މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދީނީ ތަޤްރީރު ކުރުމާއި ވަޢްޡު ބުނުމުގެ ޙުއްދަ ދެވިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް1995-2012-
ދާއިމީ އެޑްރެސް

ނަން

#

ހުއްދަ ނަންބަރު

1

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު އިބްރާހީމް

ފްލޭޝްލައިޓް/ސ.ހިތަދޫ

95/1

2

އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޙުސައިން

އަތިރީގެ /ބ .ތުޅާދޫ

95/2

3

އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފު މޫސާ

ހިކަނދިގަސްދޮށުގެ/ސ.ހިތަދޫ

95/3

4

އައްޝައިޚް އިދުރީސް ޙުސައިން

ދިލްކަޝްގެ /ސ.ހިތަދޫ

95/4

5

އައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމް

ފަރިވާގެ  /ށ .ގޮއިދޫ

95/5

6

އައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމް

އެތުމާ /ހއ.ތަކަންދޫ (މ.ޔޭސްމީން)

95/6

7

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާރޫޤު

ބަހާރީވިލާ /ސ.ހުޅުދޫ

95/7

8

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު

ސީނާ /ބ.ހިތާދޫ

95/8

9

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ފަހުމީ

އުފްޤު /ސ .ހިތަދޫ

95/9

10

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

ދިލްކަޝް  /ސ .ހިތަދޫ

95/10

11

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

ގާރޑުން  /ސ .ހިތަދޫ

95/11

12

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރުޝްދީ(އިބްރާހީމް މަނިކުފާނު(

ސިލްވަރުގެ  /ސ .ހިތަދޫ

95/12

13

އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސައްތާރު އާދަމް

ކެރީބިއަން/ބ .ހިތާދޫ

95/13

14

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފު ޢަލީ

ފެހިގެ /ދ .މީދޫ

95/14

15

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކަރަންކާގެ /ބ .ހިތާދޫ

95/15

16

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޔޫސުފު

ކެނެރީގެ /ބ .ހިތާދޫ

95/16

17

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

ހ .މީރުބަހުރުއާގެ

95/17

18

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދު

މއ .ނޫރީގެ

95/18

19

އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ

މ .ރިޙާބު

95/19

20

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ފެހިފަރުދާގެ /ތ .ވިލުފުށި

95/20

21

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރު

ފިޔާތޮށިގެ /ޅ .ނައިފަރު

95/21

22

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު ޔޫސުފު

ޗާންދަނީގެ /ބ .ތުޅާދޫ

95/22

23

އައްޝައިޚް ސަޢުދުﷲ ޢަލީ

އެއްގަމުގެ /ބ .ކެންދޫ

95/23

24

އައްޝައިޚް މޫސާ ޞިއްދީޤު ޙަސަން

ނަންރީތިގެ /ސ .ހުޅުދޫ

95/24

25

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝަފީޤު އިބްރާހީމް

ބިއްލޫރިވިލާ /ދ .މީދޫ

96/1

26

އައްޝައިޚް ޙަސަން ޙަލީމް

ބަހާރަތީވިލާ /ސ .ހިތަދޫ

96/2

27

އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޔޫސުފު

ކެނެރީގެ /ބ .ހިތާދޫ

96/3

28

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމް

ގ .މަންޒިލް

96/4

29

އައްޝައިޚް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ފަށުވިމާގެ/ލ .މާވަށު

96/5

30

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޙުސައިން

ރިހިވެލި /ބ .ހިތާދޫ

96/6

31

އައްޝައިޚް ޢަލީ އަންވަރު

ސިނަރީ /ސ .ހުޅުދޫ

96/7

32

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފަހުމީދީދީ

މ .މޫސުމްބަހާރު

96/8

33

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ހާނީ

ގްރީންވިލާ /ސ .މީދޫ

96/9

34

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފައުޒީ

ގުލްބަކާގެ /ގއ .ވިލިނގިލި

96/10

35

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ބޭރުފީށި /ޏ .ފުވައްމުލައް

96/11

36

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ

ސިނަމާގެ /ޅ .ނައިފަރު

96/12

37

އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ނާޞިރު ޒަކަރިއްޔާ

މަންދޫބުގެ  /ސ .ހިތަދޫ

96/13

38

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ އަދީބު

މެރިންހައުސް /ސ.ހުޅުދޫ

96/14

39

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ

ސޯސަންމާގެ /ހއ .ހޯރަފުށި

97/1

40

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު

މަލްހާރު /ސ .ހިތަދޫ

97/2

41

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު

ފިނިހިޔާގެ  /ބ .އޭދަފުށި

97/3

42

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މޫސާ

ފޭރުގަސްދޮށުގެ /ށ .މަރޮށި

97/4

43

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސަލީމް

އަސަރީއާގެ /ގދ .ގައްދޫ

97/5

44

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން

ޖޭމުގެ/ށ .މަރޮށި

97/6

45

އައްޝައިޚް ޙަސަން މަޢުރޫފު

މާފަރު /އދ .މަހިބަދޫ

97/7

46

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަމީޒު އަޙްމަދު

ހޭޒްލީން  /ކ .ގާފަރު

97/8

47

އައްޝައިޚް ޢަލީ އިބްރާހީމް

ވީނަސް /ނ .ވެލިދޫ

97/9

48

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ހިޔަލީގުލްޝަން /ވ.ކެޔޮދޫ

97/10

49

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ހ .ދައްރާސާ

97/11

50

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޤާސިމް

ނޫރަލީގެ /ށ .މަރޮށި

97/12

51

އައްޝައިޚް ޙަސަން ރަޝީދު ޢަބްދުﷲ

ކާމިނީގެ /ށ .ބިލެތްފަހި

97/13

52

އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މޫސާ

ސިލްޝާދުގެ /ދ .މީދޫ

97/14

53

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް

ގުލްދަސްތާގެ /ގދ .ތިނަދޫ

97/15

54

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދު

މެޑޯޒް  /ދ .ކުޑަހުވަދޫ

97/16

55

ޑރ .ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކަރަންކާގެ /ބ .ހިތާދޫ

98/1

56

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ނަސީމް މުޙައްމަދު

ގ .ޓޮޕާޒް

98/2

57

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފު

ނޫރާނީމާގެ /އއ .ތޮއްޑޫ

98/3

58

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ

މ .ދާޝިން

98/4

59

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަލީމް

ނޫރާނީގެ /ށ .މަރޮށި

98/5

60

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޒާހިރު

ފިނިވާގެ /ށ .މަރޮށި

98/6

61

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ބިއްދޮށުގެ /ފ .ނިލަންދޫ

98/7

62

އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަސީމް

ހ .ޕޫނަމް

98/8

63

އައްޝައިޚް ހާރޫން ޢަލީ

މޫނިމާގެ  /ބ .ހިތާދޫ

98/9

64

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފު

މ .ނޫހިރި

99/1

65

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން

ހ .ގޯބިލިގެ

99/2

66

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޟިއްޔާ

މ .މަނަފަރު

99/3

67

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރިޟާ އަޙްމަދު

ނަސީމިވިލާ /ހދ .ނޭކުރަންދޫ

99/4

68

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ހެލެބެލިގެ /ދ .ކުޑަހުވަދޫ

99/5

69

އަލްއުސްތާޛު ޙަސަންތައުފީޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

މ .ޑްރީމީލައިޓް

99/6

70

އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުލްވާޙިދު

މ .ސްޕޮޓްލައިޓް

99/7

71

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު

ބަހާރުގެ  /ރ .އުގުލު

99/8

72

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރައޫފު ޢަބްދުﷲ

މޯނިންގްލައިޓް /ނ .ހޮޅުދޫ

99/9

73

އަލްއުސްތާޛާ ޢާޤިޞާ ޢަލީ

މ .އާޤިޞާމަންޒިލް

99/10

74

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޚަލީލާ ޢަބްދުއްސައްތާރު

ބްލޫހައުސް  /ހދ.ވައިކަރަދޫ

99/11

75

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ކަނީރުމާގެ  /ސ .ހިތަދޫ

99/12

76

އައްޝައިޚް ޠާހާ ނަޢީމް

ފަތިސް /ގދ .ތިނަދޫ

99/13

77

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޢަލީ

އަތަމާގެ  /އދ .ދަނގެތި

99/14

78

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ

އިނގުރުމާގެ  /ސ .ފޭދޫ

2000/1

79

އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ

ފޭރުމާގެ /ގދ .ހޯޑެއްދޫ

2000/2

80

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

އަލިހަވާގެ /ސ .މީދޫ

2000/3

81

އައްޝައިޚް ހާރޫނު ޔޫސުފު

މ .ވުޑްޕެކަރ

2000/5

82

އައްޝައިޚް ޙަސަން ޢަލީ

މއ .އަޅިފަށުވިގެ

2000/6

83

އައްޝައިޚް ޢަޠުމަތު ޖަމީލް

މއ .ނާރެސް

2000/7

84

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް

މއ .އިވްނިންގ ރޯސް

2000/8

85

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

މ .ސުހުރާ

2000/9

86

އައްޝައިޚް ޔޫސުފު ޞިދުޤީ އިބްރާހީމް

މޫނިމާގެ /މ .ކޮޅުފުށި

2000/10

87

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

ތިބްރޯޒުގެ  /ރ .ހުޅުދުއްފާރު

2001/1

88

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފު އަޙްމަދު

މ .މަނަފަރު

2001/2

89

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާއިޒް

ގ .ކަމަރާގެ

2001/3

90

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ

މ .އަރީޖް

2001/4

ރިހިވިލާގެ /ޏ .ފުވައްމުލައް

2001/5

92

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝާފިޔާ އާދަމް

މ .ރިޙާބު

2001/6

93

އައްޝައިޚް އިސްޙާޤު މުޙައްމަދުފުޅު

މ .މާވަރުހުރާ

2001/7

94

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙަލީމް

ކުޑަޖެހިގެ /ލ .މާބައިދޫ

2002/1

95

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަމީމް

ހަނދުވަރީގެ  /ތ .އޮމަދޫ

2002/2

96

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

އަލިފަރުދާގެ  /ގއ .މާމެންދޫ

2002/3

97

އައްޝައިޚް ޙަސަން ސަޢީދު

ފަހާގެ  /ސ .ފޭދޫ

2002/4

98

އައްޝައިޚް ފައްޔާޒު ޢަލީ މަނިކު

ކެލާ  /ބ .އޭދަފުށި

2004/1

99

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢީސާ

ހަވީރީނާޒް  /ރ .އަލިފުށި

2004/3

 100އައްޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފް

މ.ޝެރިފް

2005/01

 101އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

ސަޢީދުމަންޒިލް /ގއ.މާމެންދޫ

2005/02

 102އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

މަލްހާރު /މ .ކޮޅުފުށި

2005/03

 103އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް އިބްރާހީމް

އަސްރަފީގެ  /އއ .ތޮއްޑޫ

2005/04

 104އަލްއުސްތާޛާ ޝާހްނާޒް ޙަބީބާ ޙަމީދު

ގުރަހަ  /ޅ .ނައިފަރު

2005/05

 105އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އަތަމާގެ /ނ .ވެލިދޫ

2005/06

 106އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމު

ހ .ޝޭޑީކޯނަރ  /ކ .މާލެ

2006/01

 107އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ނޫރާނީމާގެ  /ނ .ހެބަދޫ

2006/02

 108އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް މާހިރު

މެޑޯޒް /ރ .އަލިފުށި

2006/03

 109އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ތައުފީޤު ޢަލީ

މ .މުއިރި  /ކ .މާލެ

2006/04

 110އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް

މާލްރޯޑް  /ނ .މަނަދޫ

2006/05

 111އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު

އަތިރީގެ /ފ .ނިލަންދޫ

2006/06

 91އަލްއުސްތާޛު މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން

 112އައްޝައިޚް ޢަލީ ނަޖީބު

އެންދެރިމާގެ  /ފ .ނިލަންދޫ

2006/07

 113އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ

ގ .ރަންގެހި  /ކ .މާލެ

2007/01

 114އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

އޭނާޒް  /ބ .ދަރަވަންދޫ

2007/02

 115އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ކަރަންކާގެ  /ށ .ފޯކައިދޫ

2007/03

 116އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް

ހ .ލަކީ  /ކ .މާލެ

2007/04

 117އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް

މއ .އޯޗާރޑް  /ކ .މާލެ

2007/05

 118އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ވަޙީދު

ސައިރީނާ  /ސ .މީދޫ

2007/06

 119އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ

ގ .ނިލަންދޫ  /ކ .މާލެ

2007/07

 120އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް

މ .އައިރިސް

2008/01

 121އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މައުމޫން

މއ .މިތުނަ

2008/02

 122އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޡާމް

ހ .ސައުތުރީފް

2008/03

 123އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްލަޠީފު ޢަބްދުﷲ

ލިލީގެ  /ތ .ކިނބިދޫ

2008/04

 124އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން

ހިލިހިލާއާގެ  /ގއ .ވިލިނގިލި

2008/05

 125އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމް

ހ .ވެއްޕިލާގެ  /ކ .މާލެ

2008/06

 126އައްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދުނާން

ކާރިގަޑިގެ  /ޏ .ފުވައްމުލައް

2008/07

 127އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

މއ .އައިވަރީހައުސް /ކ.މާލެ

2008/08

 128އައްޝައިޚް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

މއ .ފީރޯޒްވާދީ  /ކ.މާލެ

2008/09

 129އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކުރީ

ގ .ވަށްފުށި /ކ .މާލެ

2008/10

 130ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ

ގުލްފާމުގެ ،ރ .އުނގޫފާރު

2008/11

 131އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މޫސާ

ސިނަމާގެ /ޅ .ނައިފަރު

2008/12

 132އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މއ .ކިނބިގަސްދޮށުގެ /ކ.މާލެ

2008/13

 133ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ގ .ގަސްކަރަ /ކ.މާލެ

2008/14

 134އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝަބާނާ

ހ .ބާދިރީގެ /ކ.މާލެ

2008/15

 135އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ޙުސައިން

ގުލްބަކާގެ  /ގދ .ވާދޫ

2008/16

 136އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ މުޞްޠަފާ

މުޝްތަރީގެ  /ގދ .ރަތަފަންދޫ

2008/17

 137އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ނަޖީބު

ޢަޞްރުމާގެ  /ސ .މީދޫ

2008/18

 138އައްޝައިޚް ރަޒީން ޙުސްނީ

ފިތުރޯނުގެ  /ސ .ހިތަދޫ

2008/19

 139އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ފާރޫޤު

އުތުރުގެ  /މ .ކޮޅުފުށި

2008/20

 140އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ

ދުންފިނިގެ  /ސ.ހުޅުދޫ

2009/01

 141އަލްއުސްތާޛު ސަޢުދުﷲ އިބްރާހީމް

ޖަވާހިރުމާގެ  /ބ.މާޅޮސް

2009/02

 142ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ގުލްހަޒާރުގެ  /ފ.ނިލަންދޫ

2009/03

 143އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޢަލީ

ހަޒާރުގެ  /ނ .ކުޑަފަރި

2009/04

 144އަލްއުސްތާޛު އިސްޙާޤު އަބޫބަކުރު

ދެކުނުގެ  /ބ .ހިތާދޫ

2009/05

 145އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

މއ .ބާބުލްޢަވާލީ

2009/06

 146އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނާފިޢު މޫސާ

ރޯޒްލީން  /ދ .ކުޑަހުވަދޫ

2009/07

 147އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްކަރީމް ޙުސައިން

ތަރިކަ  /އދ .ދަނގެތި

2009/08

 148އައްޝައިޚް ސަލްމާން ރަޝީދު

ވައިލެޓްމާގެ/ގދ.ރަތަފަންދޫ

2009/09

 149އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް

އަލިދޯދި  /ގދ .ތިނަދޫ

2009/10

 150ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ކޯޒީރައުންޑް  /ސ .ހިތަދޫ

2009/11

 151އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ރެޑްސީ  /ގދ .ތިނަދޫ

2009/12

 152އައްޝައިޚް ހައިޝަމް މުޙައްމަދު

ޕްލާޒާ /ރ.އަލިފުށި

2009/13

 153އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު

ދޮންދީދީމަންޒިލް  /ސ .މީދޫ

2009/14

 154ޑރ .އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރު

ހަލަވެލި /ބ .އޭދަފުށި

2009/15

 155އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

އަލަމާގެ /ޅ .ނައިފަރު

2009/16

 156އައްޝައިޚް އަޙްމަދު އިޤްބާލް

އަސަރީވިލާ  /ބ .ކިހާދު

2009/17

 157އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ގުލްދަމްގެ /ކ .ކާށިދޫ

2009/18

 158އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު

މޫރިތި /ދ .ގެމެންދޫ

2009/19

 159އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

އެއްގަމުގެ /ބ .ކެންދޫ

2009/20

 160އައްޝައިޚާ ނިލޫފާ ނަޞީރު

ރޯޝަނީގެ /އއ .ފެރިދޫ

2010/01

 161އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަޙްމަދު

ބިއްދޮށުގެ /ފ .ނިލަންދޫ

2010/02

 162އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޝީދު އަޙްމަދު

މަލްހާރު  /ސ .ހިތަދޫ

2010/03

 163އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ނަޞީރު

ދަނބުގެ /ހދ.ވައިކަރަދޫ

2010/04

 164އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މިރިހިގަސްދޮށުގެ /ބ.ތުޅާދޫ

2010/05

 165އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލްމަންނާނު

މާހުގެ /ޏ .ފުވައްމުލައް

2010/06

 166އައްޝައިޚް ޢަލީ އިބްރާހީމް ދީދީ

ދިގުވާނޑު.ކެއުޅުގެ /ޏ.ފުވައްމުލައް

2010/07

 167އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދު އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރ2357:

2010/08

 168އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މ .މުޙައްމަދީ އާބާދު

2010/9

 169އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒާހިދު

ލިލީމާގެ /ގދ .ވާދޫ

2010/10

 170އައްޝައިޚާ އާމިނަތު އާފިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީދު

ފެންމީރުގެ  /ސ .ހިތަދޫ

2010/11

 171އައްޝައިޚް ޖަޢުފަރު ފާއިޒު

ދެކުނުގެ  /ސ .މީދޫ

2010/12

 172އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިންހާޖު

ހިރިލަންދޫގެ /ސ .ފޭދޫ

2010/13

 173އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު މަންޞޫރު

އެތުމާގެ /ގއ .ގެމަނަފުށި

2010/14

 174އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު

ފިނިވާގެ /ގދ .ތިނަދޫ

2010/15

 175އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފިރާސް

ވެސްޓްލައިޓް  /ސ .ހުޅުދޫ

2011/01

 176އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ރަޝީދު

ވ .މިއަރެސް

2011/02

 177އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިދު

އިލާޒާ  /ރ .ހުޅުދުއްފާރު

2011/03

 178އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މަޢުޞޫމް

ހަވީރީމަންޒިލް  /ލ.މާބައިދު

2011/04

 179އައްޝައިޚް ޢާޠިފް ޖަލީލް

މ .މެޑޯނާ

2011/05

 180އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިރުޝާދު

ލަކީސްޓަރ /އއ .މާޅޮސް

2011/06

 181އައްޝައިޚް ނިމާލު މުޙައްމަދު

ލަކީހޯމް  /ގއ .ދާންދޫ

2011/07

 182އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްޞަމަދު މުޙައްމަދު

ޖަބްރާނުގެ  /ސ .ހިތަދޫ

2011/08

 183އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފް

ދެރަހާ /ހއ .ކެލާ

2011/09

 184އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްފައްތާޚް ޢަބްދުލްޙަމީދު

ވީނަސް އަލި  /ލ .ގަން

2011/10

 185އައްޝައިޚާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ

ސީސަންގެ /ކ .މާފުށި

2011/11

 186އައްޝައިޚް ޙަސަން ނާޖީ

ނާޖީގެ /ސ .މީދޫ

2011/12

 187ޑރ .ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަން

މއ .މާވެޔޮގެ

2011/13

 188އައްޝައިޚް މުޢާޛް މަންޞޫރު

މއ .ނެވަރކޯން

2011/14

 189އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

އަލުއިމާގެ /ސ .ހިތަދޫ

2012/01

 190ޖަޢުފަރު ހާދީ

ވިލާޑީސޯސަން/ސ.ހިތަދޫ

2012/02

އަޕްޑޭޓްކުރ ި ތާރީޚް:

2012-03-08

