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#

ނަން

އިދާރ ާ

އެޑްރެސ ް

1

އަޙްމަދު ޒިހުނީ

މަހުރު /ދ .ކުޑަހުވަދ ޫ

ސީއެންއެމ ް

2

އިބްރާހީމް ޝަހުދު ރަޝީދު

ރޯޝަންގެ ،ގދ .ތިނަދޫ

ވީއެފްޕ ީ

3

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ލައިޓް ސިގްނަލް /ފ .ފީއަލި

އައިނިއުސ ް

4

އަޙްމަދު އަޔާދ ު

މ .އަޖަމީޕޫލްގެ ،މާލެ

އެންނިއުސ ް

5

މާހަތު ޙުސައިން ރަޝީދު

ނަންރީތިމާގެ ،ސ .ހުޅުދޫ

ސަންގުއެކްސްޓްރ ާ

6

އަޙްމަދު ޙަމީދ ު

ވެޔޮދޮށުގެ ،ހއ .ތަކަންދޫ

ހެލޯ ފްރޮމް މޯލްޑިވްސ ް

7

ޢަބްދުލްމުހައިމިނ ު

ގ .ގްރީންބީންސް ،މާލެ

ހަތާވީސް އޮންލައިން

8

އަހްމަދު މުސްލިމް

ދައްސޫރަ ،ގއ .ގެމަނަފުށި

ހިތާދޫ އޮންލައިން

9

ޢަލީ އަފާފް ރަމީޒ ު

މީނާޒް ،ބ .ކުޑަރިކިލ ު

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން

10

ޝާހީނާ އާދަމ ް

ފަތްލިޔާގެ ،އއ .އުކުޅަސ ް

ބަހާރު.ކޮމް

11

މުޙައްމަދު ވިޝާމް

މ .ނަގިލި ،މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލަރ

12

މުޙައްމަދު ސައުޒަނ ް

ކީސްވިލާ ،ރ.އިނގުރައިދ ޫ

ޗާލު ފަރި މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލަރ

13

ޝިނާން ޝަރީފް

އެބޫމާގެ ،ތުނޑި ،ލ .ގަން

ވާނުވާ

14

މުއާވިޔަތު އަންވަރ ު

ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ12052

މެންދަން

15

އިބްރާހީމް ނާޒިމު

މއ .ވައިލެޓްމާގެ ،ކ .މާލެ

ތޫރަ އޮންލައިން

16

މުޙައްމަދު ޝާމިން ޢަލީ

އަސަރީގެ ،ސ .ހިތަދޫ

ދަ އައިލެންޑް ޗީފް

17

އާމިނަތު އިބްރާހީމ ް

ގުލްޒާރުގެ ،ގދ .ގައްދ ޫ

އެމް.ވީ.ޓީވީ

18

އާމިނަތު ޙަބީބާ

ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ6817

ޑިސްކަވަރ އިސްލާމ ް

19

އަޙްމަދު ނާއިފު

ދިއްގާމާގެ ،ނ .ވެލިދޫ

އަވަސް އޮންލައިން

20

އާމިނަތު ސައާދ ާ

މއ .ތާލިން ،މާލެ

ޓޫފޯ ސެވަން އެމްވ ީ

21

ގަމަރުއްދީނު ފަހުމީ

ގަސްކަރަ ،ހއ .ހޯރަފުށި

ލުއި

22

އަޙްމަދު ޖައިޝަން

ބްލެކްކޮރަލް ،ހދ .ހަނިމާދޫ

އެމްވީ ފޯރި

23

ޢާއިޝަތު ފަރީޙާ ޢަބުދުﷲ

ނިވައިދަށުގެ  ،ޅ .ނައިފަރު

ސަން އޮންލައިން

24

ސާމިރު ސަޢީދު

މިސްކިތްދޮށުގެ ،ގދ .ފިޔޯރީ

ސަން މެގަޒިނ ް

25

އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

އަސުރުމާގެ ،ކ .ތުލުސްދޫ

މޯލްޑިވް އައިލެންޑްސ ް

26

ޢަބުދުﷲ އަޒްމީނ ް

އަތިރީގެ ގދ .ގައްދ ޫ

އެކްސްޓްރާ ޓައިމް

27

އީމާން އަންވަރ ު

މާޅިކަ ،ސ .ފޭދޫ

ވިޔަސ ް

28

ހައުފަތު ވަޙީދ ު

ޗިޗަންޑާގެ ،ގދ .ވާދޫ

ސަންގުޓީވ ީ

29

މުޙައްމަދު ޢަލީމު

ސަލްޖަމްގެ ،ނ .ވެލިދޫ

އޭދަފުށީ ވޮއިސ ް

30

ޒަމްޢަތު އާދަމ ް

ސެވެން އެންޑް ބީ ،ގދ .ތިނަދޫ

އުތުރު އޮއިވަރ ު

31

ސިދުރަތ ު

ހުދުވިލާގެ ،ގދ .ހޯނޑެއްދ ޫ

އަށްދަން

32

ޢަބުދުﷲ އައިމަނ ް

ކެނދިކޮޅު ،ރޯޒްވިލާ ،ނ .ކެނދިކުޅުދ ޫ

ދެން އޮންލައިން

33

ޢަބުދުލް ޢަފޫރު މޫސާ

ހ .ބިއުޓީ ސައިޓް  ،މާލެ

ދިވެހި ޑައިޖެސްޓ ް

34

އާމިނަތު ޢައުލާ

މުތީގެ ،ކ .ގުރައިދ ޫ

އާކިފެހިޗަރ

35

ޢަލީ ޝާނީޒް މުޙައްމަދު

ވިޒާ ،ގއ .ކަނޑުހުޅުދ ޫ

ފިޔެސް ނިއުސް

36

ޙުސައިން ޙަބީބު

ހަވީރީގެ ،ތ ،ދިޔަމިގިލ ި

އައިލެންޑް ނިއުސް

37

ޢަބުދުﷲ އަބީދު

ސައިމާވިލާ ،ފ .ދަރަނބޫދޫ

ކޮށާރު

38

މޫސާ ރަޝީދު

ހ .ވިޝަން ،މާލެ

ބިޒްޓައިމްސ ް

39

އާދަމް ހަލީމް

ތުނޑި ،ރުއްކޮށީގެ ލ .ގަމު

ބިޒްޓައިމްސް އެމްވ ީ

40

ފާޠިމަތު ނިހާ ވަޙީދު

ސްޕްރިންގ ފީލްޑް ކޮޓެޖް ،އއ .އުކުޅަސ ް

ބަހުރު

41

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް

ގަސްކަރަ ،މ.ކޮޅުފުށި

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

42

ޙަސަން ޢަލީ

ނިރު ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށ ި

ޕެން އޮންލައިން

43

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ޒައީމާ ހައުސް  ،ގއ .ވިލިނގިލި

އައްޑޫ ލައިވް

44

އިބްރާހީމް މުނައްވަރ ު

ރަތްގައު ،ބ .އޭދަފުށި

ފިޔެސް

45

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

ފެހިވިނަ ،މ .މަޑުއްވަރ ި

ސަރަކ ަ

46

އާދަމް ޖަނާޙް

އީޒާ ،ނ .ވެލިދޫ

އުޅަނދު އެމްވ ީ

47

އަޙްމަދު މާނިސް

ސީޓްމާގެ ،ށ .މިލަންދޫ

ވަން އޮންލައިން

48

މަރްޔަމް ސުމާ

ޒޭވަރު ،ށ .ފީވައް

ހޯރަ އެމްވ ީ

49

މުޙައްމަދު އިޝާން

ހޯދަޑު .ޕްލީނުގެ ،ޏ .ފުވައްމުލައ ް

ވައިބް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިންގ

50

މަރްޔަމް ސަމާ

މުތްތޮށިގެ ،އއ .އުކުޅަސ ް

އަރާމަގ ު.ކޮމް

51

މަރްޔަމް ޔަޝްފާ

ވައިލެޓްވިލާ ،އއ .އުކުޅަސ ް

އުންމީދު މަޖައްލ ާ

52

އާމިނަތު މުޙައްމަދު

ފުނާޑު ،ހަނީ ،ޏ .ފުވައްމުލައ ް

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު

53

އައިޝާ އަޝްރަފް

ރޭނިގެ ،ނ .ކުޑަފަރ ި

ހޮޅުއަށި

54

ނާޡިމް ޙަސަން

ކޯނަރ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށ ި

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރިވިއު

55

އިސްމާޢީލް ޒާހީ ޒާހިދު

ދަނޑިމަގު ،އިޒުމިރު ،ޏ .ފުވައްމުލައ ް

އާފަތިސް

56

ޢަލީ ނާފިޛު

ދިއްގާމާގެ ،ނ .ވެލިދޫ

ފުވައްމުލައް ޓައިމްސ ް

57

އަޙްމަދު ޠާލިބު މުޙައްމަދު

ފުނާޑު ،ހަނީ ،ޏ .ފުވައްމުލައ ް

ދަޕްރެސ ް

58

މުޙައްމަދު ޘަރުވާން

ހުސްނުހީނާގެ ،ހއ .ފިއްލަދޫ

ނޫނު ޑެއިލީ

59

އަޙްމަދު އަޝްހަމް

އަމަން ،މ .މުލި

ރޭގަ

60

އަޙްނަފް މުޙައްމަދު

ޒައީމާ ހައުސް  ،ގއ .ވިލިނގިލި

ހޯރަ އެމްވ ީ

61

އަޙްމަދު ޝުރާޢު ޙަސަން

ވިނަ ،ގދ .ތިނަދޫ

ވޮއިސް އެމްވ ީ

62

މައުމަން ރަޝީދު

ހ .ވިޝަން

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްޓެންޑާޑް

63

ޢަބުދުﷲ ޒިޔާން ޢަލީ

ފަރެސް އދ .ދަނގެތި

މަހަރު މަޖައްލ ާ

64

ޝާރިފް ޚަލީލް

ޖުވެލް ،ދ .ކުޑަހުވަދ ޫ

ހަފްތާ

65

އާމިނަތު ވަޙީދު

މާލެގަން ،ހަވާނާ ،ޏ .ފުވައްމުލައ ް

އެސްފިޔަ ނެޓް

66

މުހައްމަދު ޢަލީ

ޖިނާހު ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށ ި

އުތުރު .ކޮމް

67

މުހައްމަދު މުސްޠަފާ

ސަމިޓް ،ހދ .މަކުނުދ ޫ

އަލިފުށި އޮންލައިން

68

ޢަލީ އަދްހަމ ް

ކެނދިކޮޅު ،ރޯޒްވިލާ ،ނ .ކެނދިކުޅުދ ޫ

މިދުވަސ ް

69

މުޙައްމަދު ޔާމީން

ގ .ޝާމިލް ،މާލެ

މިހާރު ނޫސް

70

އާސިމާ ނިޒާރު

ޕެޝަންވިލާ ،ރ .މީދޫ

ދޯ މެގަޒިނ ް

71

ފާތިމަތު ޝާހުނާޒު

ގ .ޕާކަރުގެ ،މާލެ

ދި އެޑިޝަން

72

މުޙައްމަދު ނަސީމު
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