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 ގުޅޭނެ ނަންބަރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  މިހާރުގެ އެޑްރެސް  ނަން  އަދަދު 

 7787084 ހ. އާމުލީގެ  ހ. އާމުލީގެ  ޞާިދޤު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  01

 7836535 މ. މަޑުލު  މ. މަޑުލު  މުަޙއްަމދު ަވީޙދު އަލްފާޟިލް  02

 7864067 މ. ރިހާބު  މ. ރިހާބު  هللاއަްއޝަިއޚް ުއސްމާނު ަޢބްދު 03

 7788197 ރަްއދެަބިއގެ/ ސ. ހިތަދ   މ. ފެންފިޔާޒުގެ  ނަީސރު هللا ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު  04

 7773620 ދަފްތަރު މ. މ. ޚާްއޞަ  ގ. އާިބން  އަްއޝަިއޚް މުަޙްއމަދު ަރޝީދު އިްބރާީހމް ރަީޝދު  05

   މ. ރިލީޒް  އަލްފާޟިލް އަްޙަމދު ޒަކީ ނާފިޒް  06

 7773746 މ. އާސްާތނާ  މ. އާސްާތނާ  އަލްުއސްތާޛާ އާޒިމާ ޝަކ ރު  07

 7776125 މ. މަްޙމާވިލާ  މ. މަްޙމާވިލާ  އަލްފާޟިލް އިްބރާީހމް އިްސމާޢީލް  08

 7998878 ހ. ޒައިތ ިނގެ  ޒައިތ ިނގެ ހ.  އަލްފާޟިލް ޢަބްުދްއސައްާތރު ިއސްމާީޢލް 09

 7717755 މއ. މާްނދ ވިލާ މއ. މާްނދ ވިލާ އަންަނބީލާ ޙަިބބާ ުޙސަިއން ޙަީބބު  10

 7765627 ހ. ރީދ ކޮކާގެ  ހ. ރީދ ކޮކާގެ  އަލްފާޟިލާ އާިއޝަތު ުޙސަިއން މަނިކު  11

 7637100 ހ. ކަނީރުާމގެ  ހ. ކަނީރުާމގެ  އަލްފާޟިލް ކަނީރު ޢަްބދުްއރަީހމް  12

 7828532 މާލޭ މުނިސިޕަލްީޓގެ ޚާްއޞަ ދަފްަތރު  މއ. ބަާހުރގެ ދެަވނަުބރި  އަލްުއސްތާޛު ަޢބްދުލްމުީޢދު ަޙސަން  13

 9713234 މއ. ކަށިމާ  މއ. ކަށިމާ  އަލްފާޟިލް ކަށިމާ ައޙްަމދު ޝާކިރު  14

 7781301 މ.މެލީ  މ.މެލީ  ޑޮކްޓަރ މުަޙއްަމދު ޢަލީ 15

 7795678 6886 -މ.މ. ާޚއްޞަ ދަފްަތރު  ހ. ރުއްދޮުށގެ  ޝަކީބް  އަލްފާޟިލް އަްޙަމދު 16

 7776355 ގ. ކޮއްކިރި  ހ. ފަތަނގުާމގެ  ފާރ ޤު ޙަަސން هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  17

 7615119 ހ. މާގިރި  ހ. މާގިރި  އަލްފާޟިލާ ނަީސމާ މުަޙއްަމދު ކަލޭފާނު  18

 7785125 ގ. އަްއބާސާ  ގ. އަްއބާސާ  އަލްފާޟިލާ އާިމނަތު ޢަްއބާސް  19

 7785453 ވަށަފަރު ، ގދ. ފިޔޯރީ  މ. މުިއވިލު  އަލްފާޟިލް ރާިމޒު ޢަލީ 20

 7902434 ޖަްމސަީރރުގެ ، ށ. ަޅއިަމގު  މ.ޖިެއނާ  هللاއަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ުމސްތަޢުިސމް ބި  21

 7909085 ނ ރާީނވިލާ ، ހދ. ނެއްަލއިދ   ހުޅުމާލެ 08-01-6ފްލެޓް  އަލްފާޟިލް އާަދމް ޝަރީފް  22

 9995006 މ. މަންސަފަ  މ. މަންސަފަ  އަލްފާޟިލް އިްބރާީހމް އަްޙަމދު )އައި ޑީ( 23

 9829050 ،ޅ. ހިންަނވަރު  2އޯޝަްނވޭކް ، ޅ. ހިންަނވަރު 2އޯޝަްނވޭކް އަލްފާޟިލް ޒިޔާދު ަރޝާދު  24

 9791008 ،ޅ. ހިންަނވަރު  2އޯޝަްނވޭކް ވ. ފްރެްޝވިއު  އަލްފާޟިލް އަްމޖަދު ރަާޝދު  25

 9902626 ވ. ދިުރން  ބީ 5 – 15ވ. އެުދުރވެހި  އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ރިާޔޟް  26

 7779842 ފެންފިޔާޒުގެ ،ރ. އަލިފުށި  ހ. ބާދިީރގެ  އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ަރމީޒު  27

 7750900 ހ. އަސްާވރޑް  ހ. އަސްާވރޑް  އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ޢަދްލީ  28

 7958095 މީނާޒް ، ޅ. ަނއިފަރު  . ނައިަފރު ޅ،  މީނާޒް هللاއަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ޢަްބދު 29

 7987954 އާާރމްގެ ، ސ. ފޭދ   ހ. ސަނުދބަރަާކގެ ، މާލެ  ނަޢީމު ިއބްާރހީމް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  30

 7777770 މއ. ހެޕީާގޑްން  މއ. ހެޕީާގޑްން  އަލްފާޟިލް ބިްނމާ އިްބރާީހމް ވަީހދު  31
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 7905678 ރޯޝަީނގެ ،ގދ. ރަތަފަްނދ   މއ.ޕޮލާިރސް  އަލްފާޟިލް އަްޙމަރު މުަޙއްަމދު  32

 9991017 8255މ.މ.ހ ދަފްަތރ  މ. ހާޒާީރވިލާ  ނަީސމް هللا އަލްފާޟިލް އިޔާޒު ާޖުދއް 33

 7744764 8104ދަފްތަރު.ރސ ނަްނބަރ  މއ. ނަީސމީ ހަނދުަވރު  ޑޮކްޓަރ ޢަބްުދއްަސއްާތރު ޢަބްުދްއރަްޙާމނު 34

 7777571 ބްލ ހެަވން ،ދ. ކުޑަުހވަދ   ، މާލެ  221ބަނޭޑރިކޮށި  އަލްުއސްތާޛް ަޝމްސުލް ފަލާޙް  35

 9991538 މ.ލައިޓްިސގްނަލް  މ. ލައިޓްސިްގނަލް  އަލްފާޟިލް އަްޙަމދު ޝަފީޢު  36

 7754954 ބަހާުރގެ ، ބ. ހިާތދ   ބަހާުރގެ ، ބ. ހިާތދ   އަލްފާޟިލް އަުޙަމދު ޢަބްުދއްަރުޙމާން  37

 7777526 ކިނާރާ ، ރ. އަލިފުށި  10168ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންަބރ  އަލްފާޟިލް ޙުަސއިން ޢަލީ  38

 7773302 ،މާލެ 3468ދަފްތަރު  މ. ދުންނިަކމާގެ  ޢަލީهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  39

 9633838 2699މމޚ ދަފްތަރު ަނންަބރ:  ،މާލެ 1/167-2ބަނޭޑރިކޮށި  އަލްފާޟިލް ޖަޢުފަރު ޢަްބުދއްަރޙުާމން  40

 9992490 މާލްރޯޑް، ނ. ަމނަދ   ގ. ނާރު  ސަޢީދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  41

 7974641 ހ.ޓްވައިލައިްޓއިން  ހ. ތިލަފަން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ައއްޒަ  42

 9752530 މިރިިހމާެގ، ނ. މިލަދ   ގ. ދުވާަފރު  އަލްފާޟިލް ޙަަސން މ ސާ  43

 7774062 ހ.ހުދުފިނިފެްނމާގެ  ހ.ރެއާލް  އަލްފާޟިލް ޙަަސން ޝާކިރު ުމޙަްއަމދު  44

 7597333 މ. ކަނޑުފުށި  މ. ކަނޑުފުށި  އަލްފާޟިލާ ޙަްއވާ ިޝއުނާ ުމޞްތަފާ  45

 9647787 ހިތަށްފިނިާވގެ، ހދ. ަވއިކަަރދ   ހ. ހެންބާން ހުަޅުގބައި  އަލްފާޟިލް އަްޙަމދު ހާޝިމް  46

 9997742 ގދ. ފަެރސްމާޮތޑާ ހުސްނުހީާނގެ،  ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 02.3.123 އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ާއމިރު އަްޙމަދު  47

 7773971 ހ. ޝޭޑީކޯނަރ ހ.ޝޭޑީކޯނަރ އަލްފާޟިލާ ޙާިމދާ ޢަްބދުލްޣަފ ރު  48

 7918228 މ. ދަސްަކރަ  މ. ދަސްަކރަ  އަލްފާޟިލާ ޝިޔާމާ ައބ ބަކުރު  49

 9991374 އެތުާމގެ، ގދ. ަގއްދ   307އެުދރުހިޔާ  އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ނިޢުމާ  50

 7783157 7538ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ  މ. ސަންޝޭޑް  މުަޙްއމަދު މުޞްޠަފާ  51

 9592520 2968ދަފްތަރު ނަްނބަރު ރސ  ހ. މަލަރެސް  ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުްލޙަންނާން ވަީޙދު  52

 7774679 މ. މަުގމަތީގެ  ގ. ނ ރަްނގެ  ރާފިޢާ ޢަބްދުްލޤާިދރު  53

 7775251 މިުރސްަގސްދޮުށގެ މ.  މ. މިުރސްަގސްދޮުށގެ  އާމިނަތު ޙަަސން  54

 9994575 ވ. އެލްމް  ދިލްކްާސގެ، ދ. ާމއެނބ ދ   އަްޙމަދު ަޒރީރު  55

 7786408 ފިނިާވގެ، އއ. މަިތވެރި  806އެުދރުހިޔާ  އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ާޤސިމް  56

 7957237 ރަންތަިރ/ ނ. ކުޑަފަރި  806ގ. އެުދރުހިޔާ  އަލްފާޟިލާ ޝިއުނާ އަްޙމަދު  57

 7764812 ބިްއދުުށގެ، ފ. ނިލަންދ   ވ.ވިިލވިލާ  އަލްފާޟިލް އިްބރާީހމް އަްޙަމދު  58
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