`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖ ެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  2018ގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓ ް
#

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތ ް

ނަމާއި އެޑްރެސ ް

1

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/އަސުރުމާގެ ،ހދ.ނޭކުރެންދ ޫ

ސީ.އެން.އެމް

2

އަހުމަދު ހައިދަރު އިބްރާހީމް/މ.މާމަހި ،ކ.މާލެ

ވީ.އެފް.ޕީ

3

މާއިދާ މުޙައްމަދު ރަޝާދު /ނަސްރު ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ނައިންޓީ-ސެވަން މިނިވަން

4

އަޙްމަދު ޙަމްދޫން /އަބުހަރީގެ ،ސ.ހިތަދޫ

މިހާރު އޮންލައިން

5

ޙަސަން އާމިރު/މަލްހާރު ،ހއ.ހޯރަފުށި /މަލްހާރު،

އޭދަފުށި ޓައިމްސް

6

މުޙައްމަދު ޔާމީން  /ގ.ޝާމިލް ،ކ.މާލެ

މިހާރު ނޫސް

7

ނިޝާން ޢަލީ  /ފޭރުގަސްދޮށުގެ ،ސ.ހިތަދޫ

ދި އެޑިޝަން

8

އަޙުމަދު ނަދީމް  /މެރިހާނާ  ،ސ.މީދޫ

ދޯ އޮންލައިން

9

ޢަބްދުﷲ ރިޟާ /މ.މެޑެލްމާގެއާގެ ،ކ.މާލެ

ޗެނަލް 13

10

ޢަބުދުﷲ އަޒްމީން /އޯޝަންރީޑް ގދ .ތިނަދޫ

އެކްސްޓްރާ ޓައިމް

11

އަހުމަދު ޖަދުއާން /ވައިޖެހޭގެ ،ގއ.ގެމަނަފުށި

ޔެސްޓީވީ

12

މުޙައްމަދު އަފްސަލް  /ހ.މޭދާމައިޒާންދޮށުގެ ،ކ.މާލެ

ޕީއެސް އެމް ނިއުސް

13

އިބްރާހީމް އާޚިރު  /ނޫރާނީގެ ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ

މީދޫ ޓައިމްސް

14

ޢަލީ ޝަމްއާން  /މ.އަސަލް،ކ.މާލެ

ދަޕްރެސް

15

ޢާއިޝަތު ޔޫހާ ޢަލީ /ބޮންތި،ގއ.ގެމަނަފުށި

އެސްފިޔަ ނެޓް

16

މުޙައްމަދު ނޫރުﷲ  /ފަންރިޔާ ،ގއ.ގެމަނަފުށި

ހަލިނިއުސް

17

އަޙްމަދު އައިމަން ޢަލީ  /ހުސްނޫގެ ،ގއ.ގެމަނަފުށި

އެމްނިއު

18

އާދަމް ފުރުޤާން  /ފެޔާލިން ،ރ.އަލިފުށި

ވަން އޮންލައިން

19

ޢާއިޝަތު ފަރީހާ ޢަބްދުﷲ /ނިވައިދަށުގެ ،ޅ.ނައިފަރު

ސަން.އެފް.އެމް

20

ފާޠިމަތު މިރުހަތު  /ދަފްތަރުނަމްބަރު ދރ 1464

ބަހާރު.ކޮމް

21

ފާޠިމަތު ޝަހީދާ  /ފަޒާ ،ލ.ގަން

ބަޙުރު އޮންލައިން

22

އިފާދު ވަޙީދު  /ޓޫ އެންޑް ވަން ،ގދ.ތިނަދޫ

ސަރަކަ މަޖައްލާ

23

އަޙްމަދު ނޫޙު /ފަންރިޔާ ،ގއ.ގެމަނަފުށި

އާކިފެހިޗަރ

24

އަޙްމަދު ރޫހުﷲ ޝިޔާމް  /ގެމަނަ ،ގއ.ގެމަނަފުށި

ހެލޯ ފްރަމް މޯލްޑިވްސް

25

މޫސާ ރަޝީދު  /އަލިވާގެ،ލ.ފޮނަދޫ

އުންމީދު މަޖައްލާ

26

މުޙައްމަދު އަލީމް އިބްރާޙީމް  /އިތާމުއި ،ގއ.ގެމަނަފުށި

ލާބަ މެގަޒިން

27

އިސްމާޢީލް އާޒިމް  /ކެތި،ގއ.ގެމަނަފުށި

އުޅަނދު.އެމް،ވީ

28

ރުޚުޝާނާ އަޙްމަދު  /އާޒާދީގެ،ގއ.ގެމަނަފުށި

18މީޑިއާ

29

މުޙައްމަދު އުޝާމް  /މާޖެހިގެ،ލ.ފޮނަދޫ

ބިޒް ޓައިމްސް މަޖައްލާ

30

ނާފިޢު ޙަސަންފުޅު  /މިލާން  ،ރ،އިނގުރައިދ ޫ

ނާރެސް.ކޮމް

31

ޙައްވާ ޝިވާނީ  /ފަތްލިޔާގެ ،އއ.އުކުޅަސް

ވައިބް މެގަޒިން

32

ޝާނިޔާ މުޙައްމަދު  /މަލުތެރޭގެ،ގއ.ނިލަންދ ޫ

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރިވިއު

33

އަޙުމަދު ފިކުރީ  /އައިއެފްވިލާ ،ލ.ފޮނަދޫ

މިދުވަސް އޮންލައިން

34

އަޙުމަދު ޖައިޝަން  /ބްލެކް ކޮރަލް ،ހދ.ހަނިމާދޫ

މެންދަން އޮންލައިން

35

މަރިޔަމް ރަފާހަތު ނަދީމު /މއ .މޭފެއަރ ،މާލެ

ވިޔަސް

36

ސާލިޔާ އަޙްމަދު /ދަނބުމާގެ،ހއ.ބާރަށް

ދިކޮނޮމިސްޓ ް

37

ރިފްޝާން ޢަލީ  /ރަންދޯދި ،ފ.ބިލެއްދޫ

އައިލެންޑް ނިއުސް

38

މުޙައްމަދު ފާޟިލް  /ޗެރީޕާކް،ލ.ފޮނަދޫ

ހިތާދޫ އޮންލައިން

39

ޝުޢައިބު މުޙައްމަދު  /ނޫވިލް ،ހއ.އިހަވަންދ ޫ

ބިޒް ޓައިމްސް އެމްވީ

40

ރާހިފް ރަފީޢު  /ފެންވަރު ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ

އަލިފުށި އޮންލައިން

41

އިބްރާހީމް އަސްއަދު  /ސަރާ ،ސ.ހިތަދޫ

ފަހުމިނިޓް

42

ޢަލީ މަޝާރު މުސްތަފާ  /މ.މުސްތަފާއާބާދު ،ކ.މާލެ

ފަށުއި އޮންލައިން

43

ސިމްނާ ފާރިގު  /ދޫރިޔާގެ ،ޅ.ހިންނަވަރ ު

އެމްވީ ފޯރީ

44

ޢާއިޝަތު ސާނިޔާ  /ފަތްލިޔާގެ ،އއ.އުކުޅަސް

އެމް ވީ ސްޕޯޓްސް

45

ޖައިޝާން ސަޢީދު /ކިނާރާ ،ރ.އަލިފުށި

ޓްޑޭސް އެމްވީ

46

ފާޠިމަތު ނިހާ ވަޙީދު  /ލޭޑީބާރޑް ،އއ.އުކުޅަސް

އުތުރު އޮންލައިން

47

ޢަލީ ނަދީމް  /އިރުމަތީގެ ،ލ.ފޮނަދޫ

އައި ނިއުސް

48

ޒިޔާދު ރަޝާދު  /އޯޝަންވޭކް  ، 2ޅ.ހިންނަވަރ ު

އެން ނިއުސް

49

އިސްމާޢީލް ނިޝާމް  /ހާވިލާ ،ލ.ގަން

އުތުރު ޑޮޓް ކޮމް

50

އައްޒާމް އަލިފުޅު /އައްސޭރި ،ތ.ތިމަރަފުށި

ދޯ

51

ޚަދީޖާ ޢަލީ  /ދަފްތަރުނަމްބަރު ދރ 10847

މިއަދު ބިޒްނަސް ރިވިއު

52

މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ  /ސަމިޓް ،ހދ.މަކުނުދ ޫ

ލުއި

53

އަޙުމަދު މުޖުތަބާ  /ދަފްތަރުނަމްބަރު ( 13447ގ.ރެޑިއަމްގެ)

ޓޫ ފޯ ސެވަން އެމް ވީ

54

މާޒިން ޙުސެއިން އިބްރާހީމް /އުދަރެސް  ,ރ .އިނގުރައިދ ޫ

ދި އިސްލާމް

55

ޢަލީ ޒިޔާދު /ސްޓަރލިން ،ގއ .ގެމަނަފުށި

އާފަތިސް އޮންލައިން

56

މުޙައްމަދު މުޒައްޔިނު ނާޒިމް/ޗޮއިސް ,ގއ .ވިލިނގިލި

ބްރައިޑް މޯލްޑިވްސް

57

ސަވާދު އާދަމް/އެތުމާގެ،ގއ .ގެމަނަފުށި

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލަރ

58

މުޙައްމަދު ނާސިހު ،ޕާކްވޭ  /ގއ .ގެމަނަފުށި

އަކުރު މަޖައްލާ

59

އާދަމް ޒާލިފް ،އޯކިޑްމާގެ /ގއ .ގެމަނަފުށި

ކޮށާރު

60

އަމީން ފައިސަލް/ދޮންވެލި  ،ފ .ނިލަންދ ޫ

މޯލްޑިވްސޮކަރ

61

ޙަސަން ސިމާޙް /ގްލާބީގެ ،ސ.މަރަދޫ

އިމޭޖަސް އެމްވީ

62

ޢަބުދުﷲ ޢަބީދު /ސައިމާވިލާ ،ފ .ދަރަނބޫދޫ

ދި އެރައިވަލްޓްރެވަލް ޓެބްލޮއިޑް

63

މުޙައްމަދު ޝާއިން ޔޫސުފް/ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 112-1-04

މިކަލް ނިއުސް

64

ޔޫސުފް ރިސްފާނ ް /ފައިންބީޗް،ލ .ފޮނަދޫ

ފުވައްމުލައް ޓައިމްސް

65

މޫސާ ފާރިޝް އަޙްމަދު  /އޯކިޑްމާގެ ގއ .ގެމަނަފުށި

ބޯޅަ އެމްވީ

66

މުޙައްމަދު މިޢުރާޖު /ގުދަނުގެ،ރ .ކަނަދަޅޮދ ޫ

އޭދަފުށީ ވޮއިސް

67

މުޙައްމަދު އައުޒަމް /ރޯމަރުގެ ،ގދ .ތިނަދޫ

އައްޑޫ ލައިވް

68

އަޒްމީ ޢަލީ /އަލިވާގެ،ލ .ފޮނަދޫ

މަޙަރު މަޖައްލާ

69

ޢަލީ ރިފްޝާން /ރަބީޢު ،ޅ .ހިންނަވަރ ު

ފެންވަރު އޮންލައިން

70

ނަޞްރުﷲ ޝިޔާމު /ފެއަރީވިލާ ،ކ .ގާފަރު

އަރާމަގު އޮންލައިން

71

މުޙައްމަދު ޝަފީޢު /ހުސްނޫގެ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރ ު

މޯލްޑިވްސް ވީކްލީ

72

އަޙްމަދު އާޒިފް /ކެތި،ގއ .ގެމަނަފުށި

ސަން އޮންލައިން

73

މުޙައްމަދު ޝާން /ފޭރުގަސްދޮށުގެ ،ކ .ގާފަރު

ސަން ޓީވީ

74

ސާމިރު ސަޢީދު /މިސްކިތްދޮށުގެ،ގދ.ފިޔޯރީ

ސަން މެގަޒިން

75

އަޙްމަދު މުސްލިމް /ދައްސޫރަ،ގއ.ގެމަނަފުށި

މޯލްޑިވް އައިލެންޑްސް

76

ޝަފްރާޒް އަޙްމަދު ޙުސެއިން /މުރޮޅިމާގެ،ސ .ހިތަދޫ

ވަގުތު އޮންލައިން

77

ޢަބުދުﷲ ޝަފީޢު /ހިސާން ،ހދ .ވައިކަރަދ ޫ

ދިހުން

78

ޢަލީ އަޙްސަން /ހިސާން ،ހދ .ވައިކަރަދ ޫ

ކުރިނބީ ލައިވް

79

މުޙައްމަދު ސައިފުﷲ/މ .ވިހަފަރު

ލާބަ މެގަޒިން

80

ބަދުރުއްދީން ޙަސަން /ހިކިފިނިފެންމާގެ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

81

މުޙައްމަދު އާދިލް ޢަބުދުލް ޙަކީމް/ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8520

ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު

82

ޢަބުދުﷲ ޝާކިރު މުޙައްމަދު /ހ .ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގ ެ

އަސްދަ ނޑި މަޖައްލާ

83

ޢަބުދުﷲ ޙުމައިރު /ފަޒާ،ޅ .ހިންނަވަރ ު

ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން

84

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު  /ހ .ހުދުފިނިފެންމާގ ެ

ފަތްތޫރަ

85

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ /ގ .ރަންގެހ ި

ތިނަދޫ އޮންލައިން

86

ޢަބުދުއްލަތީފް އަޙްމަދު /ދަފްތަރު 2345

އެޓޯލް ނިއުސް

87

ނާޡިމް ޙަސަން /ކޯނަރ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަވަސް އޮންލައިން

88

ޢަލީ އާދަމް  /ކާށިދޫގެ ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ

ދީނުގެ އަޑު

89

އިބްރާހިމް ރަމީޒް /މއ .ވައްތިޔަރަގ ެ

ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 96އެފްއެމް

90

ހިދާޔަތުﷲ /އޯޝަންރީޑް،ގދ .ތިނަދޫ

ކަންގަތި

91

ޝިމާޒް ޢަލީ /ބްލޫބެލް،ސ .ހިތަދޫ

މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް.ކޮމް

92

ޢާއިޝަތު ހިފާޒާ /މާހާ،ނ .ވެލިދޫ

މިއަދު ނޫސް

93

އަމަތުﷲ އަޙްމަދު /ދަފްތަރު ނަންބަރު 8470

ވީޓީވީ

94

ފައިސަލް ސަލީމް/ހ .ލަދުމާގެ އާގެ

ވީއެފް އެމް

95

އިބްރާހިމް ނާޖިހު /ޗިޗަންޑާ،ބ .ތުޅާދޫ

ވީނިއުސް އެމްވީ

96

ފާތިމަތު ޔާސިރާ /ހުޅުމާލެ ފްލެޓް2G08

ވީކްލީ އެމްވީ

97

ލުބުނާ އަޙްމަދު /މ .ފޫސިއާ

ވީކްލީ މަޖައްލާ

98

އާދިލާ އިސްމާޢީލް /ރޯޒްބެންކް ،ނ .ހޮޅުދޫ

ބިޒްނަސް ރިވިއު އޮންލައިން

99

އަޙްމަދު މުސްޠަފާ  /މާލެ ދަފްތަރު RS 8518

މާލްދީބް

100

ޢަލީ ޙުސެއިން /ގދ .ތިނަދޫ ލައިފްބޯއި

ދިވެހި ނިއުސް އެޖެންސީ

101

ޢަބުދުﷲ މުވާޒް /ހއ .ދިއްދޫ ސެލީނާ ހައުސް

މަޖިލިސް ޓީވީ

102

މުޙައްމަދު ޖިނާހް /މއ .ފޮރެސްޓް

މޯލްޑިވްސް ޓީވީ

103

އަޙްމަދު ނާޞިޙް  /ހުޅުމާލެ 30-0307

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު

104

މުޙައްމަދު ރަފީޤް/އޮއިވާލި ގއ .ކޮލަމާށި

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރިވިއު

105

ފާތިމަތު އަމާނީ ހިދާޔަތުﷲ  /އޯޝަންރީޑް ގދ .ތިނަދޫ

ދަ އައިލެންޑް ޗީފް

106

ފާތިމްތު ރަޝީދާ  /ސިނަމާލެ

107

މުޙައްމަދު ހައިޝަމް  /ސިނަމާލެ

108

ޢާއިޝަތު ނީޒާ /މއ .ކާޕެންޓަރުގ ެ

109

ޢަލީ ޖިދާދު  /ސިނަމާލެ
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