
ފޯން ނަމްބަރ ކުރެންދޫ އެޑްރެސް ޙަވާލުވާ ފަރާތް ޖިންސް ގްރޭޑް ރަށް އެޑްރެސް ފޯން ފުރިހަމަ ނަން #

9889798 ކާރނޭޝަންމާގެ އާމިނަތު ވަޙިދާ  ފ 1 ނައިފަރު.ޅ ފޫޅުމާގެ 7781018 ު ޒައުލް ޢަބްދުލްޙަމީދ 1

7442471 ސަވޭރާ ފަޒްލާ ޢީސާ އ 1 ހިންނަވަރު.ޅ އުދަރެސް 7653217 ފާޠިމަތު ހިމާ ޚާލިދު 2

9189082 ނިރު އަޖުފާން އ 1 ހިންނަވަރު.ޅ ގުލްބަކާގެ 7524384 މަރްޔަމް ޒާރާ ޛިހްނީ 3

7840082 ެ ބޮޑުގަސްދޮށުގ ހުސައިން އިބުރާހީމްهللا ހަބީބު ފ 1 ނައިފަރު.ޅ ދީވާނުޚާނާ  7997533 هللاއައުޝަން ބިން ނިއުމަތު 4

7332966 ރޯޒްވާދީ އާޝިޔާ ފ 1 ނައިފަރު.ޅ އެރޯމާ 9774892 هللاޙާމިދު ޢަބްދު 5

7035019 ހޭޒްލީން އާފިޔާ މޫސާ އ 2 ހިންނަވަރު.ޅ ރިޔާޟް  7662232 މަރްޔަމް އިމާނި އިމްރާން 6

9500533 އޯޝަންވިއު ނީނާ ހުސައިން އ 2 ނައިފަރު.ޅ އެންގަލް 9898807 ް ބިންޔާ ބިންތު ޢަބްދުލްމަލިކ 7

7835016 އިތާ މުޢީނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފ 2 ހިންނަވަރު.ޅ ލިލަކް 7559306 ް މުޙައްމަދު މިޝަލް ބިން ޢުމަރު އިސްމާއީލ 8

9921982 ެ ގުލްހަޒާރުމާގ އާމިނަތު ޢަލީ  އ 2 ނައިފަރު.ޅ ސްވީޓް ޑްރީމް 7535706 ,

7607243
ު އަޙްނާ ނިމާލް މުޙައްމަދ 9

9831346 އާހިޔާ މަރިޔަމް ޝިއުރާ  އ 2 ހިންނަވަރު.ޅ ގުލޯރީގެ 7904975 ފާޠިމަތު ޝަބާ  10

9831346 އާހިޔާ މަރިޔަމް ޝިއުރާ  އ 10 ހިންނަވަރު.ޅ ގުލޯރީގެ 7904975 ޙައްވާ އިބާ 11

9724694 ކުރިބޯށި ފާޠިމަތު ކައިނާ އ 2 ހިންނަވަރު.ޅ ތިބްރޯޒްވިލާ 9197351 ޙައްވާ ސާޖިޢާ އިސްމާޢީލް  12

7614755 މަނާމް ރައިހާނާ ޢަބުދުއްޞަމަދު އ 2 ނައިފަރު.ޅ މާދިރި 7604812 ސާމިޙާ އަޙްމަދު ޟަމީރު 13

7835016 ނާރެސް މުޢީނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ފ 3 ނައިފަރު.ޅ ޖ2ީ-002ދަފްތަރު ނަމްބަރ  7521019 ު ޙުސައިން މިސްކު މުޙައްމަދ 14

7914396 ގުރީންވިލާ މަރިޔަމް މުނާ ފ 3 ހިންނަވަރު.ޅ ވެހެލި 7915938 މުޙައްމަދު ނިހާމް ނިހާދު 15

7743770 ހިރުދުމާގެ އާމިނަތު ވަހީދާ އ 3 ނައިފަރު.ޅ މާރަނަ 7795192 މަރްޔަމް ރިފްޢާ ޝަހީދު 16

9550079 ް ބުލްބުލްހައުސ އާމިނަތު އިބުރާހީމް އ 3 ނައިފަރު.ޅ އަލިގާ 7567590 އާމިނަތު އަނާތު އަޙްމަދު 17

7467464 ދިލާސާގެ ޙަލީމަތު ސުލައިމާން  އ 3 ނައިފަރު.ޅ ރަމްޒު 9646646 ޢާއިޝަތު ޢަތްވާ ޢަލީ  18

9698813 ެ ގަނދަކޯޅިމާގ ޒުހުރާ އ 3 ހިންނަވަރު.ޅ އިރަމް 7473325 ު ޢާއިޝަތު ލީމް މުޙައްމަދ 19

7251891 ބީޗްހައުސް ވަސީމާ ޙަސަން އ 3 ނައިފަރު.ޅ ކުރިމަގު 9795755 هللاޢާއިޝަތު ޢަޔާމް ޢަބްދު 20

9831346 އާހިޔާ މަރިޔަމް ޝިއުރާ  އ 3 ހިންނަވަރު.ޅ ކްރިސްޓަލް 9922526 މަރްޔަމް ޝައުރާ ސާމިރު 21

7536462 ރިވެލި ޙައްވާ އިސްމާޢީލް އ 3 ނައިފަރު.ޅ ކަނީރުގެ 9892298 ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްޝަކޫރު  22

9821654 ޕޯލްސްޓަރ ރުޤިއްޔާ ޙުސައިން  ފ 3 ހިންނަވަރު.ޅ ބްލޫޕޭޖް 9792379 މުޙައްމަދު މަހުދީ މޫސާ  23

ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްރެސްތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ތައް

ު ޙަވާޅުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ ު ނޑިޑޭޓްގެ މަޢުލޫމާތ ކެ

( 2019-06-03 )ފައިނަލް ލިސްޓް 



ފޯން ނަމްބަރ ކުރެންދޫ އެޑްރެސް ޙަވާލުވާ ފަރާތް ޖިންސް ގްރޭޑް ރަށް އެޑްރެސް ފޯން ފުރިހަމަ ނަން #

ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްރެސްތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ތައް

ު ޙަވާޅުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ ު ނޑިޑޭޓްގެ މަޢުލޫމާތ ކެ

( 2019-06-03 )ފައިނަލް ލިސްޓް 

9572163 ް ޑައިމަންޑ ޒަފާ  ފ 3 ހިންނަވަރު.ޅ ރީތިމާގެ 7756307 ު މުޙައްމަދު މިސްކް ބިން ރާޝިދު މުޙައްމަދ 24

9889798 ކާރނޭޝަންމާގެ އާމިނަތު ވަޙީދާ  އ 4 ހިންނަވަރު.ޅ ކަޝްމީރުވާދީ 7445579 އުޝްނާ އިސްމާޢީލް ޙުސައިން 25

7973911 އުޝާ ޝިޔާމާ އަބޫބަކުރު ފ 4 ނައިފަރު.ޅ ރަންހަދާގެ 9977575 ު މާޢިޒް އީމާޒް ޢަބްދުއްޝަކޫރ 26

7590089 ދޯދި މަދުޔާނާ  އ 4 ނައިފަރު.ޅ ރޭދުވާ ހިޔާ 7493704 ޙައްވާ ސަރާތު މުޙައްމަދު ޙަބީބް 27

7995894 ސަވޭރާ ޢާއިޝަތު ވިޝާމާ ފ 4 ހިންނަވަރު.ޅ މަލަސް 7857996 މުޙައްމަދު އައިކް އިޙްތިޝާމް 28

7544578 ހަވީރީހިޔާ އިނާޔާ މުޙައްމަދު އ 4 ނައިފަރު.ޅ މާދިރި 7785989 ފުޠޫން މުޙައްމަދު ސާލިމް 29

7645629 ފަލަކް އާމިރާ އަބޫބަކުރު ފ 4 ހިންނަވަރު.ޅ އަޞްރީވިލާ 7227919 ު އަޙްމަދު ނަޒްވާން މުޙައްމަދ 30

7914396 ގްރީންވިލާ މަރިޔަމް މުނާ ފ 4 ހިންނަވަރު.ޅ 2އޯޝަންވޭކް  7761354 ޒުރައިޤު ބިން ޒައިދު 31

7997909 ް ސޭޑީސައިޑ ރައްޒާޤު.ޙައުލަތު ޢ އ 4 ހިންނަވަރު.ޅ ބީޗްފްލާވާރ 7850063 އާމިނަތު އަޙުފާ 32

9748813 އަލިހާ ޢާއިޝަތު ޒީނިޔާ ފ 4 ހިންނަވަރު.ޅ މޭގަ 7538521 އަޙްމަދު ޒައިން ޝުޖާޢު 33

7924423 ް ޓިއުލިޕ ޙަސަން ޝިޔާން ފ 4 ނައިފަރު.ޅ ޢާޒް 7964361 އިބްރާހީމްهللا ޢާރިޝް ޢަބްދު 34

7614755 މަނާމް ރައިހާނާ ޢަބުދުއްޞަމަދު އ 4 ނައިފަރު.ޅ މާދިރި 7604812 ސާނިޙާ އަޙްމަދު ޟަމީރު 35

7951462 ފްލޮރިޑާ ވަފިއްޔާ މުޙައްމަދު އ 5 ހިންނަވަރު.ޅ އޯކިޑްމާގެ 7586858 ނާޒަހަތު ނަޝާތު ނިޝާން 36

7666520 ތަރި ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ ފ 5 ހިންނަވަރު.ޅ މަތަރެސްމާގެ 9179697 ސަމްޙާން ޚާލިދުهللا ޢަބްދު 37

9164849 ހަވީރީނާޒު هللا އާމިނަތު ޢަބްދު އ 5 ނައިފަރު.ޅ P02/18ނައިފަރު ހިޔާ  9775336 ޢާއިޝަތު ޢިޝާ އިލްޔާސް 38

7509075 ނޫރާނީގެ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފ 5 ހިންނަވަރު.ޅ އުނިމާގެ 9163610 ު އާދަމް މާހިލް މުޙައްމަދ 39

9954799 މަންޒިލް މަރިޔަމް ފަޔާޒާ ފ 5 ނައިފަރު.ޅ މިންވަރު 9930879 هللا އަޙްނަފް ބިން އަޙްމަދު ޢަބްދު 40

9148345 ޗާނދު އާމިނަތު މުނީޒާ ފ 5 ނައިފަރު.ޅ އަދާ 7886115 އާދީ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް  41

9845582 މާހައުލު ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ އ 5 ހިންނަވަރު.ޅ ހަލަވެލިމާގެ  7627987 هللاފާޠިމަތު އަފްޝީން ޢަބްދު 42

7666520 ތަރި ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ ފ 5 ނައިފަރު.ޅ އަޅިވިލާގެ  7725826 ,

7839178
އާސިރު ޢަރިފް ޔޫސުފް 43

7461513 ތޯތާގެ ޙައްވާ އަޙްމަދު ފ 6 ނައިފަރު.ޅ އަކިރި 9876757 هللاމުޙައްމަދު ހާދިން ސަޢުދު 44

9870213 ހިތިލާގެ هللا ނަޒީރާ ޢަބްދު އ 6 ހިންނަވަރު.ޅ ގުލާބީގެ  7481350 ހައްވާ މިޝްޤާ ރަމީޒު 45

9793112 އެމަޒޫން ފަޒީލާ އ 6 ހިންނަވަރު.ޅ ކަސްތޫރިގެ  7597233 ފާޠިމަތު ނަފްޙާ އިބްރާހީމް 46



ފޯން ނަމްބަރ ކުރެންދޫ އެޑްރެސް ޙަވާލުވާ ފަރާތް ޖިންސް ގްރޭޑް ރަށް އެޑްރެސް ފޯން ފުރިހަމަ ނަން #

ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްރެސްތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ތައް

ު ޙަވާޅުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ ު ނޑިޑޭޓްގެ މަޢުލޫމާތ ކެ

( 2019-06-03 )ފައިނަލް ލިސްޓް 

7948810 މޫނިމާގެ އާދަމް މުޙައްމަދު  ފ 6 ނައިފަރު.ޅ ވައިޖެހޭގެ 9697939 ު ޙުސައިން ނިހާލް މުޙައްމަދ 47

7251891 ބީޗްހައުސް ވަސީމާ ޙަސަން އ 6 ނައިފަރު.ޅ ކުރިމަގު 9795755 هللاފާޠިމަތު ހަޔާމް ޢަބްދު 48

9870213 ހިތިލާގެ هللا ނަޒީރާ ޢަބްދު އ 6 ހިންނަވަރު.ޅ ގުލާބީގެ  7481350 ޢާއިޝަތު މިޝްކާ ރަމީޒު 49

7914396 ގްރީންވިލާ މަރިޔަމް މުނާ އ 6 ހިންނަވަރު.ޅ ވެހެލި 7915938 މަރްޔަމް ނިހާޝާ ނިހާދު 50

9868006 ގެލެކްސީ ޙަބީބާ  އ 6 ހިންނަވަރު.ޅ ވަވޮއި 7549287 ު އާމިނަތު މަހާ މުޙައްމަދ 51

9174911 މުޝްތަރީވިލާ هللاޢާއިޝަތު ޢަބުދު އ 6 ނައިފަރު.ޅ މުތްތޮށިގެ 9734783 ދަފީން މުޙައްމަދު ސާލިމް 52

7787381 ދާހަދާގެ ރަޒީނާ މުހައްމަދު ފ 6 ނައިފަރު.ޅ މަކީން 7620676 هللاއީހާފު މަޙްމޫދު ޢަބްދު 53

7691691 އާޒާދުގެ ފާރިޤާ  ފ 6 ނައިފަރު.ޅ އަސުރުމާގެ 7917564 ޢަހްމަދު ޢުލްވާން އިބްރާހީމް 54

7976663 ރޯނުގެ ފަހީމާ އިބުރާހީމް އ 6 ހިންނަވަރު.ޅ ޒުމައްރަދުގެ 7698114 ު ޙައްވާ މިފްޝާ މުޙައްމަދ 55

9173798 އަބުހަރީގެ ސަޢީދާ ޢަބުދުލްޤާދިރު ފ 7 ހިންނަވަރު.ޅ ރޯނުގެ 7941377 އަމީޝް ޢަލީهللا ޢަބްދު 56

7409858 ާ ކުރެސެންޓްވިލ މަރިޔަމް އިސްމާއީލް އ 7 ނައިފަރު.ޅ ލޯޑްވިލްމާގެ  9740443 އިޙްތިސާމު އިބްރާހީމް 57

9889093 ް ވައިޓްކޮރަލ ޒާހިރާ އ 7 ނައިފަރު.ޅ ފާގަތިގެ  7747646 ޚަދީޖަތު ޝައިނާ މުޙައްމަދު  58

9894565 މަޤްޞަދު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ފ 7 ހިންނަވަރު.ޅ ހޮރިޒޯން 7842067 މުޙައްމަދު އިބްސާމް އިބްރާހީމް 59

7467464 ދިލާސާގެ ޙަލީމަތު ސުލައިމާން  ފ 7 ނައިފަރު.ޅ ރަމްޒު 9646646 ޢަހްމަދު ޢަތްވާން ޢަލީ 60

7849062 ރުކުމާ ޒާހިދާ ޙުސައިން ފ 7 ހިންނަވަރު.ޅ މާއޮޅު 9197351 ު ޙުސައިން ރާއިފް މުޙައްމަދ 61

7889230 އާހަމަ އިޙްސާނާ މޫސާ ފ 7 ހިންނަވަރު.ޅ ޙިޖާޒު 7580414 ޢަލީ އަފްޒާން އިބްރާހީމް  62

9845442 ް ޓިވިގާލައިޓ މަރިޔަމް ނާޞިރާ އ 7 ނައިފަރު.ޅ ދޭސް 7884679 ,

7884678
މުޙައްމަދުهللا ފާޠިމަތު ޙަޔާއު ޙަމްދު 63

7924423 ް ޓިއުލިޕ ޙަސަން ޝިފާން ފ 8 ނައިފަރު.ޅ ޢާޒް 7964361 ,

9661765
އިބްރާހީމްهللا ޢައިޝު ޢަބްދު 64

7664717 އަރިސް هللاމަރިޔަމް ޢަބުދު ފ 8 ހިންނަވަރު.ޅ ލިލަކް 7538630 މުޙައްމަދު ބައްޝާރު ޔޫސުފް އާދަމް 65

7976663 ރޯނުގެ ފާހީމާ އިބުރާހީމް އ 8 ހިންނަވަރު.ޅ ދިގަލި 7858376 ު ޙައްވާ އީނާޒް މުޙައްމަދ 66

7914396 ގުރީންވިލާ މަރިޔަމް މުނާ އ 8 ހިންނަވަރު.ޅ 2އޯޝަންވޭކް  7761354 ޚަޝްޔަތު ޒީދާ ބިންތު ޒައިދު 67

7995894 ސަވޭރާ އިބްރާހީމް މަނާފް މުޙައްމަދު ފ 9 ހިންނަވަރު.ޅ ވެލްކަމް 7233135 ު ޙަސަން މަނާފް މުޙައްމަދ 68



ފޯން ނަމްބަރ ކުރެންދޫ އެޑްރެސް ޙަވާލުވާ ފަރާތް ޖިންސް ގްރޭޑް ރަށް އެޑްރެސް ފޯން ފުރިހަމަ ނަން #

ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްރެސްތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ތައް

ު ޙަވާޅުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ ު ނޑިޑޭޓްގެ މަޢުލޫމާތ ކެ

( 2019-06-03 )ފައިނަލް ލިސްޓް 

9723324 ހުދުފަޅު ޤުރައިޝާ އ 9 ހިންނަވަރު.ޅ ޗަންޕާޕޫލުގެ 7724968 ފާޠިމަތު ރަޒްފާ ރަޝީދު 69

9742412 ވެލީޕާރކް ޢާއިޝަތު ސަމާ އ 9 ހިންނަވަރު.ޅ ދީނާރު 1828775 ު ޢާއިޝަތު ނުހާ މުޙައްމަދ 70

7367653 ް މޫންލައިޓ އަފާޝާ އ 9 ހިންނަވަރު.ޅ ފިތުރޯނުގެ 9197351 ު މަރްޔަމް މާޒިޔަތު މުޙައްމަދ 71

9173798 އަބުހަރީގެ ސަޢީދާ ޢަބުދުލްޤާދިރު ފ 9 ހިންނަވަރު.ޅ ރޯނުގެ 7941377 އަޙްމަދު ޢަރީޝް ޢަލީ 72

7960089 ެ ދުންބުރުވާގ ފާޠިމަތު އާދަމް ފ 10 ހިންނަވަރު.ޅ ޑިވައިންޓެސްޓް 7928191 މުޙައްމަދު އަޒްފާ އަޙްމަދު 73

7716437 ނޫރާނީހައުސް އާމިނަތު އަޒުމާ އ LKG ނައިފަރު.ޅ އަޞްރީވިލާ 7698513 ޖާބިރުهللا އަޒްހާ އަބްދު 74

7837278 ކޯނި هللا އާމިނަތު ޢަބްދު ފ UKG ހިންނަވަރު.ޅ ހުޅަގުގެ 7576002 އިސާއު ބިން އިސްމާޢީލް ދާއޫދު 75

9656293 އިޙްރާމްގެ ޒުނައިރާ އަޙްމަދު އ UKG ހިންނަވަރު.ޅ ބްލޫޕޭޖް 9635188 މަރްޔަމް ޢަލްޔާ ސައީދު 76

7621360 ސަވޭރާ ޢާއިޝަތު އާތިކާ ފ UKG ހިންނަވަރު.ޅ ގަހާ 9197351 ު ޢަލީ އަޝްހަމް މުޙައްމަދ 77

7511290 ނިޝާން އާމިނަތު ނިޝާމާ ޙުސައިން ފ UKG ހިންނަވަރު.ޅ ބިނާ 9830444 އިބްރާހީމް މަޙްދު ބިން މުބްތަދާ 78

9500533 އޯޝަންވިއު ނީނާ ހުސައިން އ UKG ނައިފަރު.ޅ އެންގަލް 9898807 ް ބީނީޝް ބިންތް ޢަބްދުލްމަލިކ 79

7409858 ާ ކުރެސެންޓްވިލ މަރިޔަމް އިސްމާއީލް ފ UKG ނައިފަރު.ޅ ލޯޑްވިލްމާގެ  9740443 އަޙްމަދު ސަދީން އިބްރާހީމް 80


