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#

އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

#

އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

1

އިބްރާހީމް އަޙުމަދު މަނިކު

ހަނދުވަރީގެ

 44މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު

ޗަނބޭލީގެ

2

ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު

މަންޒިލް

 45ޢަލީ އާދަމް މަނިކު

އުއްމީދުގެ

3

ޢަލީ އިބްރާހީމް

އަމާޒު

 46ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު

ޗަނބޭލީގެ

4

ރަމްލާ އާދަމް

ރޯޒަރީގެ

 47ސިމްލާ މޫސާ މަނިކު

ސަފާމަންޒިލް

5

މޫސާ މުޙައްމަދު

ޕެރިސްގެ

 48އައިމިނަތު އިބްރާހީމް

އުފާވެރިމަންޒިލް

6

މޫސާ އާދަމް

މަހުމާގެ

 49ޙައްވާ އާދަމް މަނިކު

ހުވަނދުމާގެ

7

ޢަލީ އަޙުމަދު

ދޭލިޔާގެ

 50މަރިޔަމް ޢަލިމަނިކު

ފިނިވާގެ

8

ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު މަނިކު

ތާޖުމަހަލް

 51މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު

މޫންލައިޓް

9

ނިޒާރު އަޙުމަދުފުޅު

ވައިޖެހޭގެ

 52އަޙުމަދު ރަޝީދު

ޗާނދަނީވިލާ

 10ޢަބްދުލް ލަތީފް މުޙައްމަދު

ފެހިވިނަ

 53އަޙުމަދު ވަޙީދު

ސަތަރުގެ

 11މޫސާ އަލިމަނިކު

ސީނާ

 54ޒާހިދާ އުމަރު

ފިނިފެންމާގެ

 12ނަދީމާ ޢަލީ

ވައިޓްރޯސް

 55މޫސާ އަޙުމަދު މަނިކު

ޗާނދަނީގެ

 13ޢަބްދުއް ސައްތާރު ޙުސައިން

އަލުންތިލަ

 56އާސިމާ އިބްރާހީމް މަނިކު

ހަނދުވަރީގެ

 14އަޙުމަދު ޢަލީ

މާހާ

 57ފާޠިމަތު ޢުމަރު މަނިކު

ވީސަންގެ

 15އީސާ އަޙުމަދު މަނިކު

ސާމީހިޔާ

 58އަޙުމަދު މުޙައްމަދު މަނިކު

ސޯސަންގެ

 16އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ހުސްނުހީނާގެ

 59ޢަބްދުލް ވައްޙާބް ޙުސައިން

އަމަން

 17އަޙުމަދު ރަޝީދު

އުދަރެސް

 60އައިޝަތު ރައިހާނާ

ދޭލިޔާގެ

 18ސޯބިރާ މުޙައްމަދު

އަސުރުމާގެ

 61މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

މެހްރާ

 19ސަންފާ ޢުމަރު މަނިކު

މީނާޒް

 62ޝަހީމާ ޙަސަން މަނިކު

ޗާނދަނީވިލާ

 20މޫސާ ޙުސައިން

ފަތިސް

 63މުޙައްމަދު ރިޔާޒް

ޕެރިސްގެ

 21އަފީފާ އަޙުމަދު

ފޭރުމާގެ

 64ހަސަން ވަހީދު

ސަތަރުގެ

 22ސީރީނާ އިސްމާޢީލް

ސީރީނުވިލާ

 65ޒިޔާދާ ޔޫސުފް

ލުނބޯގަސްދޮށުގެ

 23ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން

ބީޗްވިލާ

 66ޖަމީލާ ޢުމަރު މަނިކު

ޗަނބޭލީގެ

 24ޙައްވާ މުޙައްމަދު މަނިކު

ބޯގަންވިލާ

 67އަޙުމަދު ޢުމަރު މަނިކު

ޗަނބޭލީގެ

 25ހައްވާ އިސްމާޢީލް

ދޯދި

 68އަސްރަފް އިބްރާހީމް

ހުސްނުހީނާގެ

 26ފާޠިމަތު ހަމީދާ

ސާމީހިޔާ

 69މުޙައްމަދު ފަޒީލް

ފޭރުގަސްދޮށުގެ

 27ޢުމަރު އާދަމް

ރޯޝަނީގެ

 70މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މަނިކު

ހަނދުވަރީގެ

 28ސަމްސުއްނިސާ މުޙައްމަދު

ވިލު

 71ފަޒުނާ މޫސާ

ޕެރިސްގެ

 29ޤަމަރުއްނިސާ ޢަލީ

ފޭރުގަސްދޮށުގެ

 72ފަޒީލާ މޫސާ

ޕެރިސްގެ

 30ޢަބްދުއް ޞަމަދު މުޙައްމަދު

ސަތަރުގެ

 73ފާޠިމަތު ޢަލީ

ގުލްޒާރުގެ

 31އައިމިނަތު އަޙުމަދުފުޅު

އުޑުވިލާގެ

 74ނަސީމާ ހަސަންމަނިކު

އުނިމާގެ

 32އާދަމް ޢަލީމަނިކު

މެހްރާ

 75ޒުހުދާ ނިޒާރު

ނޫވިލު

 33ޙަސަން ޢަލިމަނިކު

އުނިމާގެ

 76އާމިނަތު ހުސްނާ

ފަތިސް

 34ސަކީނާ ޢަލީ މަނިކު

އަމަން

 77މަރްޔަމް ނާޞިހާ

އިރަމާގެ

 35މަރްޔަމް އިޝާމާ

ރިވަރ

 78ޚައިރުއްނިސާ މުޙައްމަދު

ސޯސަންގެ

 36މުޙައްމަދު ޙަސަން މަނިކު

ސަލަފް

 79ޙަސަން ޒާޙިރު

ހުވަނދުމާގެ

 37އާމިނަތު ޒިދުނާ

މަލަސް

 80އަޙުމަދު ސަމީރު

ސީނާ

 38އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު

އިރަމާގެ

 81ޙުސައިން އިބްރާހީމްމަނިކު

ފޭރުމާގެ

 39ނަސީމް ޙަސަން މަނިކު

އައްސޭރި

 82އާމިނަތު ވަޙީދާ

ސަތަރުގެ

 40އައިމިނަތު އާދަމް މަނިކު

ރިދަމް

 83އަޙުމަދު ރިޝްފާން

މީނާޒް

 41ނަފީސާ އިބްރާހީމް މަނިކު

ނޫއަލި

 84ޙުސެން އާދަމް މަނިކު

ހުވަނދުމާގެ

 42މުޙައްމަދު ސަމީރު

ސީނާ

 85މުޙައްމަދު ނިޒާމް

މަހުމާގެ

 43ފާޠިމަތު ސިޔާމާ

ފަޒާ

 86ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު

ސޯސަންގެ

