
 

 ( 8:45- 2020އޯގަސްޓް  9)   ޑް: ޓެއަޕްޑޭ

 ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް ސިވިލް ސަ 

 # ނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ދރ. ކާޑު ނަންބަރ 
058033 A ި1 އަޙްމަދު މަންސޫރު  ކ.މާލެ   /  ވ. ރިވެތ.  

A081873 ެ2 އަޙްމަދު ސަޢީދު  ގދ.މަޑަވެލި   /  ތިބްރޯޒުގ.  

26080 A0  ެ3 މަރްޔަމް މުނާ ކ.މާލެ   / މ. ބާރަނާގ.  

A059081 ް4 هللاޢަބްދުލް ބާރީ ޢަބްދު ކ.މާލެ   /  ހ. މެލަނ.  

11032 A0 ެ5 މުޙައްމަދު ޝަރީފް  ގދ.ތިނަދޫ   /  ފުސްތުޅާގ.  

A035046  ެ6 ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު  ހ. ރީނދޫކޮކާގެ/ ކ.މާލ.  

A002842  ެ7 هللاރިފާޔާ ޢަބްދު އއ.ތޮއްޑޫ  / ގުލްބަކާގ.  

A012669  ު8 ހާރިޘް މުޙައްމަދު  4289ދަފްތަރ.  

A068634 ް9 ރަޝީދު އިބްރާހީމް  ރ.މީދޫ  /  ބްލެކ.  

A044378 ަ10 މުނާ މުޙައްމަދު ކ.މާކެ   / މ. ބަބުނ.  

A060418 ަ11 ޒުބައިރު އަޙްމަދު މަނިކު  ކ.މާލެ  /  ގ.މަލްވިނ.  

A072154 ާ12 އަބްދުލްބާރީ ޙުސައިން  ރ.ހުޅުދުއްފާރު  /  ފަސާނ.  

A058218 ޭ13 އަޖުވަދު ޢަލީ  ކ.މާލެ  /  ގ.ބްލޫވޭވ.  

A019924 ެ14 ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު  ސ.ހިތަދޫ  /  ފުއްޓަރުގ.  

A018087 ް15 އިބްރާހީމް މޫސާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ  / ހެީޕރޯސ.  

A042814 ް16 މުޙައްމަދު ފަރުޞަތު  ކ.މާލެ  /  ހ.ޓޫހާރޓްސ.  

A044028 ް17 هللاއިމްރާނާ ބިންތް ޢަބްދު ކ.މާލެ  /  މ. ކަރޭޖ.  

A059199 ި18 ޢާއިޝަތު ޝާހީން  ކ.މާލެ  /  މއ.ވިލާރޮދ.  

A001773 ެ19 އިބްރާހީމް ޙަމީދު  ކ.މާލެ   /  ހ. ނަސްރީނުގ.  

A013822 ި20 ޖެނީނާ ނަސީމް ސ.މީދޫ  / ހުޅެހ.  

A057399  ި21 މުޙައްމަދު ނަޞީރު  ކ.މާލެ   / މ. ފުންފިނ.  

A071175  ެ22 މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް  ގ.ފޭދޫކޮށީގ.  

A057006  ު23 އަޙްމަދު ޢަޒްލީމާ  341-94ނަންބަރު:  ދަފްތަރ.  

A042847 ެ24 މުޙައްމަދު ފަރުޙާދު  ސ.މީދޫ  /  ހަސަންކާރިގ.  

A147678  ު25 ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު  1851ދަފްތަރ.  



A041212 ާ26 އައިޝަތު ޝަޒްލީނާ  ކ.މާލެ   /  ވ.ސާރާވިލ.  

A081855  ޫ27 ފާތިމަތު ޝަރީފް  މާކޯޅި/ ގދ.ތިނަދ.  

A080099 ު28   މުޙައްމަދު ރިޟާ ކ.މާލެ  /  ހ.ޢުމަރުފަރ.  

A035015 ާ29 އަޙްމަދު މޫސާ ކ.މާލެ   /  ހ.އަމްސާވިލ.  

A046963 ި30 ޢާއިޝަތު އަޙްލާމް ކ.މާލެ   / މއ.ތުބުރ.  

A032000  ޫ31 ރަންދާ ފުއާދު  ކ.މާލެ   / ވ. ފަހިދ.  

A034572  ާ32 ރިފްއަތު  ތު ފާޠިމަތު ރިފާހަ ކ.މާލެ   / 2ގ.ވެގ.  

A035889 ެ33 މުޙައްމަދު ނާޞިޙް  ކ.މާލެ   /  މ.ފަލްކަންގ.  

A054841 ެ34 ޝިދާ ޢަލީ ރަ ކ.މާލެ   /  ގ.ޖަނަވަރީމާގ.  

A014228   35 އަޡްމަތު 9953ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.  

A013298  ޫ36 ޝުހްދާ ރިޟްވާން  ފްލާވަރމީޑް /  ސ.މީދ.  

A053843 ާ37 ފާޠިމަތު އިފާޝާ  ކ.މާލެ  /  ގ.ވެނީޒިޔ.  

A047180 ި38 އާމިނަތު ޔަޝްފާ  ކ.މާލެ  /  މއ.ނިރިލ.  

A059581 ާ39 މުޙައްމަދު ފާއިޒް ކ.މާލެ  /  މއ.ހަވާނ.  

A050385 ާ40 ން މަރިޔަމް ޝެނި ކ.މާލެ   / މއ.ފޮސީތިއ.  

A010640   41 އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން  1890ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ.  

 


