމާޕީޓެގ ާދިއާރަތުކެގ ިއްނިތާޚބަ 
ުނަލިއ ެއެމްނަބުރްނ ަބާކިއ  ޚާ ތި ިއން   ްމަތަކށް ޤާ މަ ުކިރަމިތާލަފިއާވ    ެމްނަބުރން   ިއްނިތާޙުބުކަރްނެޖޭހ ައަދަދށް   ަމާޤްމަތަކށް   .ާއްނުމ ުކީރެމވެ 

 17ިއްނިތާޙުބ  ަމާޤްމަތުކގެ ުކިރަމިތާލަފިއާވ  ަބުރން ެމން  ައަދަދްށ ުވެރްނ ިގނަ  ައިދ ިއްނިތާޙުބުކަރްނެޖހޭ  ީވެމެވ. ެދްނނެ ާވ ާވަހކަ ޮހިވަފއި 
 ާވ ޮހިނިހުރ ުދަވުހ ޮއްނާނެނެއެވ.  2022ރ ިޑެސްމބަ 

ުރަޞުތ ުހުޅާވަލެމެވ. ާއިއ ަހަމައްށ ފު  14:00 ާއިދްއަތ ުދަވުހެގ ެމްނުދުރ ވާ  2022 ޮނެވްމަބރ 27ްށ ިމިލްސަޓްށ ަޝުކާވ ުހަށެހުޅމަ 
 ައްށ ީއެމިއްލ ުކެރްއުވްނ ެއެދެމެވ.  elections@mdp.org.mvަމްށ ަޝުކާވ ުހަށެހޅު 

 ެކނޑިޑްޭޓެގްަނންް ެއޑްެރސްް 
ެކނޑިޑްޭޓެގް

ްނަބރް ނަް  
 ާދިއރާް ަމާޤމްް

 
ށިްާދިއރާް        ޯހަރފ 

A01 
 ހއ. ޯހަރުފށި  ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްހަމުދ ައްހަސން  ަބިށާމެގ / ހއ. ޯހަރުފށި  ޮހިވފަ 

ިއރާްިއަހަވްނޫދްދާް       

A02 

 ޮހިވފަ 
ެހިޕަންސިވާލ / ހއ.  

 ާމަރްނދ  
 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައުހަމުދ ަރީމޒް 

 ހއ. ާމަރްނދ  
ަރްނދ  / ހއ. މާ   ެކީތޯރޒް  ޮހިވފަ  ިޖދް ަމުދ ސާ ުމަހއް    ެސްކެރަޓރީ  1 

هللاައްބދު  ުއޭނޝާ  ޭސބ ެގ / ހއ. ާމަރްނދ   ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ޮހިވފަ 
ެހިޕަންސިވާލ / ހއ.  

 ާމަރްނދ  
ުޒާވުންނެގ   1 ައީލ މ ސާ 

 ެސްކެރަޓރީ 

ުހަސިއން هللا ައްބދު  ަހާޒުރާމެގ / ހއ. ިއަހަވްނދ   ޮހިވފަ  ަރީއސް ަނިއުބ   1   

ަވްނދ  ހއ. ިއހަ   

 ޮހިވފަ 
ަސަހުރ ާއާބުދ / ހއ. 

 ިއަހަވްނދ  
 ެސްކެރަޓރީ  1 ުމަހްއަމުދ ަސީމރް 

ައްނެހުންނެގ   1 ަހީސަބުތ ާސިނޔާ  ީއްވ / ހއ. ިއަހަވްނދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ައްބުދްލ هللا ަސުއދު  ައްސދ  / ހއ. ިއަހަވްނދ   ޮހިވފަ 
ުޒާވުންނެގ   1 ަރީޝދު 

 ެސްކެރަޓރީ 

ފަ ޮހވި  ަޅދ  ހއ. މޮ   ަކްނަމީތެގ /    ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްހަމުދ ަނީސްރ ާއަދމް  
 ހއ. ޮމަޅދ  

ުޒާވުންނެގ   1 ައްހަމުދ ައްޝަރފް  ާދަދާރެގ / ހއ. ޮމަޅދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

mailto:elections@mdp.org.mv


 
 

ްާދިއރާް       ާބަރށ 

A03 

ިއދ  ްބލ ާބްޑ / ހއ. ުމރަ  ޮހިވފަ  هللاައްސާރްރ ައްބދު    ަނިއުބ ަރީއސް  1 

 ހއ. ުމަރިއދ  

 ޮހިވފަ 
ހއ.    / ްނިޒްލ  ާސީނ މަ 

ިއދ  ުމރަ   ެސްކެރަޓރީ  1 ައްހަމުދ ަޖިއަލމް  

ިއދ  ެވީނާލެގ / ހއ. ުމރަ  ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1 ައިއަޝުތ ަރުއނާ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއދ  ާއެވިހ / ހއ. ުމރަ  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 ުމަހްއަމުދ ަނީވން  
 ެސްކެރަޓރީ 

ަފިރާޔޒު   ަޝތު ައއި   ާމެޖިހެގ / ހއ. ަތަކްނދ   ޮހިވފަ  ާވުންނެގ  ޒު  1  
 ެސްކެރަޓރީ 

 ހއ. ަތަކްނދ  

 ިދްއޫދްާދިއރާް     

A04  ަައްނެހުންނެގ   1  ައިއަޝުތ ަރީޝދާ  ިނުއަލިއްފ / ހއ. ިދްއދ   ޮހިވފ
 ހއ. ިދްއދ   ެސްކެރަޓރީ 

ަޖީމލް هللا ަފުތޙު  ާސަވްނ / ހއ. ިދްއދ   ޮހިވފަ   ެސްކެރަޓރީ  1  

 ަހިނާމޫދްާދިއރާް     

B01 

ާޙުބ ިއްނތި 
ެޖހޭ ަރްނ ކު  ލ ޯރްސ / ހދ. ަހިނާމދ  ބް    ަނިއުބ ަރީއސް  1 މ ާސ ިއުދީރސް  

ިއްނިތާޚުބ  ހދ. ަހިނާމދ  
 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ާހރ ްނ ަޖުއަފރު  ިލީލާމެގ / ހދ. ަހިނާމދ   ުކަރްނެޖހޭ 

 ެސްކެރަޓރީ  1 ުޝހ ުދ ަހަސން  ެޕާއްޒ / ހދ. ަހިނާމދ   ޮހިވފަ 

ދ  ުމްސަތީރެގ / ހދ. ަނިއވާ  ޮހިވފަ  ުހަސިއން   ަވީހދު ައްހަމުދ     ހދ. ަނިއާވދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 

 ޮހިވފަ 
ިދްލަބާހުރެގ / ހދ. 

 ިހިރަމަރދ  
 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަހްއަމުދ ައްފާރހް 

 ހދ. ިހިރަމަރދ  
 ެސްކެރަޓރީ  1 ުމަހްއަމުދ ަހަސން  ާމިވަނ / ހދ. ިހިރަމަރދ   ޮހިވފަ 

 ޮހިވފަ 
ިރަވރަސިއްޑ / ހދ.  

ލާ ުތ ިވމް ާފިތމަ  ިހިރަމަރދ     ުންނގެ ައްނހެ  1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ުމަހްއަމުދ ަހީނފް  ައަތާމިވާލ / ހދ. ިހިރަމަރދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ޮނިޅަވަރްންާދިއރާް     

B02 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައުދަހްމ ަޖުއަފރު  ާވދ  / ހދ. ޮނިޅަވަރްނަފރު  ޮހިވފަ 

 ޮނިޅަވަރްނަފރު 

 ޮހިވފަ 
ައަތާމެގ / ހދ.  

ަވަރްނަފރު ޮނޅި  ަމދު ާނ ައހު ަތުހމީ    ެސްކެރަޓރީ  1  

 ޮހިވފަ 
ިހިތަގްސޮދުށެގ / ހދ. 

ައްނެހުންނެގ   1 ައްސާމ ާހިލދު  ޮނިޅަވަރްނަފރު 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ިއްބާރިހްމ ާޔިމން  ޭރަވ / ހދ. ޮނިޅަވަރްނަފރު  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 



 
 

 ޮހިވފަ 
ޮފިނުލޯބެގ / ހދ.  

ިޒާޔދު   ުމަހްއަމދު  ޮނިޅަވަރން  ީއސް ުބ ރަ އި ނަ  1   

 ެސްކެރަޓރީ  1 ުމަހްއަމުދ ަޖީމލް  ުސާހީނ / ހދ. ޮނިޅަވަރން  ޮހިވފަ  ހދ. ޮނިޅަވަރން 

ުޒާވުންނެގ   1 ަހަސްނ ަޝީރފް   ީވަވުރ / ހދ. ޮނިޅަވަރން  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަވިއަކަރޫދްާދިއރާް     

B03 

  ައްނެހުންނގެ  1 ައިއިމަނުތ ީޒިނޔާ  ޯރްޒ / ހދ. ަވިއަކަރދ   ޮހިވފަ 
ަޓރީ ެސްކރެ   

 ހދ. ަވިއަކަރދ  

 ޮހިވފަ 
ޯސަސްނިވާލ / ހދ. 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުހަސިއްނ ިރާޔޒް  ެންއަލިއދ  

 ހދ. ެންއަލިއދ  
 ެސްކެރަޓރީ  1 ުމަހްއަމުދ ިއްލާހމް  ާވީދ / ހދ. ެންއަލިއދ   ޮހިވފަ 

 ޮހިވފަ 
ޯސަސްނިވާލ / ހދ. 

ައްނެހުންނެގ   1 ާފިތަމުތ ަންސރާ  ެންއަލިއދ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ފަ ޮހވި  ިރޒާ هللا ައްބދު  ެހީޕ ީބްޗ / ހދ. ެންއަލިއދ    ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަހްއަމުދ ިސޔާ  ަބީގާޗެގ / ހދ. ުކިރބީ  ޮހިވފަ 

 ހދ. ުކިރބީ 

 ެސްކެރަޓރީ  1 ިއްބާރިހްމ ުރްޝދީ  ަގްސޮދުށެގ / ހދ. ުކިރބީ  ޮހިވފަ 

ފާ ާފިތަމުތ ުނޒު  ައޯނާނެގ / ހދ. ުކިރބީ  ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ަހްއަމުދ ައްފަޒލް މު  ުގްމީރެގ / ހދ. ުކިރބީ  ޮހިވފަ   1 
ުޒާވުންނެގ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ޫދްާދިއރާް      ނ   ަމކ 

B06 
 ޮހިވފަ 

ިފިނިހާޔެގ / ހދ. 
ުޒާވުންނެގ   1 ުމަހްއަމުދ ޯތިހރް  ޭނުކެރްނދ  

 ެސްކެރަޓރީ 
 ހދ. ޭނުކެރްނދ  

 ޮހިވފަ 
 ްނ / ހދ. ަސްނަޝއި 

ުނދ  ަމކު   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައުއަޒްމ ާއަދމް  
 ހދ. ަމުކުނދ  

 ެސްކެރަޓރީ  1 ުހަސިއްނ ިރްފަޝން  ައަސީރެގ / ހދ. ަމުކުނދ   ޮހިވފަ 

ްާދިއރާް       ަކނޑިތީމ 

C01  ަަނިއުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރިހްމ ަފިއަސލް  ިރުހަސާބ / ށ. ިބެލްއަފހި  ޮހިވފ 
 ށ. ިބެލްއަފހި 

ހި ްއފަ ށ. ިބލެ   ަފަލްކ /  ޮހިވފަ  ްމ ަސްފާރޒް ދަ އާ   ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ިމަލްނޫދްާދިއރާް     

C02  ަައްނެހުންނެގ   1 ާފިތަމުތ ަސުރީމލާ  ެވްލަކްމ / ށ. ިމަލްނދ   ޮހިވފ
 ެސްކެރަޓރީ 

 ށ. ިމަލްނދ  
 ޮހިވފަ 

ިދުގިތަޔަރާމެގ / ށ.  
 ިމަލްނދ  

ުޒާވުންނެގ   1 ުމަހްއަމުދ ައުހަސން 
 ެސްކެރަޓރީ 



 
 

ިވފަ ހޮ  ށ. ަނުރދ    / ީރެގ  ުމްސތަ    ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމްސަތާފ މ ސާ  

ައުޒމީ هللا ައްބދު  ެޕިރްސ ޮހިލޭޑ / ށ. ަނުރދ   ޮހިވފަ  ށ. ަނުރދ    ެސްކެރަޓރީ  1 

ުޒާވުންނެގ   1 ުހަސިއްނ ާޔިސރު  ުއަދެރްސ / ށ. ަނުރދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ީއސް ަނިއުބ ރަ  1 ައްހަމުދ ަނީސރު  ޭހިޅ / ށ. ީފަވއް  ޮހިވފަ   

އް ށ. ީފވަ   

 ެސްކެރަޓރީ  1 ިއްބާރިހްމ ަވީސމް  ީރދ ާމެގ / ށ. ީފަވއް  ޮހިވފަ 

ައްނެހުންނެގ   1 ައިއިމަނުތ ަވީހދާ  ާދަދާރެގ / ށ. ީފަވއް  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ައުހަމުދ ަޔްޒާހްނ ާސިލހް  ޭހިޅ / ށ. ީފަވއް  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ޮކަމްނޑޫްާދިއރާް     

C03 

ަކިއދ   / ށ. ފޯ ގެ ަތރީ ުމސް  ޮހިވފަ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްހަމުދ ައްނަވރު  
 ށ. ޯފަކިއދ  

 ެސްކެރަޓރީ  1 ައްހަމުދ ާކިމލް  ުޔޭރަންސ / ށ. ޯފަކިއދ   ޮހިވފަ 

ިއްނިތާޙުބ 
 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ަމްސއ ުދ ަވީޙދު  ާމޯކިނ / ށ.ަމޮރށި  ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ށ.ަމޮރށި 
ިއްނިތާޙުބ 
.ަމޮރށި ިރ / ށައްއސޭ  ުކަރްނ ެޖހޭ  ްލ ަޢީޒްޒ ުމަޙްއްމުދ ދު ަޢބް  

 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ަވީޙދު 

ުދ ަވީހދު  ާމޯކިނ / ށ.ަމޮރށި  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 ަމްއސ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ޫދްާދިއރާް      ޅ   ެކނިދކ 

D01 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައީލ ައިއަޙމް  ަފަތަހ / ނ. ެކނިދުކުޅދ   ޮހިވފަ 

 ޮހިވފަ  ނ. ެކނިދުކުޅދ  
.  ެގ / ނާއާރަދނާ 

ދ  ިދުކޅު ެކނ  ެސްކެރަޓރީ  1 ައްޙަމުދ ަރީޝދު  

 ޮހިވފަ 
ިހްތަފޭސަހެގ / ނ.  

ިއަޝުތ ީޢސާ އަ  ެކނިދުކުޅދ   ައްނެހުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރިހްމ ިއުރާފން  ިޖާހުދ / ނ. ުކަޑަފރީ  ޮހިވފަ 

ަސީލމް ިވާސްމ ައީލ   ައިލަމްސެގ / ނ . ުކަޑަފރީ  ޮހިވފަ  ނ. ުކަޑަފރީ  ރީ ެރޓަ ކް ސެ  1   

ުޒާވުންނެގ   1 ައްޖާފްނ ިއްސާމިއލް  ެކީތޯރްސ / ނ. ުކަޑަފރީ  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ނަބދ  ހެ   . ނ  / ުގްލަހާޒުރގެ  ޮހިވފަ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުހަސިއްނ ަސީއދު  
 ނ. ެހނަބދ  

ެހނަބދ  ނ .  / ެސްލިވޔޯ  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 ިއްލާޔްސ ިއްބާރިހމް  
 ެސްކެރަޓރީ 

ފަ ވި ހޮ  ދ  ނ. ާމެޅން   ަލ / ާމތި    ނ. ާމެޅްއދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައީލ ުހަސިއން  



 
 

 ެސްކެރަޓރީ  1 ަސީމާލ ުޙަސިއން  ަރްނެދިލ / ނ . ާމެޅްނދ   ޮހިވފަ 

 ޮހިވފަ 
ައިލަހނުދަވުރެގ / ނ 

 ާމެޅްނދ  
 1 ަސްލާމ ައްޙަމދު 

ައްނެހުންނެގ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ދު  ުމަޙްއމަ ަޙަސްނ ަޖާވދް  ިއުރޯދިދ / ނ. ާމެޅްނދ   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަމަނޫދްާދިއރާް     

D02  ަނ. ަމަނދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައީލ ާޘިފރު  ޕ ްލާވީރ / ނ. ަމަނދ   ޮހިވފ 

ްރ ުމަޙްއަމދު  ައުޒްމ / ނ. ަލްނދ   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 ަމްނސ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ނ. ަލްނދ  

 ެވިލޫދްާދިއރާް     

D03  ަެވިލދ    ްސޯޓްނ / ނ.  ޮހިވފ ން ުދ ާމޒި ްޙމަ އަ    ނ. ެވިލދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 

 ނ.ޮޅހި  ަނިއުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރިހްމ ުމަޙްއަމދު  ުގްލަހާޒުރެގ / ނ. ޮޅހި  ޮހިވފަ 

ށިްާދިއރާް       ައިލފ 

E01 

 ރ. ައިލުފށި  ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައީލ ައްޒީމން  ރ. ައިލުފށި  / ޭދިލާޔގެ  ޮހިވފަ 

ީފޤް ުދ ޝަ ުމަޙްއމަ  ައްނަބީރެގ / ރ. ާވދ   ޮހިވފަ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 

ަޢްބުދްއ ަރީޝުދ  ޯސަސްނެގ / ރ. ާވދ   ޮހިވފަ  ރ. ާވދ  
 ެސްކެރަޓރީ  1 ިއުދީރސް 

ަމްނ / ރ. ާވދ  އަ  ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1 ާއިސާމ ީއސާ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ްާދިއރާް      ާވަފރ   ދ 

E03  ަުންނގެ ހެ ައން  1 ުހަސިއްނ ަސްފާވން  ައާރިއުރ / ރ. ުދާވަފރު  ޮހިވފ  
ެރަޓރީ ެސކް   

 ރ. ުދާވަފރު 
ިލާވެގ / ރ. ުދާވަފރު އަ  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 ާފިތަމުތ ަރުއަޝން  

 ެސްކެރަޓރީ 

ަރިއޫދްާދިއރާް       ިއނގ 
E04 

 ިކޮނުޅސް  ަނިއުބ ަރީއސް  1 ަސީލްމ ުހަސިއން  ިނާޔަމ / ރ. ިކޮނުޅސް  ޮހިވފަ 

ާޅޫދްާދިއރާް       ތ 

F01 

ުތާޅދ    ާޗްނަދީނެގ / ބ.  ޮހިވފަ  ީޝދު ުދ ރަ ާޒއި   ާޅދ  ބ. ތު  ަނިއުބ ަރީއސް  1   

ިއްނިތާޙުބ 
 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ިސާޔން  ާޝާރްޒ / ބ. ޮގިއދ   ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ބ. ޮގިއދ  
ިއްނިތާޙުބ 
 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ަމިރަޔްމ ިނޝާ  ަނުރިގްސ / ދ. ިރނުބދ   ުކަރްނ ެޖހޭ 

ށިްާދިއރާް       F02  ޭއަދފ 



 
 

ިހާތދ    ބ.   /   ުދަވރު ެފިހވި  ޮހިވފަ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ާއިމުރ ައްބުދްލ ަލީތފް  

 1 ާޝިމާއ ައްބުދްލ ަލީތފް  ެފިހިވުދަވުރ / ބ. ިހާތދ   ޮހިވފަ   ބ. ިހާތދ  
ައްނެހުންނެގ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ައްޙަސްނ ައްޙަމދު  ަމަލްސ / ބ. ިހާތދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

  ެކްނޫދްާދިއރާް     

F03 

ަމދ   / ބ. ކަ ާލގެ ަރްތވި  ޮހިވފަ    ބ. ަކަމދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ަޝީފޤް  

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަހްއަމުދ ިރާޔޒް  ާމިއާރ / ބ.ަދަރަވްނދ   ޮހިވފަ 

  ބ. ަދަރަވްނދ  

 ެސްކެރަޓރީ  1 ިއްބާރިހްމ ަހީލލް  ުއާޖާލެގ / ބ. ަދަރަވްނދ   ޮހިވފަ 

ަދމް ަފަރަހ އާ  ައިސާފުހ / ބ. ަދަރަވްނދ   ޮހިވފަ  ުންނެގ  ހެ ައން  1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ާސިންޙ ަސީއދު  ަކިރްޝާމ / ބ. ަދަރަވްނދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

  ބ. ެކްނދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ާޝމް  ެފިހިވަނ / ބ. ެކްނދ   ޮހިވފަ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1  ައުޙަމުދ ިއުރާޝދު   ުރމ ުޒ / ބ. ޮދްނަފނު  ޮހިވފަ 
  ބ. ޮދްނަފނު 

ްޒ / ބ. ޮދްނަފނު ނާ މީ  ޮހިވފަ  ަަިއަޝުތ ުމނާ    ައްނެހުންނެގ   1  ައ
 ެސްކެރަޓރީ 

ަޢްބުދްލ ަހްނާންނ    ަމަލ/ ބ. ުކަޑިރިކލު  ޮހިވފަ 
 ަނިއުބ ަރީއސް  1  ައްއާބސް 

  ބ. ުކަޑިރިކލު 
ްބުދްލ ަސާލްމ    ަހާޒުރާމެގ / ބ. ުކަޑިރިކލު  ޮހިވފަ  ަަ ަޢ

 ެސްކެރަޓރީ  1  ަޢްބުދްލ ަހީމދު 

ަޑިރިކލު . ކު ަމަލ/ ބ ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1  ުޒަހިއާރ ައލީ   
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1  ިއްބާރިޙްމ ަނީޝދު   ީންލ/ ބ. ުކަޑިރިކލު  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1  ުހަސިއްނ ާޝިފޢު   ުގްލާފްމެގ / ބ. ިކާހދ   ޮހިވފަ 

ަރީޝދު   ައުޙަމދު   ުޒާވިރާމެގ / ބ. ިކާހދ   ޮހިވފަ   ބ. ިކާހދ    ެސްކެރަޓރީ  1  

ުޒާވުންނެގ   1  ުޙަސިއްނ ަހީމދު   ްފޮލިރާޑ / ބ. ިކާހދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ެރްނޫދްާދިއރާް        ކ 

G03 
 ަނިއުބ ަރީއސް  1  ާއިމުރ ިއްބާރިޙމް   ިފިނިހާޔެގ / ޅ. ޮއުޅެވިލުފށި  ޮހިވފަ 

ަޙްއަމދު ަދްމާސުދ މު  ީޝާޝ/ ޅ. ޮއުޅެވިލުފށި  ޮހިވފަ   ޅ. ޮއުޅެވިލުފށި   ެސްކެރަޓރީ  1  

ައްނެހުންނެގ   1  ާސަރުތ ައބ ަބުކރު  ިދާލާސެގ / ޅ. ޮއުޅެވިލުފށި  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 



 
 

ަަްއަސުދ ާއިމރު  ެކެނީރެގ / ޅ. ޮއުޅެވިލުފށި  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1  ާއ
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއްނިތާޙުބ 
ަރީއސް ުބ  ަނއި  1 ިއްބާރީހްމ ުމަޙްއަމުދ ޮކއި  ިރެވިލ / ޅ. ުކެރްނދ   ުކަރްނ ެޖހޭ   

 ޅ. ުކެރްނދ  

ިއްނިތާޙުބ 
 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ުމަޙްއަމުދ ާޝން  ޅ. ުކެރްނދ   / ާއާޝމް  ުކަރްނ ެޖހޭ 

ްއަޞާބ / ޅ. ުކެރްނދ  ޙު ރީ  ޮހިވފަ  ީލ ަނީސމް އި    ެސްކެރަޓރީ  1  

ައްނެހުންނެގ   1  ާފިތަމުތ ާނިޝދާ  ުގިލްސާތުނެގ / ޅ. ުކެރްނދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއރާްދާްާކށޫިދްް        

H01 
  ަނިއުބަރީއސް  1  ާއިތްފ ަޢްބުދްލަރްޙާމން   ިސޭންޓ / ކ. ާކިށދ   ޮހިވފަ 

ިވުލ/ ކ. ާކިށދ   ޮހިވފަ   ކ. ާކިށދ   ިމަނުތ ަޒކީ އާ   ނ    ެސްކެރެޓރީ  1  

ުޒާވުންނެގ   1  ުމަޙްއަމުދ ާއިމރު   ުކިދަރްތާމެގ / ކ. ާކިށދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ްސޫދްާދއިް      ލ  ރާްތ    

H02  ަކ. ިދްއުފށި   ަނިއުބަރީއސް  1  ަޢްބުދްލ ާރިފޢު   ަގްލާގްސެގ / ކ. ިދްއުފށި  ޮހިވފ  

  ކ. ިހްނަމުފށި   ަނިއުބަރީއސް  1  ިއްބާރީޙްމ ާރިފއު   ިފުއަޗރ/ ކ. ިހްނަމުފށި  ޮހިވފަ 

ަރިއދޫް        ާދިއރާް ގ 

H03 

ެޓރީ ެސްކރެ  1  ޔ ާސުއ ިޝާހން   ީނޯލަފުރެގ / ކ.ުގަރިއދ   ޮހިވފަ    

ަރިއދ  ގު  ކ.   
ިއްނިތާޙުބ 
ިސާމހު هللا ަޢްބދު   ިނުޔުޒ / ކ.ުގަރިއދ   ުކަރްނ ެޖހޭ    1 

ުޒާވުންނެގ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއްނިތާޙުބ 
 2  ިޒާޔ ައުޙަމދު   ޯމިންނގަސްނ /ކ. ުގަރިއދ   ުކަރްނ ެޖހޭ 

ުޒާވުންނެގ  
 ެސްކެރަޓރީ 

هللاުމަޙްއަމުދ ަފުތޙު  ަނިއްޓ ޯރްސ / ކ. ުގޅި  ޮހިވފަ  ީއސް ަނިއުބރަ  1     

ުގޅި  . ކ   

  ެސްކެރެޓރީ  1  ުޙަސިއްނ ަފުހދު  ަލިއްޓ ަހުއްސ / ކ. ުގޅި  ޮހިވފަ 

ާމ ުމަޙްއަމދު  ިސްމާލ / ކ. ުގޅި  ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1  ނ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1  ަހަސްނ ަރީޝދު  ޯރަޝީނ ިވާލ / ކ. ުގޅި  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއްނިތާޙުބ 
  ަނިއުބަރީއސް  1  ުމަޙްއަމުދ ުމްސަތފާ   ިވިވްޑ/ ކ. ާމުފށި  ުކަރްނ ެޖހޭ 

ިއްނިތާޙުބ   ކ. ާމުފށި 
ިއުރާފން هللا ަޢްބދު   ުހަޅނުގެގ / ކ. ާމުފށި  ުކަރްނ ެޖހޭ    ަނިއުބަރީއސް  2  

  ެސްކެރެޓރީ  1  ަހަސްނ ާސިމރު   ީސަސްނެގ / ކ. ާމުފށި  ޮހިވފަ 



 
 

ްނެހުންނެގ  އަ  1  ާއިޤސާ   ަސްނަޝިއްނ / ކ. ާމުފށި  ޮހިވފަ 
ަޓރީ ެސްކރެ   

  ާމިމިގނިލްާދިއރާް     
I01 

ުޒާވުންނެގ   1  ިއްބާރިޙްމ ިއްސާމިޢލް   ޭދިލާޔެގ / އދ. ާމިމިގނލި  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

  އދ. ާމިމިގނލި 

  ަދނެގިތްާދިއރާް     

I03  ައދ. ަދނެގތި   ަނިއުބަރީއސް  1  ައީލ ިޝާފޢު   ެފްނަވުރ / އދ. ަދނެގތި  ޮހިވފ  

ިދްއދ  ިމަޒާމްނ / އދ.   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1  ައީންސ ުމަޙްއަމދު   
 ެސްކެރަޓރީ 

 އދ. ިދްއދ  

  ެކޮޔޫދްާދިއރާް     

J02 
  ަނިއުބަރީއސް  1  ުހަސިއްނ ިޖާނހު   ަރީބީޢުއާފ / ވ. ެކޮޔދ   ޮހިވފަ 

  ެސްކެރެޓރީ  1  ައުޙަމުދ ައްސަލމް   ިދްލާޝުދެގ / ވ. ެކޮޔދ   ޮހިވފަ   ވ. ެކޮޔދ  

ދ  ަފުރާމ / ވ. ެކޔޮ  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1  ައުޙަމުދ ުލަޖިއން   
 ެސްކެރަޓރީ 

ްާދިއރާް        ިދްއަގރ 

K01 

  މ. ުމލި   ަނިއުބަރީއސް  1  ަހަސްނ ަޞާބޙް   ްސާޓރޮލްޖ / މ. ުމލި  ޮހިވފަ 

  ަނިއުބަރީއސް  1 ިއްބާރީހްމ ައްސަލްމ ަޢލީ   ިއޯރްސ / މ. ަމުޑްއަވރީ  ޮހިވފަ 

  މ. ަމުޑްއަވރީ 

ފަ ޮހވި  ުޑްއަވރީ ުގަރަހ / މ. މަ     ެސްކެރެޓރީ  1 ިއްޙާސްނ ިއްސާމީޢލް   

ައްނެހުންނެގ   1 ާއިސާޔ ަޢލީ   ިއޯރްސ / މ. ަމުޑްއަވރީ  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ިއްބާރީހްމ ާމިހރު   ެއޯރާމ / މ. ަމުޑްއަވރީ  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ަލްއްާދިއރާް        މ 

K02 

މ. ުމަލއް ެހީޕާންސ /   ޮހިވފަ  ީޙްމ ަލީޠފް ިއްބރާ      ަނިއުބަރީއސް  1 

  ެސްކެރެޓރީ  1  ައުޙްމުދ ަޖާމލު   ަހނުދަވީރެގ / މ. ުމަލއް  ޮހިވފަ   މ. ުމަލއް 

ައްނެހުންނެގ   1  ާއިމަނުތ ަޚީލލާ   ަފޯޅެގ / މ. ުމަލއް  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ީއސް ަނިއުބރަ  1  ައުޙްމުދ ާޝީހން   ެއަވެރްސްޓ / މ. ާނާލުފށި  ޮހިވފަ    
 މ. ާނާލުފށި 

  ެސްކެރެޓރީ  1  ުމަޙްއަމުދ ިނާހން   ަމާލުޒ / މ. ާނާލުފށި  ޮހިވފަ 

ައްނެހުންނެގ   1  ިސާނޒާ   ުފަނާމެގ / މ. ޮކުޅުފށި  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 މ. ޮކުޅުފށި 
ޯޅާމެގ / މ. ޮކުޅުފށި ފަ  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1  ޮތްއަލުތ ޮޞީބބް   

 ެސްކެރަޓރީ 



 
 

ިއރާްިބެލްތޫދްދާް        
L01 

 ޮހިވފަ 
ަދނުބުރްއޮދުށެގ / ފ.  

  ިބެލްތދ  
  ފ. ިބެލްތދ    ަނިއުބަރީއސް  1  ިއްބާރިޙްމ ާނިޞރު 

  ިނަލްނޫދްާދިއރާް     

L02 
ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

ާކރޭނަޝްނާމެގ / ފ.  
  ަނިއުބަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ުޙަސިއން  ިނަލްނދ  

  ފ. ިނަލްނދ  
ިއްނިތާޙުބ 
ދ  ާލެގ/ ފ. ިނަލން ުއުޑވި  ުކަރްނ ެޖހޭ    ަނިއުބަރީއސް  2 ުމަޙްއަމުދ ަޢީޒޒް  

ަވޫދްާދިއރާް      ޑަހ    ކ 

M02 

  ަނިއުބަރީއސް  1 ައީލ ަސުޢދު   ެއަހނާދްނ / ދ. ުކަޑުހަވދ   ޮހިވފަ 

  ދ. ުކަޑުހަވދ  

/ ކ. ާމލެ   3356ަދްފަތުރ   ޮހިވފަ    ެސްކެރެޓރީ  1  ުޙަސިއްނ ަޝީރފް  

 ޮހިވފަ 
ދ.    ަތުއަސްންޑ ްފާލަވރ / 

  ުކަޑުހަވދ  
ީއާމ ިއްސާމީޢލް ޒަ  ައްނެހުންނެގ   1  

 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1  ުހާމްމ ޮދްނަމިނކު   ެޕްނީޒާމެގ / ދ. ުކަޑުހަވދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ށިްާދިއރާް      ފ    ިވލ 

N01 

  ަނިއުބަރީއސް  1  ިއްބާރިޙްމ ަޒީހން   ައިތީރެގ / ތ. ިވުލުފށި  ޮހިވފަ 
  ތ. ިވުލުފށި 

ފަ ޮހވި  ިވުލުފށި   . ިއަރާމެގ / ތ   ުޒާވްނ ެސްކަޓރީ  1  ުމަޙްއަމުދ ުމްސަތފާ   

  ަނިއުބަރީއސް  1  ައުޙަމުދ ަނީސމް   ީއީޒަނިއްޓ / ތ. ަމިޑުފށީ  ޮހިވފަ 

  ތ. ަމިޑުފށީ 
ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

ީލ ަރީޝދު އަ   ިވޯނިލާއ / ތ. ަމިޑުފށީ    ެސްކެރެޓރީ  1  

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

  ެސްކެރެޓރީ  2  ުމަޙްއަމުދ ީދދީ    / ތ. ަމިޑުފށީ ަމީލޝާ 

  ަނިއުބަރީއސް  1 ަހަސްނ ަޒީރރު   ެމިރްނިވާލ / ތ. ުބުރނީ  ޮހިވފަ 

  ތ. ުބުރނީ 

  ެސްކެރެޓރީ  1  ުމަޙްއަމުދ ަރީމޒު   ިއުރޭދާމެގ / ތ. ުބުރނީ  ޮހިވފަ 

ައްނެހުންނެގ   1 ަހްއާވ ަފީރާޝން   ާންޒައްއޭސިރ / ތ. ުބުރނީ  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ފަ ވި ހޮ  ުޒާވުންނެގ   1 ުމަހްއަމުދ ިއްބާރިހމް   ަޗޭބީލެގ / ތ. ުބުރނީ  
 ެސްކެރަޓރީ 

ށިްާދިއރާް        ިތަމަރފ 

N02  ަަނިއުބަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ަޝީފއު   ުކިދުރާވިލެގ / ތ. ޭވަމްނޑ   ޮހިވފ  
 ތ. ޭވަމްނޑ  

ްކެރެޓރީ ސެ  1 ިއްސާމިއްލ ާނިފޒު   ާޕްމޮލްޖ / ތ. ޭވަމްނޑ   ޮހިވފަ    

ަރިއޫދްާދިއރާް       N04  ގ 



 
 

  ަނިއުބަރީއސް  1  ިއްބާރީހްމ ިޝާޔމް   ިމިނަވްނުއާފ / ތ. ިދަޔިމިގލި  ޮހިވފަ 

  ތ. ިދަޔިމިގލި 

 ޮހިވފަ 
ަހނުދަވީރ ަމްނިޒްލ / ތ.  

  ެސްކެރެޓރީ  1 ާޙިރްޘ ުސަލިއާމން   ިދަޔިމިގލި 

ލް ުމީނާރ ިއްސާމޢީ   ުކިދާމެގ / ތ. ިދަޔިމިގލި  ޮހިވފަ    ގެ ައްނެހުނން  1  
 ެސްކެރަޓރީ 

ުގަމީތެގ / ތ. ިދަޔިމިގލި މި  ޮހިވފަ  ްބާރިހްމ ަނީސމް    ުޒާވުންނެގ   1  ިއަި
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއްނިތާޙުބ 
 ަރީބުޢެގ / ތ. ުގަރިއދ   ުކަރްނ ެޖހޭ 

ްމ   ަޢްބުދްލ ަޤްއޔ 
هللاަޢްބދު   

  ަނިއުބަރީއސް  1

  ތ. ުގަރިއދ  
ިއްނިތާޙުބ 
ިއދ  ިކާނާރ / ތ. ުގރަ  ުކަރްނ ެޖހޭ  ން ސަ ަނީޝުދ ޙަ     ަނިއުބަރީއސް  2 

 ޮހިވފަ 
ާޕރްކ ްޕޭލްސ / ތ.  

  ުގަރިއދ  
  ެސްކެރެޓރީ  1  ުމަޙްއަމުދ ަހަސން 

ަޢްބުދްލ ުމަޙިއިމްނ    ައީޒާމިވާލ / ތ. ާގިދްއުފށި  ޮހިވފަ 
  ަނިއުބަރީއސް  1  ަޢްބުދްލ ަރީޙމް 

  ތ. ާގިދްއުފށި 
ުސަޙިއލް   ިއްބާރިޙމް   ާނަގިލ / ތ. ާގިދްއުފށީ  ޮހިވފަ  ެރެޓރީ ކް ސެ  1     

 ިއްސޫދްާދިއރާް     

O01 

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ިއްބާރީހްމ ަފުއޒީ  ަމުޚާމެގ / ލ. ިއްސދ  

 ލ. ިއްސދ  

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ުމަޙްއަމުދ ުލުތފީ  ުއަރަހ / ލ. ިއްސދ  

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

ިއްސދ  ާމޯކިނ / ލ.   ެސްކެރަޓރީ  1  ުއާސމް މް ިއްބާރހީ  

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ެސްކެރަޓރީ  2 ަޙަސްނ ައީނސް  ާއާޒުދެގ / ލ. ިއްސދ  

ައްނެހުންނެގ   1 ަމްރަޔްމ ިޝފާ  ަރްސަފުރ / ލ. ިއްސދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ްއަމުދ ުޙާސމް ުމޙަ  ާކިމީނެގ / ލ. ިއްސދ   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ެގ / ލ. ަކަލިއދ  ކު ިޒން  ޮހިވފަ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ާސިއދު  

 ލ. ަކަލިއދ  

ަނީސމް هللا ައްބދު  ަހާޒުރާމެގ / ލ.ަކަލިއދ   ޮހިވފަ   ެސްކެރަޓރީ  1  

ައްނެހުންނެގ   1  ިޝާޔާމ ުހަސިއން  ަރްނަފުރ / ލ. ަކަލިއދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ާރިހްމ ާމިޖދު ިއބް  ިނުއަލިއްޓ / ލ. ަކަލިއދ   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައީލ ަފިއަސލް  ޯސަސްނިވާލ / ލ. ާމަބިއދ   ޮހިވފަ 
 ލ. ާމަބިއދު 

 ެސްކެރަޓރީ  1  ުމަޙްއަމުދ ިއުރާޝން  ައިޅިވާލެގ / ލ. ާމަބިއދ   ޮހިވފަ 



 
 

ައްނެހުންނެގ   1  ާފިތަމުތ ަޙަސން  ުހަވނުދަމެގ / ލ. ާމަބިއދ   ޮހިވފަ 
ަޓރީ ެސްކރެ   

ފަ ޮހވި  ަޙްއަމުދ ައުޖަވދު މު  ަވިއަމީތެގ / ލ. ާމަބިއދ    ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުހަސިއްނ ައްޝަރފް  ަކީނުރާމެގ / ލ. ަދނިބދ   ޮހިވފަ 

 ލ. ަދނިބދ  

 ެސްކެރަޓރީ  1 ިއްބާރިހްމ ަނީސރު  ިދްލާޝުދެގ / ލ. ަދނިބދ   ޮހިވފަ 

ނިބދ  ިދްލާޝުދެގ / ލ. ދަ  ޮހިވފަ  ަސން ޙަ   ާޒިހދާ   ައްނެހުންނެގ   1  
 ެސްކެރަޓރީ 

ަޑަދަހާރެގ / ލ. ަދނިބދ   ޮހިވފަ  ުަ ުޒާވުންނެގ   1 ަހަސްނ ަނާޟދް  ަކ
 ެސްކެރަޓރީ 

ްާދިއރާް       ަގމ 

O02 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ައްފާރޙް  ެފިހަފްތ / ލ. ަގން  ޮހިވފަ 

ރީ ެސްކެރޓަ  1  ިއްސާމިއްލ ަޒކީ  ިނެމިރ / ލ.ަގން  ޮހިވފަ   ލ. ަގން   

ުޒާވުންނެގ   1 ަޢީލ ޔ ުސފު  ަމްނަދެގ / ލ.ަގން  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައުހަމުދ ަޝީފޢު  ަޖާވިހުރާވީދ / ލ. ުމްނޑ   ޮހިވފަ 

 ެސްކެރަޓރީ  1 ުހަސިއްނ ަޖުއޝް  ެފްނިފާޔުޒެގ / ލ.ުމްނޑ   ޮހިވފަ  ލ. ުމްނޑ  

ީރެގ / ލ. ުމްނޑ   ޮހިވފަ  ަންޝަވތު ަމްރަޔްމ   ނ  ެހުންނެގ  ން އަ  1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ޮފަނޫދްާދިއރާް     

O03 

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

ިސާހމް هللا ަޢްބދު  ިވަނެރްސ / ލ. ޮފަނދ    ަނިއުބ ަރީއސް  1 
 ލ. ޮފަނދ  

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

ިންސާތރު هللا ަޢްބދު  ެރްޑޯރްސ / ލ. ޮފަނދ    ަނިއުބ ަރީއސް  2 

ީސދު ނަ ުމަޙްއަމުދ   ާއާރްޝ / ލ. ާމެމްނދ   ޮހިވފަ   ލ. ާމެމްނދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 

ްާދިއރާް       ާމަވށ 

O04 

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ާއަދްމ ަޢްބުދްލ ަރުޙާމން  ޯއަޝްނޭވްވ / ލ. ާމަވއް 

 ލ. ާމަވށް 

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

ަހނުދަވުރ ަމްނިޒްލ / ލ. 
 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ާއަދްމ ަހީލމް  ާމަވއް 

ްސުތ / ލ.ާމަވށް ރަ އާ  ޮހިވފަ   ެސްކެރަޓރީ  1 ައބ ަބުކުރ ައްޙަމދު  

ައްނެހުންނެގ   1 ަމިރަޔްމ ަލީތފާ  ީބްޗެހަވްނ / ލ. ާމަވށް  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ަޙަސްނ ިޝާފޒް  ަބީގާޗެގ / ލ.ާމަވށް  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 



 
 

 ޮހިވފަ 
ިފިނެފްނާމެގ / ލ.  

 ުކަނަހްނދ  
ައްޝަރފް ުމަޙްއަމުދ   ުބ ަރީއސް އި ނަ  1   

 ލ. ުކަނަހްނދ  
 ޮހިވފަ 

ިފިނެފްނާމެގ / ލ.  
 ުކަނަހްނދ  

 ެސްކެރަޓރީ  1 ައްސަމުއ ައބ ަބުކރު 

ައްނެހުންނެގ   1 ަފީރދާ  ާފިތަމތު  ާސީދިވާލ / ލ. ުކަނަހްނދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ޮހިވފަ 
ަފިއީރިތަބީގާޗ / 

 ލ.ުކަނަހްނދ  
ަޙްއަމުދ ިއްމާރން މު  ެގ  ުޒާވުނން  1 

ރީ ެސްކެރޓަ   

 ިވިލނިގިލްާދިއރާް     

P01 

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމްސަތާފ ުމަޙްއަމދު  ްގީރްނެގ / ގއ. ިވިލނިގލި 

 ގއ. ިވިލނިގލި 

ިއްނިތާޙުބ 
 ުކަރްނ ެޖހޭ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  2 ައީމްޒ ަޙަސން  ައާހްޝ / ގއ. ިވިލނިގލި 

 ޮހިވފަ 
ަޝީހީމ ަމްނިޒްލ / ގއ.  

ނިގލި ިވލި  ްޙަމދު އަ   ީޝބާ   ައްނެހުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ަޒިއުންއީދްނ ުމަޙްއަމދު  ާޝީދިވާލ / ގއ. ިވިލނިގލި  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1  ިއްބާރިހްމ ަވީހދު  ަރްނޯދިދ / ގއ. ޮކަލާމުފށި  ޮހިވފަ 

 ގއ. ޮކަލާމުފށި 

ާނޙް ަޙްއަމުދ ޖި މު   ިހިލިހާލެގ / ގއ. ޮކަލާމުފށި  ޮހިވފަ   ެސްކެރަޓރީ  1 

هللاައިއިމަނުތ ައްބދު  ފ ުޅާމެގ / ގއ. ޮކަލާމުފށި  ޮހިވފަ  ައްނެހުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ުޒާވުންނެގ   1 ަސާމްޙ ަރީޝދު  ިތަލަފުރ / ގއ. ޮކަލާމުފށި  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ާދްނޫދްާދިއރާް     
P02 

 ޮހިވފަ 
ޮޓީނ ަހުއްސ / ގއ. 

ަޙްއަމދު  ިނަލްނދ   ުަ ާނިދޔާ   ުމ ެހުންނެގ  ން އަ  1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ގއ. ިނަލްނދ  

ން        ިތަނޫދްެދކ 
Q01 

ުޒާވުންނެގ   1 ިއްސާމިއްލ ައްޙަމދު  ައުބަހީރެގ / ގދ. ިތަނދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 

     
ް ނ  ިތަނޫދްެދކ 

 ާދިއރާް

Q02  ަޮހިވފ 
ިލިލައްނ ާޕރްކ / ގދ.  

 ިތަނދ  
ަންސީރ ައްބުދްލ  

  ައްނެހުންނގެ  1 ަސްއާތރު 
 ެސްކެރަޓރީ 

 
 ޮހިވފަ 

ަސްނަރިއްސިވާލ / ގދ.  
 ިތަނދ  

ިއަސން ނަ  ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަމޑެަވިލްާދިއރާް     
Q03 

 ޮހިވފަ 
ްގީރްނ ަލިއްޓ / ގދ. 

 ޯހނެޑްއދ  
 ގދ. ޯހނެޑްއދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ިޝަރން 



 
 

 ަފެރްސާމޮތޑާްާދިއރާް     

Q04 

ާމޮތޑާ ަފޯޅާމެގ / ގދ. ަފެރސް  ޮހިވފަ  ން ޝަ    ެސްކެރަޓރީ  1  ައލީ ނ 

ެރްސާމޮތޑާ ގދ. ފަ  ިޑެގ / ގދ. ަފެރްސާމޮތޑާ ފަ  ޮހިވފަ   ިދާޔ ާޤިސމް ޝާ   ައްނެހުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

ަތިރ / ގދ. ަފެރްސާމޮތޑާ  ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 ައީލ ުޝަޒިއން  ނ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ިއްނިތާޙުބ 
ލީ ައީމާޒ އަ  ިފިނާވެގ / ގދ. ިފޯޔރީ  ުކަރްނ ެޖހޭ  ަރީއސް   ިއބު ނަ  1   

ިއްނިތާޙުބ  ގދ. ިފޯޔރީ 
هللاަހްމދ ްނ ައްބދު  ީރަގްލ / ގ. ިފޯޔރީ  ުކަރްނ ެޖހޭ   ަނިއުބ ަރީއސް  2 

 ެސްކެރަޓރީ  1 ުމަޙްއަމުދ ުމްސަތފާ  ައިތީރެގ / ގދ. ިފޯޔރީ  ޮހިވފަ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުސަންނ ަޙަސން  ާއާބުދެގ / ގދ. ަރަތަފްނދ   ޮހިވފަ 

ިވފަ ހޮ  ގދ. ަރަތަފްނދ   ާލ / ގދ. ަރަތަފްނދ  ްސވި ރޯ    ެސްކެރަޓރީ  1 ަފިއަސްލ ަޝީރފް  

ަނިއްފ ައްސަލމް ހު  ާމަފިރާވެގ / ގދ. ަރަތަފްނދ   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަގްއޫދްާދިއރާް     

Q05 

ައްޝަޖުއ ުމަޙްއަމުދ   ަބަނުފާސެގ / ގދ.ަގްއދ   ޮހިވފަ 
 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ަޝީހދު 

ްއދ  ގދ. ގަ  ިވފަ ހޮ   ީލެގ / ގދ. ަގްއދ  ެވަނބު   ީލ ުމަޢްއަވޒު އަ    ެސްކެރަޓރީ  1 

 ޮހިވފަ 
ޯބަޅިކްނިކިރާމެގ / ގދ.  

ުޒާވުންނެގ   1 ަރްއާޔްނ ަޖާމލް  ަގްއދ  
 ެސްކެރަޓރީ 

 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ަޙަސްނ ާސިޖދު  ުކަޅްއަވްއެގ / ގދ.ާވދ   ޮހިވފަ 
 ގދ. ާވދ  

ެގ  ާވުނން ޒު  1 ަލްމާޢްނ ަވީހދު  ިޗަޗްނާޑެގ / ގދ. ާވދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

     
ް ނ  ިހަތޫދްެދކ 

 ާދިއރާް
S06 

ުޒާވުންނެގ   1 ުމަޙްއަމުދ ިރާޔޒް  ެޝިޑުއަލްސ / ސ.ިހަތދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

 ައްއޑ ްީމޫދްާދިއރާް     

S07 

 ޮހިވފަ 
ުހްސުނީހާނާވީދ / ައްއޑ   

 ީމދ  
 ަނިއުބ ަރީއސް  1 ުމަޙްއަމުދ ީދދީ 

 ސ. ީމދ  
ދ  ްއޑ  މީ އަ   / ާޔގ ުތެގ   ޮހިވފަ   ެސްކެރަޓރީ  1  ައީފާފ ައްޙަމދު  

ައްނެހުންނެގ   1 ާނިދާޔ ަޙަސން  ަސާފ / ައްއޑ  ީމދ   ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ްޙަމުދ ަވީހދު އަ  ުއިއަގްސޮދުށެގ / ައްއޑ  ީމދ   ޮހިވފަ  ުޒާވުންނެގ   1 
 ެސްކެރަޓރީ 



 
 

     
ްް ރ  ތ  ްއ  ެހްނޭވރ 

 ާދިއރާް
T04 

ޒާ ުތ ަލއި ިތމަ ފާ  ހ. ެފިހާއާލ / ާމލެ  ޮހިވފަ   1 
ައްނެހުންނެގ  
 ެސްކެރަޓރީ 

     

ްާދިއރާް ރ  ތ  ްއ   T05 ަގޮލޅ 
ުޒާވުންނެގ   1 ަމްރަޔްމ ީރާޙްނ ާނިޒމް   ގ. ްސޯކިޕޯއ / ާމލެ  ޮހިވފަ 

 ެސްކެރަޓރީ 

     
ްް ރ  ތ  ަމްއަޗްނޯގިޅްއ 

 ާދިއރާް
T07 

ުޒާވުންނެގ   1 ިޟުރާޣްމ ަވީޙދު  މއ. ިވާރުޙ / ާމލެ  ޮހިވފަ 
 ެސްކެރަޓރީ 

ްާމަފންް      ްެމދ  ނ 
 ާދިއރާް

T11 
 ުޒާވްނ ެސްކަޓރީ  1 ިއްބާރިހްމ ަލާބްނ ަޝީރފް  ާބްންސީރެގ / ާމލެ  ޮހިވފަ 

     

ް ނ  ްެދކ  ާމަފްނނ 
 ާދިއރާް

T12  ަާމލެ   3ެމޯލިޑައްނ   ޮހިވފ / ައްނެހުންނެގ   1  ައިއިމަނުތ ާޤިސމް  
 ެސްކެރަޓރީ 

ްނެގ  ާވނު ޒު  1 ަހްމާމުދ ުމަޙްއަމދު  ާޔރްޑީލ / ާމލެ  ޮހިވފަ 
ްކެރަޓރީ ސެ   

 ަމިތެވިރްާދިއރާް     

U01 

  އއ. ަމިތެވރި  ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ައްސަލމް  ދ ެރްސ / އއ. ަމިތެވރި  ޮހިވފަ 

  އއ. ެފިރދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ައްޙަމުދ ާނިޡރު  ަހނުދަވީރެގ / އއ. ެފިރދ   ޮހިވފަ 

ސް ަރއީ ަނިއުބ   1 ަފީޞްލ ައްޙަމދު  ަފާޒ / އއ. ާމޮޅސް  ޮހިވފަ  ާމޮޅސް   އއ.    

 އއ. ިހަމްނދ   ަނިއުބ ަރީއސް  1 ަޢީލ ަނީޞރު   ީންލިވާލ / އއ. ިހަމްނދ   ޮހިވފަ 
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