
ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

1B2022/03672ްޠަލާލް މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA210112ެ98އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2209 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

2B2022/01248ްޒަމްޢަތު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA13875493އެލިޖިބަލްރޯޒީ ، ގއ.ދާންޫދ

އެލިޖިބަލްހެޕީސައިޑް ، ގއ.ދާންދA305237ޫޝިފްޒާ ޢަބްދުލްމުޙްސިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

3B2022/01992ްއަޙްމަދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA012307ެ93އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2698 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްރޯޒީ ، ގއ.ދާންޫދA113458ޖީޒާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

4B2022/00628ްޢަބްދުهللا ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA259977ި89އެލިޖިބަލްހަބަރުގެ ، ހއ.ހޯރަފުށ

އެލިޖިބަލްވިލާޑީސޯސަން ، ޅ.ކުރެންޫދA143912ޒުހުރިއްޔާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

5B2022/02196ްޙަސަން ޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA203109ެ89އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1439 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

6B2022/01292ްޢަބްުދهللا ޒާހިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA093439ެ88އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 5719 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

7B2022/01562ްމުޙައްމަދު ޙަމީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA115703ި88އެލިޖިބަލްބަގީޗާގެ ، ގދ.މަޑަވެލ

ނޑެއްޫދA293432ޢާއިޝަތު ޔަޝްމީ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްލަންޓާން ، ގދ.ހޯ

ނޑެއްޫދA098063ޒާހިރާ ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއަލަމާގެ ، ގދ.ހޯ

ނޑެއްދA120273ޫއަމްޞޫދާ ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްލަންޓާން ، ގދ.ހޯ

8B2022/01569ްރީމާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA24548688އެލިޖިބަލްވޭވީވޯކް ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

އެލިޖިބަލްހުދުވެލި ، އދ.މާމިގިލA284423ިއިބްރާހީމް ރިފްޢަުތކޯ އެޕްލިކަންޓް

9B2022/02410ްސަޢީދު ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02814688އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، ގދ.ރަތަފަންޫދ

10B2022/03833ްޢާޠިފު ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA04064088އެލިޖިބަލްފޫޅުމާގެ ، ގއ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްފޫޅުމާގެ ، ގއ.ނިލަންޫދA131374ޝާހީނާ ޢަބްދުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

11B2022/03839ްޢާއިޝަތު  ޝިހާބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA117429ި88އެލިޖިބަލްކަޑުއޮޅި ، ގއ.ވިލިނގިލ

އެލިޖިބަލްކޯޒީވިލާ ، މ.މުލައA065247ްއިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

12B2022/04202ްޢަބްުދهللا ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA105053ު88އެލިޖިބަލްހިމިތީގެ ، ރ.އުނގޫފާރ

13B2022/04289ްފާޠިމަތު އިރުޒާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA164556ޫ88އެލިޖިބަލްގުލޭނޫރަންމާގެ ، ސ.ފޭދ

14B2022/01304ްއާމިނަތު ރައިޙާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA158267ެރޑް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ 87އެލިޖިބަލްލޭޑީބާ

15B2022/02326ްއަޝްރަފް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA10332987އެލިޖިބަލްކަލެކްޝަން ، ގއ.މާމެންޫދ

އެލިޖިބަލްކަލެކްޝަން ، ގއ.މާމެންދA036834ޫފާޠިމަތު ރަޝީާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

16B2022/02485ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA124876ޫ87އެލިޖިބަލްވިދުވަރުގެ ، ގއ.ދާންދ

17B2022/03942ްއިސްމާޢީލް ނަޞީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA02239087އެލިޖިބަލްމަތިހާ ، ބ.އޭދަފުިށ

18B2022/04299ްއަޙްމަދު ނާފިޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA10028284އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީއައްސޭރި ، ގދ.ގައްޫދ

19B2022/00799ްނަޞްރުهللا ފާއިޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA330678ޫ83އެލިޖިބަލްއޮށެނިމާގެ ، ށ.ފޭދ

އެލިޖިބަލްނާޒް ، ހއ.މުރައިޫދA292482ފާޠިމަތު ލިއުޝާކޯ އެޕްލިކަންޓް

20B2022/01044ްމުޙައްމަދު ފަރުހާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA24057683އެލިޖިބަލްހުވަނދުމާގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްސްޓާރލިން ، ރ.ދުވާފަުރA242531ސިޔާދާ ޙުސައިންފުޅުކޯ އެޕްލިކަންޓް

21B2022/01686ްޖީޒާ އިބްރާހީމް މަޖުީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA082567ެ83އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 31421 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

22B2022/02804ްއާމިނަތު ރަސްފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA23479183އެލިޖިބަލްރިޒާ ، ހދ.ނޭކުރެންޫދ

އެލިޖިބަލްއަސްރަފީވިލާ ، ހދ.ނޭކުރެންޫދA232087ޙުސައިން ނާޞިޙްކޯ އެޕްލިކަންޓް

23B2022/02905ްނިސްރީން އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA265571ެ83އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2909 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

24B2022/03272ްއަޙްމަދު ނިޝްރީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA10137883އެލިޖިބަލްކަންމަތީގެ ، ބ.ގޮއިޫދ

25B2022/03327ްފާއިޒާ  ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA092430ި83އެލިޖިބަލްނޫވިލާގެ ، ށ.މަރޮށ

ވިނަރެސް މަޝްރޫޢުއިން ފުލެޓް ގަތުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް (މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ 15 އަހަރު ވެފައިވާފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ ކެޓަގަރީ)
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

26B2022/03504ްޝަމީޒާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA11794083އެލިޖިބަލްރޯޒީ ، ގއ.ދާންޫދ

27B2022/03811ްއިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA065247ް83އެލިޖިބަލްކޯޒީވިލާ ، މ.މުލައ

އެލިޖިބަލްކަޑުއޮޅި ، ގއ.ވިލިނގިލA117429ިޢާއިޝަތު  ޝިހާބުކޯ އެޕްލިކަންޓް

28B2022/00774ްޢަބްުދهللا އަމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA162827ި82އެލިޖިބަލްފިނިރޯޅި ، ކ.ހިންމަފުށ

29B2022/01322ްމުޙައްމަދު ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02419082އެލިޖިބަލްލިލީޒް ، ސ.ހިތަޫދ

30B2022/02106ްއާދަމް  ޝުޒައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA275877ޫ82އެލިޖިބަލްއަތިރީގެ ، އއ.ތޮއްޑ

އެލިޖިބަލްމިރުސްމާގެ ، ފ.ނިލަންޫދA160910އާމިނަތު މުނާޒާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއަތިރީގެ ، އއ.ތޮއްޑA000825ޫއިބްރާހީމް މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއަތިރީގެ ، އއ.ތޮއްޑA007550ޫޢަލީ ފާރިޝްކޯ އެޕްލިކަންޓް

31B2022/02120ްރަޟިއްޔާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA057210ު82އެލިޖިބަލްބޭދަނާގެ ، ޅ.ނައިފަރ

އެލިޖިބަލްބޭދަނާގެ ، ޅ.ނައިފަރA214203ުޖަޢުފަރު ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްބޭދަނާގެ ، ޅ.ނައިފަުރA214204ޚަދީޖާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

32B2022/03299ްމުޙައްމަދު ޝިހާބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA004700ް82އެލިޖިބަލްރިހިދޫލަގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްއަހިވަލިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA003552ްރޯޒާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

33B2022/03902ްރޯޒާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA003552ް82އެލިޖިބަލްއަހިވަލިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްރިހިދޫލަގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA004700ްމުޙައްމަދު ޝިހާބުކޯ އެޕްލިކަންޓް

34B2022/01453ްޠާރިޤު  އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA146937ޫ81އެލިޖިބަލްއަޅިވިލާގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދ

35B2022/03790ްޖަވާޒާ ޢަބްދުއްޞަމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA085170ޫ81އެލިޖިބަލްއެރޯމާ ، ހއ.އިހަވަންދ

36B2022/01609ްތަސްލީމް އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA300214ާ80އެލިޖިބަލްހަބަރުގެ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭނަންބަރު ރސ 49/34 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA054678ެޙަސަން ޙާމިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

37B2022/01880ްޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުލްޖަލީލުމެއިން އެޕްލިކަންޓA13044980އެލިޖިބަލްސީސަންގެ ، ނ.މަނަޫދ

38B2022/02088ްޚާލިދާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA238535ު80އެލިޖިބަލްހުވާސް ، ރ.ރަސްގެތީމ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހުވާސް ، ރ.ރަސްގެތީމA043468ުއަޙްމަދު ނަޢީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

39B2022/02702ްމުޙައްމަދު އިކްލީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06020380އެލިޖިބަލްޑްރަމްހައުސް ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްޑްރަމްހައުސް ، ގދ.ތިނަދA358331ޫޢާއިޝަތު ނިޝްވާ މުޙައްމަދު އިކްލީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

40B2022/03179ްޢަބްުދهللا ޝާހްމެއިން އެޕްލިކަންޓA091606ެ80އެލިޖިބަލްމަރިޔަމްމާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

41B2022/03966ްޙުސައިން ޢާދިލް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA055626ި80އެލިޖިބަލްއާވެހި ، ށ.ބިލެތްފަހ

42B2022/00658ްޢަލީ ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA202360ޫ79އެލިޖިބަލްގޯލްޑަންޕާލް ، ޅ.ކުރެންދ

43B2022/01061ްމުޙައްމަދު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA092654ެ79އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 63821 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

44B2022/01428ްމަރްޔަމް  ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA230026ެނޑި ، މާލެ ސިޓީ.މާލ 79އެލިޖިބަލްމާތަ

ނޑި ، މާލެ ސިޓީ.މާލA230026ެމަރްޔަމް  ޢަބްދުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްމާތަ

45B2022/02628ްޝަރަފުއްދީން ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA005905ް79އެލިޖިބަލްހުދުވިލާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

46B2022/02786ްއަޙްމަދު ފަރީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA252848ޫ79އެލިޖިބަލްފިނިރޯޅި ، ވ.ރަކީދ

47B2022/02815ްޢަލީ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA098322ް79އެލިޖިބަލްބިނާ ، ލ.މާވަށ

48B2022/02998ްއާމިނަތު ރަޙްމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA094068ެ79އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 72931 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

49B2022/03087ްޚަދީޖާ  ނާޞިރާމެއިން އެޕްލިކަންޓA128439ޫ79އެލިޖިބަލްދޫރެސް ، ލ.މާބައިދ

އެލިޖިބަލްސެންޓްގެ ، ލ.މާބައިދA097140ޫމުޙައްމަދު އަޝްރަފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

50B2022/03476ްޢާއިޝަތު ޙުސައިންފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA148429ި79އެލިޖިބަލްރީޙުއްޞަބާޙް ، ހއ.ހޯރަފުށ

އެލިޖިބަލްރީޙުއްޞަބާޙް ، ހއ.ހޯރަފުށA120097ިއަޙްމަދު ޞަބާޙްކޯ އެޕްލިކަންޓް

51B2022/03578ްއިބްރާހީމް ފަޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA009067ޫ79އެލިޖިބަލްޖަވާހިރުމާގެ ، އއ.ހިމަންދ

އެލިޖިބަލްދާރުއްސަލާމް ، އއ.ހިމަންޫދA138759ޒީނިޔާ އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

52B2022/03623ްއަޙްމަދު ޝަފީޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA000245ޫ79އެލިޖިބަލްހިރުދުމާގެ ، ސ.ހިތަދ

53B2022/03668ްފާޠިމަތު ޢަފީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA104654ެ79އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2168 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ދރ 05421 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA041735ެމުޙައްމަދު ޝިމާލުކޯ އެޕްލިކަންޓް

54B2022/03879ްއަޙްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA099815ޫ79އެލިޖިބަލްނަރުގިސްމާގެ ، ހއ.ތަކަންދ

އެލިޖިބަލްނަރުގިސްމާގެ ، ހއ.ތަކަންޫދA058814ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

55B2022/03992ްޙުޝާމް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA09729279އެލިޖިބަލްވައިލެޓްވިލާ ، ގދ.ރަތަފަންޫދ

56B2022/04144ްއަޙްމަދު ނަޖާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA01786379އެލިޖިބަލްބިއުޓީ ، ސ.މަރަޫދ

57B2022/04287ްއަޙްމަދު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA08016979އެލިޖިބަލްނޫރީގެ ، ނ.މިލަޫދ

58B2022/00791ްއަޙްމަދު އަފްރާޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA22054978އެލިޖިބަލްވައިޓްހައުސް ، ޅ.ކުރެންޫދ

59B2022/00935ްޢާއިޝަތު ފަރުޒާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA141198ޫ78އެލިޖިބަލްފިތުރޯނުގެ ، ނ.މަނަދ

60B2022/00942ްފަޒީނާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA06303178އެލިޖިބަލްތިނަދޫގެ ، މ.މަޑުއްވަިރ

61B2022/01048ްޢަލީ ޒަރީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA075298ޫ78އެލިޖިބަލްބީޗްރެސްޓް ، ވ.ރަކީދ

62B2022/01268ްޝުޢައިބު މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA056114ި78އެލިޖިބަލްސާދީވިލާ ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްސާދީވިލާ ، އދ.މާމިގިލA324643ިމުޙައްމަދު ސާޢީ ޝުޢައިބުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްސާދީވިލާ ، އދ.މާމިގިލA273084ިއިސްމާޢީލް ފާއީކޯ އެޕްލިކަންޓް

63B2022/01364ްޝަރަފިއްޔާ  އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06841178އެލިޖިބަލްޕެރިމްރޯޒް ، ހދ.ވައިކަރަޫދ

އެލިޖިބަލްމަނަސް ، ހދ.ވައިކަރަދA232660ޫސާޔާ  މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

64B2022/01394ްޒިފްލާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA125005ނޑުހުޅުޫދ 78އެލިޖިބަލްފިނިފެންމާގެ ، ގއ.ކަ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭމ މ ޚ ދ 3076 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA041581ެއިބްރާހީމްމަނިކުކޯ އެޕްލިކަންޓް

65B2022/01406ްނުޢާޒު ޢަފީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA150129ެ78އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 6298 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

66B2022/01452ްޢަބްުދهللا ޞަބާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA015020ޫ78އެލިޖިބަލްވެލިދޫގެ ، ސ.ފޭދ

67B2022/01613ްޢާއިޝަތު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA128060ެ78އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 99241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއަރުތަ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA001734ޢަބްދުهللا ފާއިޒު ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 04241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA102797ެޢަލީ ފާއިޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

68B2022/01820ްޙަސަން ޝާމިލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA26409678އެލިޖިބަލްކޮމަންޑޫގެ ، ށ.ފޯކައިޫދ

އެލިޖިބަލްނަޞްރު ، ޅ.ހިންނަވަރA222711ުއާމިނަތު އަޖުފާން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

69B2022/01991ްތަހުމީނާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA049830ެ78އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2478 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

70B2022/02531ްއަޛްލިފާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02134878އެލިޖިބަލްހެޕީ ، ސ.ހިތަޫދ

71B2022/02759ްޝިރުމީނާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA266248ު78އެލިޖިބަލްކަނީރުމާގެ ، ހއ.ތުރާކުނ

72B2022/03024ްއާމިނަތު މުޙައްމަދު ސަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA066771ެ78އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 8118 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

73B2022/03318ްމަރްޔަމް ނާޞިާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA07923178އެލިޖިބަލްދޫރެސް ، ލ.މާބައިޫދ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވAli HashimA36669ޭކޯ އެޕްލިކަންޓް

74B2022/03421ްޙުސައިން ޝަފީޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA281099ް78އެލިޖިބަލްގުލްހަޒާރުގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭގުލްހަޒާރުގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA004277ްއާމިނަތު ސާމިޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

75B2022/03743ްއާމިނަތު ޝަޒުލީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA015756ޫ78އެލިޖިބަލްސަންބީމް ، ސ.ފޭދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 25331 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA032290ެޢަލީ ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

76B2022/03884ްއަޙްމަދު ޢާޞިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA29270878އެލިޖިބަލްބޮޑުކެކުރިމާގެ ، ހއ.ބާރަްށ

77B2022/04077ްޔާސިރު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA03472978އެލިޖިބަލްޕާމްލޮޖް ، ޅ.ނައިފަުރ

-ސީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA043161ެޙައްވާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭފްލެޓް ސ5ީ-ޖީ އެފް

78B2022/04280ްއާމިނަތު އަމީާތމެއިން އެޕްލިކަންޓA113509ޫ78އެލިޖިބަލްވައިލެޓްވިލާ ، ލ.ފޮނަދ

އެލިޖިބަލްފްލައިޓްވިޔު ، މާލެ ސިޓީ.މާލA067866ެސަފްޙަތު ޢަބްުދهللا ޝަފީޤްކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

79B2022/01201ްސިޔާޒް ލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA30618877އެލިޖިބަލްވިނަވި ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްސިނަމާލެ 4 30-1 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA241162ެޝަމްޢާ ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

80B2022/02923ްޢަބްުދهللا މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA059555ި77އެލިޖިބަލްދުވެލި ، ގދ.މަޑަވެލ

އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 01-3-2 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA166538ެއަޙްމަދު އަކްސަމް ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

81B2022/03912ްޝިމާލް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA30683977އެލިޖިބަލްހަރުމަލުގެ ، ގއ.ގެމަނަފުިށ

82B2022/00784ްފާޠިމަތު ނަފާޝާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA283120ް76އެލިޖިބަލްއޮށަނިމާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއޮށަނިމާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA071980ްޢަލީ ސާމިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

83B2022/00886ްނާޝިދާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA06784776އެލިޖިބަލްއޭޝިއާ ، ގއ.ދާންޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 69601 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA064311ެނޫރުލްއަމީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

84B2022/01015ްމުޙައްމަދު ޝިނާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA004791ް76އެލިޖިބަލްކުއެސްޓް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭކުއެސްޓް ، ޏ.ފުވައްމުލައA283279ްޙުސައިން ޝައްފާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

85B2022/01331ްޢިއްޒަތު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08212176އެލިޖިބަލްމާފިޔަ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

86B2022/02108ްނިޢުމާ  މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA092877ޫ76އެލިޖިބަލްތަރިވިދާގެ ، ހއ.މުރައިދ

އެލިޖިބަލްފްލާވަރ ، ރ.އިންނަމާޫދA241126މުޙައްމަދު ސިޒުވާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

87B2022/02285ްމުޙައްމަދު އިލްހާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA061558ެ76އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 4239 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

88B2022/02416ްއަޙްމަދު ނާޞިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA08533376އެލިޖިބަލްހުސްނުހީނާގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްހިމާލިޔާ ، ރ.ކަނދޮޅުދA111393ޫޢާއިޝަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

89B2022/02491ްޝަހުލީނާ ވަލީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA143892ޫ76އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީއާގެ ، ގއ.ނިލަންދ

އެލިޖިބަލްހިލިހިލާގެ ، ގއ.ނިލަންދA080450ޫޠާހިރު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

90B2022/02521ްމުޙައްމަދު ސިރާޖް މުނީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA003526ް76އެލިޖިބަލްނިއުލައިޓް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

91B2022/02571ްމަރްޔަމް އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07906376އެލިޖިބަލްލިލީގެ ، ގއ.ދާންޫދ

އެލިޖިބަލްކަޅުމަގިގެ ، ސ.ހުޅުދA131254ޫޢަބްުދهللا ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

92B2022/02838ްމުޙައްމަދު ވަޙީދު ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02530224101 ، ެ76އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލެ ، A22913324101އަޙްމަދު ވަޙީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލެ ، A22727524101މަރްޔަމް ޚަލީލާކޯ އެޕްލިކަންޓް

93B2022/02840ްމަރްޔަމް ޚަލީލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA22727524101 ، ެ76އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްހިޔާ ، ހދ.ނައިވާދA305402ޫޙައުލަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލެ ، A02530224101މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޔޫސުފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

94B2022/03066ްޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA06234176އެލިޖިބަލްއަބްހާ ، ބ.ހިތާޫދ

އެލިޖިބަލްޕެންޒީ ، ބ.ހިތާދA158693ޫތިލްމީޛާ  ޔޫސުފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

95B2022/03336ްއަޙްމަދު ޙަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA231281ެ76އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 74921 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސަންލައިޓްވިލާ ، ހދ.ކުމުންޫދA130694ޝާހިދާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

96B2022/03845ްޢާއިޝަތު ޢަޒުމަުތމެއިން އެޕްލިކަންޓA051613ޫ76އެލިޖިބަލްބީޗްރެސްޓް ، ގދ.ގައްދ

97B2022/03890ްޢީސާ އަކްރަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12029676އެލިޖިބަލްވައިލެޓްހައުސް ، ކ.ތުލުސްޫދ

އެލިޖިބަލްނައިޓްރެސްޓް ، ކ.ތުލުސްދA143270ޫމަރްޔަމް ޔުޒްނީކޯ އެޕްލިކަންޓް

98B2022/03933ްމުޙައްމަދު ސިރާޖްމެއިން އެޕްލިކަންޓA089827ެ76އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 25541 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

99B2022/04229ްޢާއިޝަތު ސަމާޙަތުމެއިން އެޕްލިކަންޓA103255ޫ76އެލިޖިބަލްއޯޖަން ، ގދ.ތިނަދ

އެލިޖިބަލްހިތްފަސޭހައާގެ ، ގދ.ތިނަދA156648ޫއަޙްމަދު ނާޝިދު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

100B2022/00684ްޢާއިޝަތު ރަޙުމަުތމެއިން އެޕްލިކަންޓA116412ެ75އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 17831 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ނޑިޫދA317083އިބްރާހީމް މުރުޝިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، ދ.ބަ

101B2022/00921ްޖާުދهللا ޖަމީލުމެއިން އެޕްލިކަންޓA049604ޫ75އެލިޖިބަލްކާރިނޭޝަންގެ ، ގއ.ދެއްވަދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

102B2022/00931ްއަޙުޞަލް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08210775އެލިޖިބަލްބަށިމާގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

103B2022/01328ްރިޝްފާ  ޢަބްދުލްމުޙުސިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA149393ޫ75އެލިޖިބަލްފެހިވިނަ ، ގއ.ދެއްވަދ

104B2022/01353ްޢަލީ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05707975އެލިޖިބަލްބިއްދޮށުގެ ، ފ.ނިލަންޫދ

105B2022/01697ްޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA077561ް75އެލިޖިބަލްނޫރަންގެ ، ލ.ގަނ

106B2022/02095ްޙުސައިން ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13182575އެލިޖިބަލްއަލިމަސްގެ ، ކ.މާފުިށ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 74501 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA076261ެނާޒްނީން އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

107B2022/02205ްމުޙައްމަދު ނަދީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA081155ެ75އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1858 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްވައިމަތީގެ ، މ.ދިއްގަުރA273560ޢާއިޝަތު ޝާއިާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

108B2022/02455ްރިޔާސާ ޖަޢުފަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA08278175އެލިޖިބަލްއަތިރީއާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްހުދުވިލާގެ ، ޅ.ހިންނަވަރA073840ުއަޙްމަދު ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

109B2022/02552ްޢަލީ އަޚްތަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA063522ޫ75އެލިޖިބަލްއަތަމާވިލާ ، އދ.މަހިބަދ

އެލިޖިބަލްވީނަސްވިލާ ، އދ.މަހިބަޫދA284104ޙައްވާ ނާޞިފާކޯ އެޕްލިކަންޓް

110B2022/02682ްޢަޛްރާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA080767ެ75އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 18621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސެންސެސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA128960ެޙުސައިން މުޙައްމަދުމަނިކުކޯ އެޕްލިކަންޓް

111B2022/02701ްޢަލީ ސަމީރު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA117886ެ75އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 49431 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

112B2022/03399ްއަޙްމަދު ޝުޖާޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA030321ި75އެލިޖިބަލްމަންޒަރުގެ ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްމާހިޔާ ، އދ.މާމިގިލA025815ިމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

113B2022/03707ްޢަލީ ނަޝާުޠމެއިން އެޕްލިކަންޓA009334ް75އެލިޖިބަލްފަތްލިޔާގެ ، އއ.އުކުޅަސ

114B2022/03774ްޢަލީ ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA151170ި75އެލިޖިބަލްސުހާނާ ، ށ.މަރޮށ

115B2022/03996ްއަޙްމަދު ފައިޞަލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA060387ެ75އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 49621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަލަހިޔާ ، ހއ.ހޯރަފުިށA306332މުޙައްމަދު ޝާއިން އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

116B2022/04003ްޝާދިޔާ ޢަބްދުލްޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA097920ޫ75އެލިޖިބަލްރަންތަރި ، ގދ.ގައްދ

އެލިޖިބަލްތޮއްޑޫގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA023734ެޢަލީ ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

117B2022/04105ްފާޠިމަތު ވަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA29208175އެލިޖިބަލްއައިސްގެ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްބީޗްވިލާ ، ގދ.މަޑަވެލA081867ިރަމްޒީ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

118B2022/04224ްމުޙައްމަދު ސަމީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA11915675އެލިޖިބަލްމަސްމަރާގެ ، ގއ.މާމެންޫދ

އެލިޖިބަލްރޯޒީވިލާ ، ގއ.މާމެންޫދA303700ފަޟްލާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމަސްމަރާގެ ، ގއ.މާމެންޫދA066069އަޙްމަދު ޝުކޫުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

119B2022/00656ްމުޙައްމަދު ޢާޞިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA097912ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 57231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްރޯލްގޯލްގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރA216343ފާޠިމަތު ޢުމަުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

120B2022/00804ްއަޙްމަދު ނިޒާުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA067681ޫ74އެލިޖިބަލްޗިޗަންޑާގެ ، ސ.ފޭދ

121B2022/00823ްޝާހިދާ ޢަބްދުލްޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA081537ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 91341 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

122B2022/00923ްއިބްރާހީމް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA12096974އެލިޖިބަލްކާމިނީގެ ، ގއ.ދާންޫދ

123B2022/01017ްއާމިނަތު ބިޝާާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA090395ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 50511 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމާވިނަ ، ހއ.ކެލA052070ާޢާއިޝަތު ޞަފޫާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދުވެލި ، ހއ.ކެލA096902ާމަރްޔަމް ޝާޢިރާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދުވެލި ، ހއ.ކެލA262313ާޙައްވާ ނާޞިާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

124B2022/01388ްޢާޒިމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA049110ި74އެލިޖިބަލްސެ◌ެވެންރޯސް ، ގއ.ވިލިނގިލ

125B2022/01419ްއަޙްމަދު ޢައްޒާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA006240ް74އެލިޖިބަލްކަޅުފެހިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

126B2022/01642ްމުޙައްމަދު ނާފިުޛމެއިން އެޕްލިކަންޓA147079ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 82451 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭރޯޝަނީގެއާގެ ، ހއ.ދިއްދA283916ޫއުއްމުސައުދާކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

127B2022/01710ްއަޙްމަދު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA141079ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7448 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

128B2022/01755ްމުޙައްމަދު އަމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA157608ި74އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، އދ.މާމިގިލ

129B2022/01933ްއާމިނަތު ނަސީމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA213767ޫ74އެލިޖިބަލްއަމާޒް ، ޅ.ކުރެންދ

130B2022/02195ްޞަފިއްޔާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA004304ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 02141 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސައިމާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA005009ްމަރްޔަމް މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް

131B2022/02270ްއަޙްމަދު އިލްހާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA264294ި74އެލިޖިބަލްއާބާދީއުފާ ، ފ.ފީއަލ

132B2022/02301ްފާޠިމަތު ޝާމީ ޢަލީ ނާޒިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA240994ޫ74އެލިޖިބަލްފަޒާ ، ރ.އިންނަމާދ

133B2022/02464ްޒުލައިޚާ އަސްރަފިއްޔާމެއިން އެޕްލިކަންޓA091297ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 98441 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 88441 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA074529ެމަސްޢޫދު އިސްމާޢީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

134B2022/02502ްއިބްރާހީމް ޝަފީޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA08459774އެލިޖިބަލްރަންބުސްތާނުގެ ، ހއ.ދިއްޫދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއުޑުވިލާގެ ، ހއ.ދިއްޫދA290931ޙައްވާ ރާޝިާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

135B2022/02684ްފާޠިމަތު ޙުނައިފާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA111180ު74އެލިޖިބަލްމަލަސް ، ޅ.ހިންނަވަރ

އެލިޖިބަލްޕެއާރސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA062521ެމުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކުކޯ އެޕްލިކަންޓް

136B2022/02982ްއުލްފަތު މުޙައްމަދުދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA269346ް74އެލިޖިބަލްފެންކުރި ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްއައިރީ ، ޏ.ފުވައްމުލައA158207ްމުސްލިފު ރަޝީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

137B2022/02984ްއަޙްމަދު ޟިޔާޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA163145ް74އެލިޖިބަލްސޫރަޖްވިލާ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

138B2022/03003ްޛީނަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA04969174އެލިޖިބަލްއަލިވާގެއާގެ ، ނ.ފޮއްޫދ

އެލިޖިބަލްއާޒާދީގުލްޝަން ، ތ.ދިޔަމިގިލA061480ިސުނިލްދަތު ޢަލީދީިދކޯ އެޕްލިކަންޓް

139B2022/03086ްމުޙައްމަދު ޖިހާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA15266174އެލިޖިބަލްބިގްފިޝްގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

އެލިޖިބަލްބިގްފިޝްގެ ، ޅ.ނައިފަރA222074ުފާޠިމަތު ރުޢުޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

140B2022/03152ްޝައްފާ  ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA25099974އެލިޖިބަލްހެޕީސައިޑް ، ކ.މާފުިށ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭގުރަހަ ، ކ.ގާފަުރA143731ޒިޔާން މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

141B2022/03200ްނަބީލް ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10064274އެލިޖިބަލްރޯޝަނީވިލާ ، ބ.ހިތާޫދ

142B2022/03434ްއަސްފާމް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA100478ި74އެލިޖިބަލްބީޗްހައުސް ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްރީޒަން ، އދ.މާމިގިލA158939ިފާޠިމަތު ނަޒުލާކޯ އެޕްލިކަންޓް

143B2022/03447ްއަޙްމަދު ލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA03384974އެލިޖިބަލްގުލްފާމްގެ ، ސ.މީޫދ

144B2022/03484ްމަރްޔަމް ޝަޒްމީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA152838ް74އެލިޖިބަލްނޫކޮކާގެ ، މ.މުލައ

އެލިޖިބަލްނޫކޮކާގެ ، މ.މުލައA276050ްސައުސަން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޏަމްޏަމްގެ ، ލ.އިސްދA134410ޫއިބްރާހީމް ވަލީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

145B2022/03635ްފާޠިމަތު ބަޝީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA335552ޫނޑިދ 74އެލިޖިބަލްދިރިމާގެ ، ދ.ބަ

146B2022/03680ްޢާޞިފް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA011709ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 77341 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

147B2022/03748ްމުޙައްމަދު ޙަބީބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA11016174އެލިޖިބަލްގުލާބީހިޔާ ، ބ.އޭދަފުިށ

އެލިޖިބަލްސުވޭދާ ، ހދ.ނައިވާދA132126ޫމަރްޔަމް ސުވޭާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

148B2022/03773ްމަސްޢޫދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA074529ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 88441 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 98441 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA091297ެޒުލައިޚާ އަސްރަފިއްޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

149B2022/03924ްފާޠިމަތު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10055874އެލިޖިބަލްއީރަމް ، ގދ.ތިނަޫދ

150B2022/03976ްމަރްޔަމް ޢިނާޔާމެއިން އެޕްލިކަންޓA15205774އެލިޖިބަލްދޭލިޔާގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

151B2022/04054ްޢާއިޝަތު ޝިޢުނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA134978ް74އެލިޖިބަލްލަވްސައިޑް ، ލ.ގަނ

އެލިޖިބަލްސްކޫނަރ ، ގދ.ތިނަޫދA104062މުޙައްމަދު ޝާހްކޯ އެޕްލިކަންޓް

152B2022/04060ްޢަލީ ޢަބްދުލްޣަނީމެއިން އެޕްލިކަންޓA077264ެ74އެލިޖިބަލްމަހާޝާވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމަހާޝާވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA077263ެޒައިނަބް މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް
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153B2022/04061ްނަޞީރު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA057877ި74އެލިޖިބަލްގަދަގެ ، ގއ.ވިލިނގިލ

154B2022/04161ްޢިމާދު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA210942ނޑިޫދ 74އެލިޖިބަލްމުރަކަ ، ދ.ބަ

ނޑިދA203512ޫއަޙްމަދު މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްމުރަކަ ، ދ.ބަ

155B2022/04183ްޢާއިޝަތު  ނަޛީރާމެއިން އެޕްލިކަންޓA086664ެ74އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 57701 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

156B2022/04196ްމުޙައްމަދު  ޛަހީނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA02787174އެލިޖިބަލްހުދުރުވާގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

157B2022/04236ްއަޒްލިފާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA132008ނޑިޫދ 74އެލިޖިބަލްކެނޯޕަސް ، ދ.ބަ

158B2022/04261ްޢަޡީމާ ޞާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA077070ެ74އެލިޖިބަލްމޯނިންގވިޔު ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމޯނިންގވިޔު ، މާލެ ސިޓީ.މާލA056276ެމުޙައްމަދު  ޙިމާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

159B2022/01059ްޢަލީ ޙިކުމަުތމެއިން އެޕްލިކަންޓA141536ެ73އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 76341 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

160B2022/01781ްއާމިނަތު ޢަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA21536773އެލިޖިބަލްކަލީ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްއަލި ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑA298967ާޙައްސާން ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

161B2022/01893ްޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA049267ެ73އެލިޖިބަލްޢަރީޖް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

162B2022/02002ްޢާއިޝަތު ޙުމައިދާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA113305ެ73އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 4828 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

163B2022/02995ްޢަބްުދهللا އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA131865ޫ73އެލިޖިބަލްވައިޓްހައުސް ، ޅ.ކުރެންދ

164B2022/02997ްސުދާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA100971ް73އެލިޖިބަލްއަހިވަލިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްގަލަދުންގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA003640ްމުޙައްމަދު ފަހީމް އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

165B2022/03274ްޚަދީޖާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA064788ެ73އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 74641 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

166B2022/03301ްޘުވައިބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA043730ެ73އެލިޖިބަލްރސ ނަންބަރު 2908 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

167B2022/03407ްމުޙައްމަދު ނާޒިލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA08207173އެލިޖިބަލްސީސަންގެ ، ގއ.ގެމަނަފުިށ

168B2022/03729ްޢަލީ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA01272673އެލިޖިބަލްގުލޭނޫރަންމާގެ ، އދ.ފެންފުިށ

169B2022/03900ްއަކްރަމް  ޢަބްދުލްޣަނީމެއިން އެޕްލިކަންޓA12770573އެލިޖިބަލްވާދީ ، ނ.މާފަުރ

އެލިޖިބަލްވާދީ ، ނ.މާފަުރA200252އަދުހަމް ޢަބްދުލްޣަނީކޯ އެޕްލިކަންޓް

170B2022/03934ްޙައްވާ ނަހުލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA08069173އެލިޖިބަލްއުދަރެސް ، ލ.ދަނބިޫދ

އެލިޖިބަލްބްރޫމް ، ގދ.ތިނަޫދA048405އަޙްމަދު ޝިޔާޒު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

171B2022/04019ްނާހިދު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05654773އެލިޖިބަލްހިރާ ، ކ.ގުރައިޫދ

172B2022/04174ްޢާރިފް ޢަބްދުއްޞަމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA050645ެ73އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1429 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

173B2022/01317ްޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA24706272އެލިޖިބަލްދޮންވެލި ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

އެލިޖިބަލްލަކީސްޓްރިކް ، ސ.ފޭޫދA107047ފަޒްނާ ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

174B2022/01392ްޝިޢުމާޒު ޢަބްދުއްޞަމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA118395ޫނޑުހުޅުދ 72އެލިޖިބަލްހަނީމޫން ، ގއ.ކަ

ނޑުހުޅުޫދA064043ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްހަނީމޫން ، ގއ.ކަ

175B2022/01592ްރުޚުސާނާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA065660ެ72އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 09231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

176B2022/01878ްމަޢުޞޫމާ ފާރޫޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA04436372އެލިޖިބަލްކަށިމާގެ ، ގއ.ދާންޫދ

177B2022/02269ްޢަބްުދهللا މިރްފާނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA246825ި72އެލިޖިބަލްމެރިންވިލާ ، ރ.އަލިފުށ

178B2022/02644ްއިބްރާހީމް ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA236179ޫ72އެލިޖިބަލްދެކުނުގެ ، ހދ.ނޭކުރެންދ

179B2022/02695ްޙަސަން ޝާފިޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA02589172އެލިޖިބަލްބްލޫވިންގ ، ސ.މަރަޫދ

އެލިޖިބަލްނަރުގިސްވިލާ ، ގއ.ވިލިނގިލA149018ިޛުދުލީނާ ޒަޢީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

180B2022/02791ްއިސްމާޢީލް ރިޟާމެއިން އެޕްލިކަންޓA05922072އެލިޖިބަލްރަންވެލި ، ޅ.ނައިފަުރ

އެލިޖިބަލްމާވިނަ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA063455ޢަލީ ރިޟާކޯ އެޕްލިކަންޓް

181B2022/03030ްއަކުރަމް ނިޒާުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA03960672އެލިޖިބަލްއެމެޒަން ، ގއ.ދާންޫދ

އެލިޖިބަލްއެމެޒަން ، ގއ.ދާންޫދA042099ދީނާ ނިޒާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

182B2022/03183ްޖާދުهللا ޖަމީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA026098ޫ72އެލިޖިބަލްރީފްސައިޑް ، ސ.ހުޅުދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

183B2022/03264ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA061159ެ72އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 76121 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްދޫރެސް ހއ.ތަކަންޫދA259745ޝުހާ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދޫރެސް ، ހއ.ތަކަންޫދA296288ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

184B2022/03545ްއަޙްމަދު ނަޛީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA06987972އެލިޖިބަލްވައްތީނިގެ ، ސ.ހިތަޫދ

185B2022/04123ްމުޙައްމަދު ޝާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10427472އެލިޖިބަލްވިނަރެސް ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްލިވަރޕޫލް ، ސ.ހިތަޫދA161313ފާޠިމަތު އީނާޒު ކާމިލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

186B2022/04154ްމުމްތާޒް ޢަބްދުއްރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA072709ޫ72އެލިޖިބަލްމުރިނގު ، ހދ.ހަނިމާދ

187B2022/04213ްވަސީމާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA29458772އެލިޖިބަލްމަހުމާގެ ، ހއ.ބާރަްށ

އެލިޖިބަލްއަޅިވިލާގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށA153083ޙަސަން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

188B2022/00880ްއަޙްމަދު ރިމާލުމެއިން އެޕްލިކަންޓA062117ެ71އެލިޖިބަލްޖޫތީގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

189B2022/01057ްމިލްހާނާ އިޖާޒު ޒާހިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA141468ް71އެލިޖިބަލްޒަމީން ، މ.މުލައ

އެލިޖިބަލްވަސީމީގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA006339ްފަހުދު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

190B2022/01677ްޙަލީމާ ޝިޔާޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA07834471އެލިޖިބަލްފެހިވިލާގެ ، ތ.ވިލުފުިށ

191B2022/01743ްޒޫނާ ޙަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA11086671އެލިޖިބަލްހަޒާރު ، ބ.ކަމަޫދ

އެލިޖިބަލްލަވްލީސްޓާރ ، ސ.ހިތަޫދA308597ޙުސައިން ޝިނާޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

192B2022/02173ްޢަބްދުهللا ޢާޞިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA113324ޫ71އެލިޖިބަލްއޯކިޑްވާދީ ، ގއ.ދެއްވަދ

193B2022/02393ްޢާއިޝަތު ރުޝްާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA216566ޫ71އެލިޖިބަލްގުލްޝަން ، ޅ.ކުރެންދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަމްބަރު ރސ 07351 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA216564ެމުޙައްމަދު ޙަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

194B2022/02463ްޢަބްުދهللا ހާނިސް މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA01891871އެލިޖިބަލްލިލީވިލާ ، ސ.ހިތަޫދ

195B2022/02743ްއަޙްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA124763ޫ71އެލިޖިބަލްބެރެބެދިމާގެ ، ވ.ފެލިދ

އެލިޖިބަލްހެޕީނައިޓް ، ގއ.ވިލިނގިލA117347ިފާޠިމަތު ފަޒުލީނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

196B2022/02782ްސަޢީދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA028067ް71އެލިޖިބަލްމުނިޔާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

197B2022/03149ްޙަސަން މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA06824971އެލިޖިބަލްޖާދުވީގެ ، ސ.މީޫދ

198B2022/03799ްއަޙްމަދު އަޝްހަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA079747ި71އެލިޖިބަލްގްރީންގްރާސް ، ހއ.ހޯރަފުށ

199B2022/04041ްމޫސާ ތަންޡީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA005763ް71އެލިޖިބަލްހީރޯ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްކުދިހިތިމާގެ ، ލ.މާމެންދA137077ޫފާޠިމަތު ސުވައިާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

200B2022/04111ްމުޙައްމަދު ޝާހްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10406271އެލިޖިބަލްސްކޫނަރ ، ގދ.ތިނަޫދ

201B2022/04130ްޝަހުމާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA12490671އެލިޖިބަލްފެރިދޫގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

އެލިޖިބަލA103151ްޢަލީ  ރާޝިދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

202B2022/04217ްޙަސަން އިރުޝާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA138413ެ71އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1289 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

203B2022/04223ްއާމިނަތު އިފާސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA14623571އެލިޖިބަލްއިތާ ، ހދ.ނޭކުރެންޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1289 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA138413ެޙަސަން އިރުޝާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

204B2022/00630ްމުނައްވަރު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA01701570އެލިޖިބަލްއާރާމުގެ ، ސ.މަރަދޫފޭޫދ

205B2022/00634ްއަޙްމަދު ފައްވާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA110943ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 60631 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭއިޖްތިހާދު ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށA247931ިތަހުމީނާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 1.7 އަދި 2.6 ފުރިހަމަ ނުވޭއޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA247983ެމަރްޔަމް ހަމްނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

206B2022/00703ްމުމްތާޒު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA104016ނޑެއްޫދ 70އެލިޖިބަލްގޮންގަލި ، ގދ.ހޯ

207B2022/00874ްމަރްޔަމް ޙަބީބާމެއިން އެޕްލިކަންޓA04475070އެލިޖިބަލްބާދަލްގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްބާދަލްގެ ، ގދ.ތިނަޫދA300753ޔޫސުފް އަދުހަމް އަޛުހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

208B2022/00882ްއަޙްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA157328ޫ70އެލިޖިބަލްސަންލައިޓް ، ގދ.ތިނަދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއަމްސާވިލާ ، ގދ.ތިނަދA105531ޫފާޠިމަތު ނިޢުޝާކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

209B2022/00916ްޢާއިޝަތު މަދީޙާމެއިން އެޕްލިކަންޓA091798ޫ70އެލިޖިބަލްހީނާގެ ، ހއ.ފިއްލަދ

ޝަރިތު 1.1 ފުރިހަމަ ނުވKabir HossainEB0897005ޭކޯ އެޕްލިކަންޓް

210B2022/00946ްމުޙައްމަދު ސިނާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA09506370އެލިޖިބަލްހަވީރީފިނި ، ރ.އިންނަމާޫދ

211B2022/00986ްމަރްޔަމް ރައުޙާމެއިން އެޕްލިކަންޓA15712770އެލިޖިބަލްސްކައިވިލާ ، ށ.މާއުނގޫޫދ

އެލިޖިބަލްކާނޭޝަންމާގެ ، ސ.ހިތަދA018412ޫޠަލްޙަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

212B2022/01088ްއަޙްމަދު ޙަމީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA29090770އެލިޖިބަލްއަމާނީ ، ހއ.ދިއްޫދ

213B2022/01098ްޚަދީޖާ އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA09787770އެލިޖިބަލްރަނަކުރި ، ދ.ކުޑަހުވަޫދ

އެލިޖިބަލްރަނަކުރި ، ދ.ކުޑަހުވަޫދA208723އަޙްމަދު މާހިދު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމޯނިންގވިޔު ، މާލެ ސިޓީ.މާލA078119ެމުޙައްމަދު ޖާވިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްރަނަކުރި ، ދ.ކުޑަހުވަދA208722ޫއިބްރާހީމް މާޖިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

214B2022/01238ްމުޙައްމަދު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA09838370އެލިޖިބަލްފެހިހިޔާ ، ގދ.ގައްޫދ

އެލިޖިބަލްކަތުރުގެ ، ގދ.ގައްދA298528ޫޒުހުދާ އަޙްމަދު ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

215B2022/01245ްމަސްޢޫދު  މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA141469ޫ70އެލިޖިބަލްދަބުފަށުވިގެ ، ފ.ދަރަނބޫދ

އެލިޖިބަލްނީނަވާ ، ބ.ހިތާދA107586ޫއަޙުލާމް  ޢަބްދުއްސައްތާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

216B2022/01410ްމަރްޔަމް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA31573470އެލިޖިބަލްއަމާޒް ، އދ.ފެންފުިށ

އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، އދ.މާމިގިލA070111ިއަޙްމަދު ޝަމީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

217B2022/01441ްރައިޙާނާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA234024ޫ70އެލިޖިބަލްގުލްބަކާގެ ، ހދ.މަކުނުދ

218B2022/01720ްމަދީނާ ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA065769ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 99321 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 94921 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA051216ެމުޞްޠަފާ ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

219B2022/01770ްމުޞްޠަފާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA051216ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 94921 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 99321 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA065769ެމަދީނާ ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

220B2022/01796ްނާފިޢާ އަބޫބަކުުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA286336ެ70އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 60-2-44 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރިތު 1.1 ފުރިހަމަ ނުވMehdi SannarHG488146ޭކޯ އެޕްލިކަންޓް

221B2022/01818ްޙާމިދު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA038883ޫ70އެލިޖިބަލްމިލާން ، ބ.ފެހެންދ

222B2022/01833ްޢާއިޝަތު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA102889ެ70އެލިޖިބަލްއެޓްލާންޓާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

223B2022/01835ްޢާއިޝަތު މާޢިޝާމެއިން އެޕްލިކަންޓA22070270އެލިޖިބަލްބިޖްލީގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްބިޖްލީގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރA027398ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

224B2022/01873ްޢަބްދުهللا ޒިނާޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA154168ް70އެލިޖިބަލްސަފާ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

225B2022/01926ްނާއިފާ ޢަބްދުލްޤާދިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA257137ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 45041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްވިދާތަރި ، ބ.ތުޅާދA108520ޫޢަބްުދهللا ފައްވާޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

226B2022/01937ްޝީޒާ ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA017292ޫ70އެލިޖިބަލްމޯރނިންގލޯރީ ، ސ.މަރަދ

އެލިޖިބަލްމޯރނިންގލޯރީ ، ސ.މަރަޫދA274540އަޞްލީ ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމޯރނިންގލޯރީ ، ސ.މަރަދA274537ޫލައިތު ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭމޯރނިންގލޯރީ ، ސ.މަރަޫދA274538އަނަސް ސަޢީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭމޯރނިންގލޯރީ ، ސ.މަރަޫދA274536ޤައިސް ސަޢީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްހައިކަލް، ޅ. ނައިފަރު ، .A093393ޢަބްުދهللا  ޢަބްދުއްރަޙީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

227B2022/02057ްޙުސައިން ރަމްޒީމެއިން އެޕްލިކަންޓA011835ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 21121 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސީސަންވިލާ ، ހދ.ނައިވާޫދA227698ޙަސަން ރިޟްވީކޯ އެޕްލިކަންޓް

228B2022/02203ްމޫސާ ރަމީޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA078697ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 11621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު 70-1-5 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA040987ެމަރްޔަމް ބަސީާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

229B2022/02354ްސަޢުދުهللا ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA05665070އެލިޖިބަލްއެއްގަމުގެ ، ބ.ކެންޫދ
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230B2022/02389ްމުޙައްމަދު ޝާހްމެއިން އެޕްލިކަންޓA30147070އެލިޖިބަލްހެޕީޕާކް ، ކ.މާފުިށ

އެލިޖިބަލްހެޕީޕާކް ، ކ.މާފުިށA301471އާމިނަތު ނުޝޫއުކޯ އެޕްލިކަންޓް

231B2022/02430ްމަޢައްދު މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA12123370އެލިޖިބަލްޕާރލް ، ށ.ފުނަޫދ

އެލިޖިބަލްޕާރލް ، ށ.ފުނަޫދA324610މަމްދޫޙު މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްރަންތަރި ، ހއ.ހޯރަފުށA262630ިޢައްޒާ ޙަމީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

232B2022/02598ްމޫސާ ޝަފީޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA08370570އެލިޖިބަލްރަންބުސްތާނުގެ ، ހއ.ދިއްޫދ

އެލިޖިބަލްއުނިމާގެ ، ހއ.ދިއްދA083868ޫޢާއިޝަތު ޝަފީޤާކޯ އެޕްލިކަންޓް

233B2022/02697ްނަޢީމާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA036309ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 38621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

234B2022/02787ްޢަބްދުލްޙަފީޡު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13033870އެލިޖިބަލްއަތަމާވިލާ ، ފ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްވިނަމާގެ ، ފ.ނިލަންދA111826ޫޢަބްދުލްޤާދިރު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

235B2022/02817ްސިއުނާ  ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA296265ޫ70އެލިޖިބަލްފީރޯޒުގެ ، ހއ.ތަކަންދ

އެލިޖިބަލްއަޅިވިލާގެ ، ޅ.ހިންނަވަރA222628ުއަޙްމަދު އާނިސް އިސްމާޢީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

236B2022/02895ްޢަލީ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA115589ޫ70އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، ނ.މިލަދ

އެލިޖިބަލްސެންސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA125023ެއާމިނަތު ޢަބްދުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

237B2022/03071ްޞާއިމް ޢަލީދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA277680ޫ70އެލިޖިބަލްހަބަރުމާގެ ، ސ.މަރަދ

238B2022/03185ްއާމިނަތު ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA125023ެ70އެލިޖިބަލްސެންސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، ނ.މިލަޫދA115589ޢަލީ މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް

239B2022/03199ްޙުސައިން ޞަބާޙް ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA11629070އެލިޖިބަލްދެކޮނުގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

އެލިޖިބަލްދެކޮނުގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުިށA301261ޝަހުދާ ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭކުރަހާގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށA224458ިފާޠިމަތު ޒުލައިޚާކޯ އެޕްލިކަންޓް

240B2022/03249ްޢާއިޝަތު ޢަފީފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA303595ީ70އެލިޖިބަލްގިއުޅިލާށިގެ ، ގދ.ފިޔޯރ

އެލިޖިބަލްދެކޮނުގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުިށA116292އިބްރާހީމް ޞަބާޙު ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

241B2022/03355ްޞަފްވާން މަޙްމޫުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA285641ި70އެލިޖިބަލްއަމާޒު ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްހުދުފަސް ، އދ.މާމިގިލA286484ިމަރްޔަމް ޚާލިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

242B2022/03443ްމުޙައްމަދު ރަޝާދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA273458ް70އެލިޖިބަލްލާސާނީ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

243B2022/03548ްޙަސަން ނިޝާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA205468ެ70އެލިޖިބަލްރީތިމާކޯނި ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްހުދުކޮކާ ، ޏ.ފުވައްމުލައA149073ްޢަލީ ޞާދިޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

244B2022/03625ްއިލްޔާސް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA027425ޫ70އެލިޖިބަލްވެސްޓްލައިޓް ، ސ.ހުޅުދ

އެލިޖިބަލްސިލްވަރކްލައުޑް ، ސ.ހުޅުޫދA152036ޝާޒްލީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

245B2022/03663ްއިބްރާހީމް ސިޔާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA259411ޫ70އެލިޖިބަލްކުންނާރުމާގެ ، ހއ.މޮޅަދ

އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ހއ.މޮޅަޫދA158586އާމިނަތު ސިފާނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

246B2022/03751ްއިބްރާހީމް ޝާހްމެއިން އެޕްލިކަންޓA061674ނޑޫޫދ 70އެލިޖިބަލްނޯރެޓްވިލާ ، ތ.ކަ

247B2022/03781ްއަޙްމަދު ޖާވީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA098952ާ70އެލިޖިބަލްފައިވްރޯސް ، ގދ.ނަޑެއްލ

248B2022/03806ްނާފިޢު އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA138315ު70އެލިޖިބަލްއޯސަންވިލާ ، ބ.ކުޑަރިކިލ

249B2022/03830ްޒުލްފާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA11858970އެލިޖިބަލްބަ◌ަނަފުސާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުިށ

250B2022/03927ްޢާއިޝަތު  ޝިފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA08786570އެލިޖިބަލްހޭޒްލީން ، ދ.ކުޑަހުވަޫދ

އެލިޖިބަލްބޯގަންވިލާ ، ރ.އުނގޫފާުރA238917އިބްރާހީމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

251B2022/04115ްޢަލީ ޢީސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA095528ޫނޑިދ 70އެލިޖިބަލްއަޒޭލިއާ ، ދ.ބަ

ނޑިދA375107ޫމުޙައްމަދު އަޒްލީން ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްއަޒޭލިއާ ، ދ.ބަ

ނޑިޫދA210708ނަޞީރާ ޢައްބާސްކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްއަޒޭލިއާ ، ދ.ބަ

252B2022/04150ްޙުސައިންމަނިކުމެއިން އެޕްލިކަންޓA09685270އެލިޖިބަލްހީނާޑީގެ ، ގއ.ގެމަނަފުިށ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

253B2022/04180ްއިބްރާހީމް ސުނީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13403170އެލިޖިބަލްއުދަރެސް ، ލ.ދަނބިޫދ

254B2022/04185ްމަރްޔަމް ޒޫނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA10289070އެލިޖިބަލްފެހިއައްސޭރި ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

އެލިޖިބަލްފޭރުމާގެ ، ސ.ހުޅުޫދA121073މުޙައްމަދު ޢުބައިދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

255B2022/04188ްޙާމިދު ބަޝީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA10224370އެލިޖިބަލްއަނާ ، ބ.ދަރަވަންޫދ

އެލިޖިބަލްފުނަމާގެ ، ބ.ދަރަވަންޫދA109845ކަމްލާ ވަޖީހްކޯ އެޕްލިކަންޓް

256B2022/04293ްއިބްރާހީމްދީދީމެއިން އެޕްލިކަންޓA253826ެ70އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 04831 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

257B2022/04296ްފާޠިމަތު ޝިޔާމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA23102570އެލިޖިބަލްރޯސްގާޑަން ، ސ.ފޭޫދ

އެލިޖިބަލްޕައިންސް ، ސ.މަރަޫދA017869އަޙްމަދު ސިމާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

258B2022/04306ްޞަފްވަތުهللا ސަޢުުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA374147ި70އެލިޖިބަލްލިފަދޫ ، ގއ.ވިލިނގިލ

259B2022/00680ްޙަސަން ސަޢީދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10437169އެލިޖިބަލްސައިމާގެ ، ގއ.ދެއްވަޫދ

އެލިޖިބަލްސައިމާގެ ، ގއ.ދެއްވަދA063245ޫއަޙްމަދު ސަޢީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

260B2022/01073ްއިސްމާޢީލް ސަޢުުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA092681ި69އެލިޖިބަލްވީނަސްވިލާ ، ގއ.ގެމަނަފުށ

261B2022/01179ްޢަބްދުއްރަޙްމާން ޞަލާޙް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05766169އެލިޖިބަލްރޯޒް ، ކ.ހުާރ

262B2022/01610ްތުޙްފާ ފަތުޙުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA15890469އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށ

އެލިޖިބަލްމުސަންމާގެ ، ބ.ކެންދA110868ޫވާލިދު އިދުރީސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

263B2022/01717ްއިބްރާހީމް ޝުޖާޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07905569އެލިޖިބަލްވާރޭވިލާ ، ނ.މަނަޫދ

264B2022/01832ްޢަބްުދهللا ފަހުމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA006297ް69އެލިޖިބަލްއޮޅުތެރޭގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

265B2022/01838ްމަރްޔަމް އަސްފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA138793ެ69އެލިޖިބަލްގާކޮށި ފްލެޓް 703 ބީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭޖަނަވަރީގެ ، މ.ދިއްގަރA088870ުމުޙައްމަދު މުޢިއްޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

266B2022/02729ްމަރްޔަމް ޠައިބާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA06546469އެލިޖިބަލްމަސްރަޙުގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

އެލިޖިބަލްހައިހޯޕް ، ޅ.ނައިފަުރA062491މުޙައްމަދު އަނީލް ޢަބްދުއްލަޠީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

267B2022/02773ްމޫސާ މާހިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA265599ް69އެލިޖިބަލްފިނިމާގެ ، ށ.ފީވައ

އެލިޖިބަލްފިނިމާގެ ، ށ.ފީވައA265597ްޢަބްުދهللا ޢިމާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

268B2022/03391ްމަރްޔަމް ޝައުނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA281287ް69އެލިޖިބަލްމުސްތަރީގެ ، އއ.މާޅޮސ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭރިވަރނައިލް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA040863ެއަޙްމަދު އަލްޠާފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

269B2022/03414ްއަޙްމަދު މުޙައްމަދުދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA004526ެ69އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7688 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

270B2022/03428ްމުޙައްމަދު ޢިމާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA006933ް69އެލިޖިބަލްގަންޖާމިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

271B2022/03873ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA160830ް69އެލިޖިބަލްމަޤްދިސް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

272B2022/04190ްއިބްރާހީމް ރިޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA148152ާ69އެލިޖިބަލްމޭގަ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑ

273B2022/00682ްއަޙްމަދު ޝިނާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA075439ޫ68އެލިޖިބަލްގާލިކުއާގެ ، ގދ.ތިނަދ

274B2022/00721ްފާޠިމަތު ފަހުމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA297991ި68އެލިޖިބަލްސީނަރީ ، ގދ.މަޑަވެލ

އެލިޖިބަލްސަބުދެލިގެ ، ހއ.ކެލA277368ާޙަސަން އަދުހަމުކޯ އެޕްލިކަންޓް

275B2022/00767ްމުޙައްމަދު ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA01712268އެލިޖިބަލްފޫޅުމާގެ ، ސ.ފޭޫދ

276B2022/00827ްމަރްޔަމް ސިދުނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA083153ޫ68އެލިޖިބަލްއައްސޭރިގެ ، ހއ.ދިއްދ

އެލިޖިބަލްސަކައިމޫ ، ހއ.ދިއްޫދA081507ޢަބްުދهللا މާހިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

277B2022/00887ްމޫސާ ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA08015268އެލިޖިބަލްހިޔާ ، މ.ދިއްގަުރ

278B2022/00954ްއާދަމް ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA038825ް68އެލިޖިބަލްހުވަނދުމާގެ ، ހދ.ނޮޅިވަރަނ

279B2022/00962ްޢަބްުދهللا މާހިރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA08150768އެލިޖިބަލްސަކައިމޫ ، ހއ.ދިއްޫދ

އެލިޖިބަލްއައްސޭރިގެ ، ހއ.ދިއްޫދA083153މަރްޔަމް ސިދުނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

280B2022/01066ްޝިހާން މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA062290ި68އެލިޖިބަލްހެޕީނައިޓް ، ގއ.ވިލިނގިލ

281B2022/01100ްއާމިނަތު ސަލްވާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA402793ޫ68އެލިޖިބަލްކަރާދުބުރިގެ ، ސ.ހިތަދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްމެންދޫގެ ، ސ.ހިތަދA293352ޫމުޙައްމަދު ވާޞިފު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

282B2022/01314ްޢާއިޝަތު ސުހާނާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA210410ެ68އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 67231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 85621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA324590ެފާޠިމަތު ސުނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

283B2022/01425ްއިބްރާހީމް ޝަރީފް ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA22492068އެލިޖިބަލްއުރަހަ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

284B2022/01444ްމުޙައްމަދު ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA04866368އެލިޖިބަލްހިޔާ ، ބ.ހިތާޫދ

285B2022/01551ްޢަލީ ނާފިޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA093386ޫ68އެލިޖިބަލްލޫނާ ، ސ.ހިތަދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއިރުފުހޭގެ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA078275ޒައިނާ ރަމީޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

286B2022/01615ްއާސިޔަތު ޢަބްދުލްހާީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA10216668އެލިޖިބަލްއޯޝަންރީޑް ، ގދ.ތިނަޫދ

287B2022/01641ްޢާއިޝަތު ޝަބާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA122669ި68އެލިޖިބަލްސަބާނާ ، ރ.އަލިފުށ

288B2022/01955ްޢާއިޝަތު ޝާހިދާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA071366ޫ68އެލިޖިބަލްބްލޫރެސްޓް ، ނ.ވެލިދ

އެލިޖިބަލްބަހާރުގެ ، ނ.ވެލިޫދA011904ޢަބްުދهللا އިބްރާހީމްފުޅުކޯ އެޕްލިކަންޓް

289B2022/01989ްއިބްރާހީމް ޢަފީފުމެއިން އެޕްލިކަންޓA049820ނޑެއްޫދ 68އެލިޖިބަލްގުލްބަކާގެ ، ގދ.ހޯ

290B2022/02029ްސަލްމާން މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA156631ި68އެލިޖިބަލްއަންބަރީގެ ، ށ.މަރޮށ

އެލިޖިބަލްމަތީރަށް ، ހދ.ހަނިމާޫދA088175ޚާލިދާ އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

291B2022/02036ްއިދުރީސް ޚަލީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA11406968އެލިޖިބަލްހޭޒްލީން ، ވ.ރަކީޫދ

292B2022/02355ްއިނާސް އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA34773968އެލިޖިބަލްތެވެލި ، ބ.ތުޅާޫދ

އެލިޖިބަލްގުމުރީގެ ، ބ.ތުޅާޫދA312587ޢިޞާމް އަބޫބަކުުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

293B2022/02369ްމަޢުޞޫމާ ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA207214ޫ68އެލިޖިބަލްޖަނަވަރީމާގެ ، ނ.މަނަދ

އެލިޖިބަލްޕިޔާރާގެ ، ނ.މަނަދA079342ޫއަޙްމަދު ޝާހިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

294B2022/02399ްމޫސާ ޙަސަންފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA04683268އެލިޖިބަލްއަރިޒޯނާ ، ރ.އިނގުރައިޫދ

295B2022/02426ްއަނީސާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA03004668އެލިޖިބަލްވަލުގެ ، އދ.ފެންފުިށ

އެލިޖިބަލްއެންދެރިމާގެ ، އދ.ފެންފުށA023634ިޢާމިރު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

296B2022/02445ްޢަބްދުهللا ޙަފީްޡމެއިން އެޕްލިކަންޓA026347ެ68އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 0438 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

297B2022/02488ްމުޙައްމަދު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA04343968އެލިޖިބަލްރަންބުސްތާނުގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

298B2022/02516ްއަޙްމަދު ޝާހިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA079342ޫ68އެލިޖިބަލްޕިޔާރާގެ ، ނ.މަނަދ

އެލިޖިބަލްޖަނަވަރީމާގެ ، ނ.މަނަދA207214ޫމަޢުޞޫމާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

299B2022/02875ްއާމިނަތު ނަޛީޙާމެއިން އެޕްލިކަންޓA156804ު68އެލިޖިބަލްފޮނިފޮނިމާގެ ، ރ.މާކުރަތ

އެލިޖިބަލްޝަރުތު ، ބ.ތުޅާޫދA066421މުޙައްމަދު ޝާފިޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

300B2022/03284ްއާމިނަތު ޒުލާލަތުމެއިން އެޕްލިކަންޓA158928ޫ68އެލިޖިބަލްޝޭޑް ، ސ.ހުޅުދ

އެލިޖިބަލްވެސްޓްލައިޓް ، ސ.ހުޅުދA014411ޫޔާސިރު  ވަސީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

301B2022/03541ްމުޙައްމަދު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA00803068އެލިޖިބަލްބީޗްސައިޑް ، އއ.ބޮޑުފޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްދަނބުމާގެ ، އއ.ބޮޑުފޮޅުޫދA279821ސިމްލާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

302B2022/03608ްމުޙައްމަދު ޣައްސާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA30093705501 ، ެ68އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލެ ، A30199705501ޢާއިޝަތު ޠަލްޙަުތކޯ އެޕްލިކަންޓް

303B2022/03628ްޢާރިފް ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA14136168އެލިޖިބަލްބާޑްވިލާ ، ބ.ތުޅާޫދ

304B2022/03665ްއަޙްމަދު ޙަމްޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA120712ެ68އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 11121 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއަލްމާ ، ނ.ވެލިދA204590ޫއާމިނަތު އަޙްލާމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

305B2022/03769ްމަދީޙު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA045766ި68އެލިޖިބަލްސިންކޯނަރ ، ގދ.މަޑަވެލ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭސިންކޯނަރ ، ގދ.މަޑަވެލA045766ިމަދީޙު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

306B2022/03908ްޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA13034368އެލިޖިބަލްފިނިފެންމާގެ ، ފ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްރިހިވެލި ، ޏ.ފުވައްމުލައA279946ްޢާއިޝަތު ސަލްވާކޯ އެޕްލިކަންޓް
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307B2022/03977ްއިބްރާހީމް ނިޔާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06330968އެލިޖިބަލްބްލޫހައުސް ، ތ.ތިމަރަފުިށ

308B2022/04039ްފާޠިމަތު ހުޝާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA147941ު68އެލިޖިބަލްމައިޒާންދޮށުގެ ، ރ.ރަސްގެތީމ

އެލިޖިބަލްމައިޒާންދޮށުގެ ، ރ.ރަސްގެތީމA077990ުމުޙައްމަދު ނިޝާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

309B2022/04099ްތިލްމީޛާ  ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA15869368އެލިޖިބަލްޕެންޒީ ، ބ.ހިތާޫދ

އެލިޖިބަލްއަބްހާ ، ބ.ހިތާޫދA062341ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

310B2022/04104ްޢިޞާމް އަބޫބަކުުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA31258768އެލިޖިބަލްގުމުރީގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

އެލިޖިބަލްތެވެލި ، ބ.ތުޅާޫދA347739އިނާސް އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

311B2022/04169ްފާޠިމަތު ޞާލަތުމެއިން އެޕްލިކަންޓA151904ޫނޑުހުޅުދ 68އެލިޖިބަލްޖަންބުމާގެ ، ގއ.ކަ

312B2022/04182ްފާޠިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA092968ު68އެލިޖިބަލްލަކީ ، ޅ.ހިންނަވަރ

އެލިޖިބަލްލަންކާ ، ޅ.ހިންނަވަުރA220537ޢުމަރު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

313B2022/04209ްއަޝްރަފު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA089828ެ68އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 95931 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

314B2022/04225ްއާމިނަތު ޢުމްާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA20717068އެލިޖިބަލްނިޝާން ، ނ.ކެނދިކުޅުޫދ

315B2022/04308ްމަރްޔަމް ޝަފީޤާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA119464ޫ68އެލިޖިބަލްވޭރު ، ގއ.ދެއްވަދ

316B2022/01037ްޝަމީމާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA21172067އެލިޖިބަލްލަންޗް ، ދ.ކުޑަހުވަޫދ

އެލިޖިބަލްއިރަމާގެ ، ދ.ކުޑަހުވަޫދA212286މަޢާޝް ރާޝިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއިރަމާގެ ، ދ.ކުޑަހުވަޫދA049055ރާޝިދު ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

317B2022/01260ްޙުސައިން ފަރުހާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA161729ުނޑިތީމ 67އެލިޖިބަލްރޯޒީ ، ށ.ކަ

318B2022/01477ްއަޙްމަދު ޝައްމާޙު ޢަބްުދهللا ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA337840ެ25 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ- 67އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 20-ޖީ

-25 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA130433ެއާމިނަތު ރަޟިއްޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭފްލެޓް ނަންބަރު 20-ޖީ

319B2022/01797ްޢާއިޝަތު ދިމްނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA010843ެ67އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7419 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއެވަރބްލޫ ، އއ.އުކުޅަސA007719ްޢަބްުދهللا ޒިޔާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

320B2022/02582ްޙަސަން ޛަހީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA061675ް67އެލިޖިބަލްސަބްނަމީގެ ، މ.މުލައ

އެލިޖިބަލްއާފަތިސް ، ގދ.ތިނަޫދA081826ފާޠިމަތު ޝަމީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

321B2022/02810ްމަރްޔަމް ހުދާމެއިން އެޕްލިކަންޓA06645667އެލިޖިބަލްބްލޫރެސްޓް ، ނ.ވެލިޫދ

އެލިޖިބަލްގާތުގިރި ، ބ.ތުޅާދA108388ޫޔޫސުފް ނިހާދު އިދުރީސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްބްލޫރެސްޓް ، ނ.ވެލިދA204707ޫފާޠިމަތު އުޝާމާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

322B2022/02915ްޔާމީން އިދްރީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA122108ޫ67އެލިޖިބަލްމަތަރަސްމާގެ ، ދ.ކުޑަހުވަދ

ނޑިޫދA210904ޒޫނާ ނަޞީުރކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްއޮވަރސީޒް ، ދ.ބަ

323B2022/03031ްޢަލީ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA026525ި67އެލިޖިބަލްޢަޒުމް ، އދ.މާމިގިލ

324B2022/03426ްޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA053531ެ67އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7438 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްރިހިވެލި ، ބ.ހިތާޫދA249836މުޙައްމަދު ސުހައިލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

325B2022/03582ްއަޙްމަދު ޒަކީމެއިން އެޕްލިކަންޓA08334567އެލިޖިބަލްހުސްނުހީނާގެ ، ހއ.ދިއްޫދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހުސްނުހީނާގެ ، ހއ.ދިއްޫދA071591ޙުސައިން ޒަކީކޯ އެޕްލިކަންޓް

326B2022/03638ްޙަލީމަތު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA230627ޫ67އެލިޖިބަލްސޯމާ ، ހދ.ކުމުންދ

327B2022/00663ްނުސްރާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA29498066އެލިޖިބަލްމޫސުމްވިލާ ، ހއ.ބާރަްށ

އެލިޖިބަލްވިނަރެސް ، ފ.ނިލަންދA235770ޫޢަލީ ނިޔާޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

328B2022/00752ްޙުސައިން ޝިހާބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA092585ޫ66އެލިޖިބަލްމަދޮށި ، ލ.ފޮނަދ

329B2022/00782ްޢަލީ ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA032290ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 25331 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސަންބީމް ، ސ.ފޭދA015756ޫއާމިނަތު ޝަޒުލީނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

330B2022/00816ްއަޙްމަދު ނައުފަލް ޢަބްދުލްހާީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA075094ޫ66އެލިޖިބަލްދިރޭލާލުގެ ، ދ.ކުޑަހުވަދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރ ރސ 2864 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA022380ެޙަފީޡާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

331B2022/00945ްއިބްރާހީމް ރަޒީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA07722566އެލިޖިބަލްއެރޯ ، ހއ.ފިއްލަޫދ

332B2022/01064ްމުޙައްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA027546ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު 0458 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޒަމާނީގެ ، ގދ.ތިނަދA261244ޫއަޙްމަދު ވާރިޝް މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޒަމާނީގެ ، ގދ.ތިނަޫދA318824ޔަމާނު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

333B2022/01103ްސިރާޖް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA124953ޫ66އެލިޖިބަލްއަލިވިލާގެ ، ގދ.ރަތަފަންދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހިކިފިނިފެންމާގެ ، އއ.ތޮއްޑA054708ޫފާޠިމަތު މަޖީާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

334B2022/01170ްޢާއިޝަތު ޝިއުނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA278709ި66އެލިޖިބަލްޑީޑީނައިޓް ، އއ.މަތިވެރ

335B2022/01214ްއިސްމާޢީލް ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA117397ި66އެލިޖިބަލްޒޯން ، ގއ.ވިލިނގިލ

336B2022/01463ްއަޙްމަދު ޔާމިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA122677ޫ66އެލިޖިބަލްނާގޫރުގެ ، ށ.ކޮމަންޑ

337B2022/01527ްޝާމިލާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA09473666އެލިޖިބަލްގުލްޝަނީގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

338B2022/01621ްއިސްމާޢީލް ޙިލްމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA086763ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 96321 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްވޭވިންގލައިޓް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA051115ެޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

339B2022/01798ްލަޙުފާ ފަތުޙުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA24003466އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށ

އެލިޖިބަލްފިތުރޯނުގެ ، ތ.ކިނބިޫދA287281އަޙްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

340B2022/01884ްޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA087707ޫ66އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، ތ.ކިނބިދ

341B2022/01889ްޢާއިޝަތު އަޙްލާމް އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA236774ެ3-1ސީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ- 66އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު ސީ

އެލިޖިބަލްފުނަމާގެ ، ތ.ދިޔަމިގިލA080736ިޝުޢައިބު ޢަބްުދهللاދީދީކޯ އެޕްލިކަންޓް

-3-1ސީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA023803ެއަޙްމަދު ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭފްލެޓްނަންބަރު ސީ

342B2022/01971ްމަރްޔަމް ޝީޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA04518366އެލިޖިބަލްބިލަތްމާގެ ، ގދ.ގައްޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7192 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA026375ެއިބްރާހީމް ޙުސައިންމަނިކުކޯ އެޕްލިކަންޓް

343B2022/02008ްއަމީނުهللا ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA30289066އެލިޖިބަލްއާޒާދު ، ގއ.މާމެންޫދ

344B2022/02016ްޙަލީމަތު ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA120416ު66އެލިޖިބަލްފިނިފެންމާގެ ، ރ.އަނގޮޅިތީމ

އެލިޖިބަލްފިނިފެންމާގެ ، ރ.އަނގޮޅިތީމA253804ުމުޙައްމަދު ޔަސްފާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

345B2022/02018ްޖަމްޝާދު މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA06089966އެލިޖިބަލްއަލިވިލާގެ ، ގދ.ރަތަފަންޫދ

346B2022/02027ްއަޙްމަދު ޢިނާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA258031ޫ66އެލިޖިބަލްރީޙުއްޞަބާ ، ހއ.ދިއްދ

347B2022/02129ްފައިޞަލް އަމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA076156ް66އެލިޖިބަލްކާރނޭޝަންމާގެ ، ހދ.ނޮޅިވަރަނ

348B2022/02166ްޝާޒްލީ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA03963266އެލިޖިބަލްކިނާރާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްއިރުވައިގެ ، ރ.އިނގުރައިދA001708ޫޢަބްދުލްމަތީން ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

349B2022/02194ްޢާއިޝަތު ޒިލިއަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA153040ާ66އެލިޖިބަލްބްލޫހެވަން ، ހއ.ކެލ

ރޑްން ، މާލެ ސިޓީ.މާލA038173ެމުޙައްމަދު ނާޡިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްހިލްއިންދަގާ

350B2022/02278ްޢާއިޝަތު އާސިފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA285765ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 69731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

351B2022/02292ްޢަބްދުލްމަތީން އަބޫބަކުރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA13270766އެލިޖިބަލްރޯޒްމީޑް ، ރ.އިނގުރައިޫދ

އެލިޖިބަލްމާވަހި ، ޅ.ނައިފަުރA215928ޢާއިޝަތު ޛީޝާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

352B2022/02329ްއިބްރާހީމް ޖަމާލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06386766އެލިޖިބަލްސިލިންކޯ ، ކ.ގުރައިޫދ

353B2022/02372ްޢާއިޝަތު ރުޚްސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA299227ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 93011 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްދިއްގާގަސްދޮށުގެ ، ކ.ދިއްފުިށA142279މުޙައްމަދު ޔަޝްރަފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

354B2022/02515ްފާޠިމަތު ރަޝީދާމެއިން އެޕްލިކަންޓA140965ޫ66އެލިޖިބަލްމާބުލް ، ހއ.ދިއްދ

355B2022/02547ްމުޙައްމަދު ރާބިޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA070540ް66އެލިޖިބަލްކާމިނީގެ ، މ.މުލައ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭނޫކޮކާގެ ، މ.މުލައA275994ްފައުޒިއްޔާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްކާމިނީގެ ، މ.މުލައA155820ްޢާއިޝަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

356B2022/02567ްމަމްނޫން ޢަބްދުއްނާޞިރު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA321017ޫ66އެލިޖިބަލްމުޝްތަރީގެ ، ޅ.ކުރެންދ
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އެލިޖިބަލްމުޝްތަރީގެ ، ޅ.ކުރެންޫދA321017މަމްނޫން ޢަބްދުއްނާޞިރު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

357B2022/02569ްމުޙައްމަދު ފަޒީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA065813ޫ66އެލިޖިބަލްހޭޒުލީން ، ބ.ތުޅާދ

އެލިޖިބަލްރިބުދޫ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA138340ެއާމިނަތު ޝެލީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

358B2022/02617ްޢަލީ ޝަހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA00190966އެލިޖިބަލްއަސަރީގެ ، ބ.އޭދަފުިށ

އެލިޖިބަލްއަސަރީގެ ، ބ.އޭދަފުިށA110344ޙުސައިން ޝަހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

359B2022/02738ްޝާޒުލީ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA088443ި66އެލިޖިބަލްފެހިގެ ، ތ.މަޑިފުށ

360B2022/02796ްއާމިނަތު ސައުޝަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA014040ޫ66އެލިޖިބަލްގުލްޒާރުވާދީ ، ސ.ހުޅުދ

361B2022/02798ްއާމިނަތު ބަޝީާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA084904ނޑިޫދ 66އެލިޖިބަލްދިރިމާގެ ، ދ.ބަ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހުރުއަޑި ، ޏ.ފުވައްމުލައA006104ްއަޝްރަފް އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

362B2022/02911ްޢަބްުދهللا ނަދުވީމެއިން އެޕްލިކަންޓA076834ި66އެލިޖިބަލްފީރޯޒްގެ ، ތ.ތިމަރަފުށ

363B2022/02970ްއިބްރާހީމް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA11105166އެލިޖިބަލްކުޅިދޮށުގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްނެލުން ، ގދ.ފިޔޯރA143089ީޢަޒީމާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

364B2022/03045ްމުޙައްމަދު ފަޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02308266އެލިޖިބަލްނޫރާނީގެ ، ރ.ވާޫދ

365B2022/03115ްޢާއިޝަތު ޒިމްނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA15812166އެލިޖިބަލްގުލްޗަބޭލީގެ ، ލ.މާބައިޫދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭޝާޒް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA061206ެއަޙްމަދު ހުޝާމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

366B2022/03121ްއިބްރާހީމް ޝަމީމު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA006860ް66އެލިޖިބަލްގުލްހަޒާރުގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްޢާފިޔާ ، ޏ.ފުވައްމުލައA005220ްމަރްޔަމް ޢަޛްާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

367B2022/03123ްޙުސްނާ ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA11529666އެލިޖިބަލްފެހިގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭފިނިއާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA062841ެމަޢުރޫފް މުޙައްމަދުދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

368B2022/03144ްޢަބްުދهللا ފައިރޫޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA090383ާ66އެލިޖިބަލްރަންގަލި ، ހއ.ކެލ

އެލިޖިބަލްނިޝާން ، ނ.ލަންދA205666ޫމަރްޔަމް ފަޒީނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

369B2022/03145ްޢަބްުދهللا ޝާމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA035844ޫ66އެލިޖިބަލްފިނިވާގެ ، ސ.މަރަދ

370B2022/03204ްޢަބްުދهللا ނާޞިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA112243ޫ66އެލިޖިބަލްހުސްނުހީނާގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދ

އެލިޖިބަލްތިލިންފަރު ، ރ.ކަނދޮޅުޫދA153688އާމިނަތު އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

371B2022/03210ްއާމިނަތު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA003262ް66އެލިޖިބަލްވިދުވަރުގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްބްލޫހެވަން ، ރ.ކަނދޮޅުޫދA001520އިބްރާހީމް ފައިޞަލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

372B2022/03229ްޢަބްދުލްމަޖީދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA148329ޫ66އެލިޖިބަލްވިލުދޮޅި ، ފ.ނިލަންދ

އެލިޖިބަލްގްރީންހެވަން ، ފ.ނިލަންދA122188ޫނާޡިމާ އިސްމާޢީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

373B2022/03238ްމުޙައްމަދު ބަޝީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA04463466އެލިޖިބަލްބީޗްވިލާ ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްބީޗްވިލާ ، ސ.ހުޅުޫދA025458މުޙައްމަދު ނަޒީރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

374B2022/03261ްއަޙްމަދު ޢާރިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA268438ޫ66އެލިޖިބަލްސްނޯލައިޓް ، ށ.ކޮމަންޑ

އެލިޖިބަލްކީލި ، ށ.ކޮމަންޑA267950ޫވިސާދާ މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

375B2022/03312ްއާމިނަތު ޚާލިދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA211950ޫ66އެލިޖިބަލްބޯގަންވިލާ ، ދ.މީދ

އެލިޖިބަލްޗާއްޕަގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA033784ެޢަލީ  ނާޝިުޠކޯ އެޕްލިކަންޓް

376B2022/03322ްޢާއިޝަތު ޙުސްނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA240077ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 90431 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

377B2022/03334ްމޫސާ ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA062716ު66އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ރ.ހުޅުދުއްފާރ

378B2022/03415ްޙުސައިން ރަމީޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA07104866އެލިޖިބަލްބޮންތި ، ގދ.ގައްޫދ

379B2022/03508ްސުނާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08844166އެލިޖިބަލްފެހިގެ ، ތ.މަޑިފުިށ

380B2022/03675ްއަޙްމަދު ޙަމީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA02608866އެލިޖިބަލްސައިމާގެ ، ނ.ހޮޅުޫދ

381B2022/03684ްފާޠިމަތު ފަރުހާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA306554ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 23031 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނިއުލައިފް ، ގއ.ގެމަނަފުިށA000237މުޙައްމަދު ހާޝިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

382B2022/03713ްފާޠިމަތު ރަޝީާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA071627ި66އެލިޖިބަލްތަރާނާ ، ބ.އޭދަފުށ

އެލިޖިބަލްބްރޫމް ، ގދ.ތިނަޫދA059398ނިޔާޒު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

383B2022/03735ްއިބްރާހީމް ރިޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA015982ެ66އެލިޖިބަލްނަމްބަރު ރސ 47621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

384B2022/03742ްއަޚްތަރު މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA04683166އެލިޖިބަލްބޮޑުރުއްދޮށުގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

385B2022/03765ްމޫސާ ޞާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA007194ޫ66އެލިޖިބަލްއެއްފަސް ، އއ.ތޮއްޑ

386B2022/03813ްއަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާމެއިން އެޕްލިކަންޓA066148ު66އެލިޖިބަލްސަޢުދިއްޔާ ، ޅ.ހިންނަވަރ

އެލިޖިބަލްޕައިންއެޕަލް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA121767ެޢާއިޝަތު ރުކްޝާނާ އިސްމާޢީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

387B2022/03814ްލަޠީފާ އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA057564ް66އެލިޖިބަލްހަވީރީނާޒު ، ހއ.އުލިގަނ

388B2022/03819ްމުޙައްމަދު ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA03512866އެލިޖިބަލްބޮޑުކެކުރިގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

އެލިޖިބަލްބޮޑުކެކުރިގެ ، ބ.ތުޅާޫދA249858ޝާބިން މުޙައްމަދު ޝަރީފުކޯ އެޕްލިކަންޓް

389B2022/03836ްއަޙްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA289996ް66އެލިޖިބަލްމުޝްތަރީގެ ، ބ.ދޮންފަނ

390B2022/03926ްއަޙްމަދު ޙަކީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA117530ި66އެލިޖިބަލްކިބިގަސްދޮށުގެ ، ގއ.ވިލިނގިލ

391B2022/04026ްޢާއިޝަތު އިޛުނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA252082ި66އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ތ.ގާދިއްފުށ

އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ތ.ގާދިއްފުިށA252081ފާޠިމަތު އިބްނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

392B2022/04047ްއަޝްރަފް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA05572666އެލިޖިބަލްލިލީމާގެ ، ގއ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްޝާޒް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA080192ެޢާއިޝަތު ޝިފާނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

393B2022/04087ްޢަރީފް އަޙްމަދު ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA109797ޫ66އެލިޖިބަލްނަސްފަރު ، ބ.ދަރަވަންދ

394B2022/04179ްއިބްރާހީމް ޢާރިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA01432766އެލިޖިބަލްހުސްނުހީނާގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްރަންރީދޫގެ ، ސ.ފޭޫދA161363މިރްފަތު އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

395B2022/04184ްއަޙްމަދު ޙަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA07114466އެލިޖިބަލްހެޕީގާޑަން ، ސ.ހިތަޫދ

396B2022/04187ްމުޙައްމަދު ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA025708ި66އެލިޖިބަލްގޮންގަލި ، ގއ.ވިލިނގިލ

397B2022/04191ްފާޠިމަތު އިބްނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA25208166އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ތ.ގާދިއްފުިށ

އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ތ.ގާދިއްފުށA252082ިޢާއިޝަތު އިޛުނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްނާގަލި ، ތ.ގާދިއްފުިށA249280އަޙްމަދު އަޙުސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

398B2022/04206ްޢަލީ ޠާލިބްމެއިން އެޕްލިކަންޓA27901666އެލިޖިބަލްއައްސޭރިވިލާ ، ސ.ހުޅުޫދ

399B2022/04259ްމަރްޔަމް ޝަހުނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA293881ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7089 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

400B2022/04274ްމުޙައްމަދު ފައިޞަލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA282077ެ66އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 19031 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 85131 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA336157ެފާޠިމަތު  ބަސްމާކޯ އެޕްލިކަންޓް

401B2022/00943ްމުޙައްމަދު ޙައިދަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA11386265އެލިޖިބަލްރޯޒްމީޑް ، ނ.ހޮޅުޫދ

402B2022/00974ްމުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA04746865އެލިޖިބަލްއާޒާދުގެ ، ށ.ގޮއިޫދ

403B2022/01067ްޢަބްދުލްމަޖީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA058400ް65އެލިޖިބަލްގަދަހަމާދުގެ ، ލ.މާވަށ

404B2022/01092ްއަޙްމަދު ސަޢީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA081873ި65އެލިޖިބަލްތިބްރޯޒުގެ ، ގދ.މަޑަވެލ

405B2022/01185ްޝަމީމް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA01227165އެލިޖިބަލްރިހިދޯދި ، ގދ.ފިޔޯީރ

406B2022/01391ްޙައްވާ ސީނިޔާޒު ޢަދުނާނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA081978ެ65އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 0428 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

407B2022/01978ްޒުލައިޚާ ޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA290108ެ65އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 02801 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްރިޔާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA306529ެޙުސައިން ޒާހި◌ިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

408B2022/01979ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12160365އެލިޖިބަލްސޯސަންގެ ، ފ.ބިލެތްޫދ

409B2022/02125ްޝާފިޢު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA025261ޫ65އެލިޖިބަލްވާރުގެ ، ސ.ހުޅުދ

410B2022/02435ްފަރުޙަތު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA003735ެ65އެލިޖިބަލްނާއިލް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމުރާކި ، ޏ.ފުވައްމުލައA003857ްމުޙައްމަދު ޢާޠިފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

411B2022/02536ްއަޙްމަދު  ޙަމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA26516065އެލިޖިބަލްޗާނދަނީގެ ، ށ.މާއުނގޫޫދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްޗާނދަނީގެ ، ށ.މާއުނގޫޫދA265161މުޙައްމަދު ޙައްމާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

412B2022/02643ްމުޙައްމަދު ޝިފާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA054215ެ65އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 87021 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 58021 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA163057ެރީޝާ އަޙްމަދު ރަޝާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

413B2022/02650ްރީޝާ އަޙްމަދު ރަޝާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA163057ެ65އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 58021 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 87021 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA054215ެމުޙައްމަދު ޝިފާޙުކޯ އެޕްލިކަންޓް

414B2022/03140ްތަސްލީމް ޢަބްދުލްކަރީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA14753165އެލިޖިބަލްބުލާސަންގެ ، ހދ.މަކުނުޫދ

އެލިޖިބަލްއަރިމަތީގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA160841ްފާޠިމަތު ޖަމީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

415B2022/03524ްސީމާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA067648ް65އެލިޖިބަލްއޯކޭ ، ށ.ފީވައ

އެލިޖިބަލްހިޔާވަހި ، ހއ.ކެލA115844ާޠާހާ ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

416B2022/03716ްޙުސައިން ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA10241865އެލިޖިބަލްފްރެންކް ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްދިރޭލާލުގެ ، ދ.ކުޑަހުވަޫދA080243ދުންޔާ ޢަބްދުލްހާީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

417B2022/03798ްޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA078467ް65އެލިޖިބަލްސަލްސަބީލުގެ ، ލ.ގަނ

އެލިޖިބަލްއެމެރަލްޑް ޖެމް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA048723ެމަރްޔަމް ޙަބީބާކޯ އެޕްލިކަންޓް

418B2022/04133ްޒީނާޒް ޢަދުނާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA005686ް65އެލިޖިބަލްވިއުޕާކް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

419B2022/04145ްޛުދުލީނާ ޒަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA149018ި65އެލިޖިބަލްނަރުގިސްވިލާ ، ގއ.ވިލިނގިލ

އެލިޖިބަލްބްލޫވިންގ ، ސ.މަރަޫދA025891ޙަސަން ޝާފިޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

420B2022/04243ްއާޔަުތهللا  ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA15322665އެލިޖިބަލްއާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުިށ

421B2022/00678ްއަޙްމަދު ޣައްސާން ސަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA31508564އެލިޖިބަލްނަރުގިސްވިލާ ، ގދ.ތިނަޫދ

422B2022/00830ްއަޙްމަދު ސިޔާމުމެއިން އެޕްލިކަންޓA064250ޫ64އެލިޖިބަލްނޫރީގެ ، ނ.މަނަދ

އެލިޖިބަލްއަހިގަސްދޮށުގެ ، ނ.މަނަދA205548ޫފާޠިމަތު ލައިޒާކޯ އެޕްލިކަންޓް

423B2022/00971ްއަޙްމަދު މުޖްތަބާމެއިން އެޕްލިކަންޓA060500ި64އެލިޖިބަލްހުޅަނގުގެ ، ހއ.ހޯރަފުށ

424B2022/01091ްފަޡްނާ ޔޫސުފް ފާރިޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07196464އެލިޖިބަލްސަންޝައިން ، ޅ.ހިންނަވަުރ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭކޯޒީގެ ، ގއ.ވިލިނގިލA102799ިޢާޞިފް އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

425B2022/01192ްއިބްރާހީމް ނާޡިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA05481164އެލިޖިބަލްމީނާޒު ، ގދ.ގައްޫދ

އެލިޖިބަލްއާޒާދީގެ ، ސ.ހިތަޫދA024203ނަސްރީން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

426B2022/01332ްމުޙައްމަދު ޒައިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA025408ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 8088 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭރިހިއަވި ، މާލެ ސިޓީ.މާލA011087ެމުނާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

427B2022/01333ްޝާހިދާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA103300ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 01051 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 41051 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA227438ެޢަބްދުهللا އަޙުލާމު ސަޢީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޒަމާނީގެ ، ގދ.ތިނަޫދA123033އާދަމް ސަޢީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

428B2022/01351ްރާފިޢު ޖަމީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10022664އެލިޖިބަލްޖަޒީރާ ، ސ.ހިތަޫދ

429B2022/01526ްޔަޒީދާ އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA235545ޫ64އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ފ.ނިލަންދ

އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ފ.ނިލަންދA235545ޫޔަޒީދާ އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

430B2022/01690ްޒައިނަބު ޙަސީނާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA02777764އެލިޖިބަލްނެލުމް ، ނ.ހޮޅުޫދ

431B2022/01909ްފާޠިމަތު ސަންމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA13375964އެލިޖިބަލްއެވަރގްރީން ، ލ.ކަލައިޫދ

432B2022/01953ްއަޙްމަދު ޡުހޫރު ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA266372ޫ64އެލިޖިބަލްފުއްޓަރުހިޔާ ، ށ.ކޮމަންޑ

433B2022/02063ްއަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA099556ޫ64އެލިޖިބަލްއަގޮޓީގެ ، ސ.ހިތަދ

434B2022/02247ްޢަބްުދهللا ނާފިޛުމެއިން އެޕްލިކަންޓA04597064އެލިޖިބަލްޖޭމްގަސްދޮށުގެ ، ގއ.ދެއްވަޫދ

435B2022/02265ްމޫސާ ޚަލީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA150195ޫ64އެލިޖިބަލްޑިލައިޓްވިލާ ، ހދ.ނޭކުރެންދ

436B2022/02436ްމަރްޔަމް ލަބީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA14926964އެލިޖިބަލްނަލަހިޔާ ، މ.ދިއްގަުރ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭދިލްކަޝްގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށA052714މުޙައްމަދު ޒާހިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް
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437B2022/02675ްއަޙްމަދު ޝިޔާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA034769ޫ64އެލިޖިބަލްއަރީޖް ، ށ.ކޮމަންޑ

438B2022/02716ްޝަހީދާ އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA090911ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 84621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

439B2022/02768ްޙަމީދު ޢުމަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA086714ނޑޫޫދ 64އެލިޖިބަލްރާސްޕަރީގެ ، ތ.ކަ

އެލިޖިބަލްސަރިންދާގެ ، ގދ.ތިނަދA306660ޫފާޠިމަތު ނުޒާޙަތު ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

440B2022/02809ްއިބްރާހީމް ސިމާއުމެއިން އެޕްލިކަންޓA21517764އެލިޖިބަލްކޯރަމް ، ޅ.ކުރެންޫދ

441B2022/02879ްއަޙްމަދު ފަޒީނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA10022264އެލިޖިބަލްލައިޓްޝެޑޯ ، ސ.ހިތަޫދ

442B2022/02961ްޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA14886964އެލިޖިބަލްގުލްއަލާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްވިކްޓަރީހައުސް ، ދ.ކުޑަހުވަޫދA208778ލޫޝިޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

443B2022/03062ްޢާއިޝަތު ޝިމްލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA120768ެ64އެލިޖިބަލްސީޑް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ނޑިތީމA147502ުއިބްރާހީމް ރުޝްީދކޯ އެޕްލިކަންޓް ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭފަލަކު ، ށ.ކަ

444B2022/03072ްޚުޒައިމާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA029052ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 85231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްގިރިފުށި ، އދ.ހަންޏާމީޫދA026382ޙަސަން އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގިރިފުށި ، އދ.ހަންޏާމީދA029205ޫޙުސްނާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

445B2022/03083ްޞަލާޙް ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA09932164އެލިޖިބަލްމަލަސް ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

446B2022/03173ްއަޙްމަދު ޝުރައިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA15035564އެލިޖިބަލްނިއުމަންޒިލް ، ތ.ތިމަރަފުިށ

447B2022/03211ްޙުސައިން އިރުޝާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA209589ޫ64އެލިޖިބަލްސޫރަޖު ، ދ.މީދ

448B2022/03295ްސުހައިލު ޖަޢުފަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA067120ޭ64އެލިޖިބަލްޑިލަކްސް ، ހދ.ފިނ

އެލިޖިބަލްބަހާރުގެ ، ހދ.ފިނA225193ޭފާޠިމަތު ޝާލިނީކޯ އެޕްލިކަންޓް

449B2022/03376ްޙައްވާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA158064ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 94331 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްބަންޑާރަވިލާ ، ޏ.ފުވައްމުލައA004276ްމުޙައްމަދު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

450B2022/03572ްމުޙައްމަދު ރިޟުވާނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA134901ް64އެލިޖިބަލްހިބަ ، ލ.ގަނ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 6785 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA148823ެޝިއުރާ ޖަޢުފަުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

451B2022/03682ްނަސްމާ މަފްރޫޤްމެއިން އެޕްލިކަންޓA28181564އެލިޖިބަލްނަލަހިޔާ ، އދ.ހަންޏާމީޫދ

އެލިޖިބަލްލިވަރޕޫލް ، ގއ.ދެއްވަޫދA306079ޢަރުޝަދު ޢަބްދުލްޙަކީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

452B2022/03800ްލައިލާ ޚާލިދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA244157ޫ64އެލިޖިބަލްކުދިބަތްގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދ

453B2022/03832ްޒީނިޔާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA089272ް64އެލިޖިބަލްމަދޮށިމާގެ ، ހއ.ބާރަށ

އެލިޖިބަލAhmed JilabaayaaA292610ްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމަދޮށިމާގެ ، ހއ.ބާރަްށA292607ޙަމްދޫނު ޢަބްދުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

454B2022/03897ްޢުމަރު ސަޢީދު ރަޝާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA14724264އެލިޖިބަލްއޯޓަމްގްލޯރީ ، ކ.ހުާރ

455B2022/03932ްޢަލީ  މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA253452ު64އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، ރ.މާކުރަތ

456B2022/04001ްފާޠިމަތު ޞަބާޙް އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA128737ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 76621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

457B2022/04101ްމާޖިދާ ޢީސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA23264364އެލިޖިބަލްސަންފުލާވަރު ، ހދ.ކުމުންޫދ

އެލިޖިބަލްޙަމީދީމަންޒިލް ، ރ.އަލިފުށA075471ިއަޙްމަދު ޙަމީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

458B2022/04166ްނާއިފު ޒަމީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA215905ި64އެލިޖިބަލްފަޒާ ، މ.މުލ

459B2022/04214ްއަޙްމަދު މުނައްވަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA062475ެ64އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 99031 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

460B2022/00710ްއިބްރާހީމް ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA09194963އެލިޖިބަލްނައިޓްހައުސް ، ސ.ހިތަޫދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭވީނަސް ، ސ.ހިތަޫދA160624ނީޒާ ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

461B2022/01323ްއިބްރާހީމް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA064501ެ63އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 30151 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

462B2022/01516ްއަޙްމަދު ނާއިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12903163އެލިޖިބަލްއުދަރެސް ، ޅ.ހިންނަވަުރ

463B2022/01716ްއަޙްމަދު ރަޝާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA02359563އެލިޖިބަލްއޯކިޑްވިލާ ، ރ.އުނގޫފާުރ

464B2022/02110ްސަޢުދިއްޔާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA059774ް63އެލިޖިބަލްހިރުދުމާގެ ، ހއ.އުލިގަނ
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އެލިޖިބަލްބިންމަތީގެ ، ހއ.އުލިގަނA070372ްމުޙައްމަދު ސަޢީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

465B2022/02756ްއަޙްމަދު ނިޒާުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA095748ޫ63އެލިޖިބަލްރަތްބަގީޗާގެ ، ގއ.ދެއްވަދ

އެލިޖިބަލްރަތްބަގީޗާގެ ، ގއ.ދެއްވަޫދA254176ޖީޝާން ނިޒާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

466B2022/02808ްއާދަމް  ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA142040ި63އެލިޖިބަލްދިއްގާގަސްދޮށުގެ ، ކ.ދިއްފުށ

އެލިޖިބަލްދިއްގާގަސްދޮށުގެ ، ކ.ދިއްފުިށA289295ޙުސައިން ޢަޠޫފުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދިއްގާގަސްދޮށުގެ ، ކ.ދިއްފުށA160591ިއާމިނަތު ޝަރަފާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއަރުޝަން ، ކ.ދިއްފުށA142101ިޢާއިޝަތު ރައޫފުކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭޝީލިން ، ކ.ދިއްފުިށA302508ޝާނާ ޝާފިޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލIbrahim RaufA152202ްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދިއްގާގަސްދޮށުގެ ، ކ.ދިއްފުިށA142280މަރްޔަމް  އިދުރީސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދިއްގާގަސްދޮށުގެ ، ކ.ދިއްފުށA289301ިލަޙްފާ އާދަމް ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

467B2022/02852ްޢަލީ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA010597ް63އެލިޖިބަލްގޮފި ، ޏ.ފުވައްމުލައ

468B2022/03000ްމުޙައްމަދު މުސްޠަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA113406ި63އެލިޖިބަލްހޮރިޒޮން ، ގއ.ވިލިނގިލ

469B2022/03466ްޙައްވާ ރިސްމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA08827663އެލިޖިބަލްދިވެހިގެ ، ތ.މަޑިފުިށ

470B2022/03624ްޢާއިޝަތު ނުޞްރާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA218319ު63އެލިޖިބަލްތެމާ ، ޅ.ހިންނަވަރ

471B2022/03627ްޢާމިރު ޢަބްދުލްކަރީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA079108ޫ63އެލިޖިބަލްނޯރައިޓްވިލާ ، ގއ.މާމެންދ

472B2022/03818ްއިބްރާހީމް ނިޡާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12217563އެލިޖިބަލްފައުނު ، ފ.ނިލަންޫދ

473B2022/04238ްއަޙްމަދު ފުއާދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA044492ެ63އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 06721 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

474B2022/04248ްރަމްލާ  ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA131784ނޑުހުޅުޫދ 63އެލިޖިބަލްޖަވާހިރުވާދީ ، ގއ.ކަ

475B2022/04290ްމުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޢައްބާސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA29634663އެލިޖިބަލްލައިނޫންގެ ، ސ.ފޭޫދ

އެލިޖިބަލްކަރަންކާވިލާ ، އދ.މާމިގިލA287217ިފާޠިމަތު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

476B2022/00781ްޢަބްުދهللا ޙަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA159107ް62އެލިޖިބަލްކާރނޭޝަންމާގެ ، އއ.އުކުޅަސ

އެލިޖިބަލްކާރނޭޝަންމާގެ ، އއ.އުކުޅަސA007768ްއަޙްމަދު ޙަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

477B2022/01337ްމުޙައްމަދު ސާޢިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA209068ނޑިޫދ 62އެލިޖިބަލްމާހިޔާ ، ދ.ބަ

އެލިޖިބަލްޖޯޖެޑްވިލާ ފ.މަގޫޫދA244586ނުހާ އަލީ ސިރާޖްކޯ އެޕްލިކަންޓް

478B2022/01519ްމުނާޙު އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA101302ް62އެލިޖިބަލްނާރެހި ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްހިރިޔާ ، ބ.ތުޅާދA259105ޫނަޝާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

479B2022/01530ްރަމީޒު އަބޫބަކުރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA023476ި62އެލިޖިބަލްރަންގިރިޓީގެ ، އދ.މާމިގިލ

480B2022/01544ްސަލީމާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA030766ި62އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، އދ.މާމިގިލ

481B2022/01657ްޢާފިޢާ ޢަލީ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA10835062އެލިޖިބަލްމެޓްރޯވިލާ ، ބ.ތުޅާޫދ

482B2022/01850ްއިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA049249ެ62އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 13221 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

483B2022/02143ްޢަޒުރިއްޔާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA289312ޫ62އެލިޖިބަލްވޭވީވޯރކް ، ހއ.ފިއްލަދ

އެލިޖިބަލްހިރުނދުއައްސޭރި ، ރ.ކަނދޮޅުޫދA318654އިބްރާހީމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

484B2022/02472ްޙަބީބާ ޢީސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA209082ނޑިޫދ 62އެލިޖިބަލްހަތިހާ ، ދ.ބަ

ނޑިދA209571ޫފާޠިމަތު ޖަޛްލީކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްހަތިހާ ، ދ.ބަ

ނޑިޫދA058368ޙަސަން މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްހަތިހާ ، ދ.ބަ

ނޑިޫދA284789އިނާސް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްހަތިހާ ، ދ.ބަ

485B2022/02477ްމާޖިދު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA038516ޫ62އެލިޖިބަލްމަތަރަސްމާގެ ، ގއ.ދާންދ

އެލިޖިބަލްމަތަރަސްމާގެ ، ގއ.ދާންދA304614ޫނަހުލާ މާޖިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

486B2022/02591ްމުޙައްމަދު ޝާފިޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA06642162އެލިޖިބަލްޝަރުތު ، ބ.ތުޅާޫދ

487B2022/03288ްމޫސާ ޢާލިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA09428462އެލިޖިބަލްއެމެޒަން ، ގއ.ދާންޫދ

19 of 43



ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

488B2022/03314ްފާޠިމަތު ވިކާޝާމެއިން އެޕްލިކަންޓA15054862އެލިޖިބަލްރަމްޒު ، ފ.ނިލަންޫދ

489B2022/03477ްއާމިނަތު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA069780ެ62އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1069 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމުނިޔާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA337201ެޢާއިޝަތު ރާޢިޔާ އިސްޙާޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމުނިޔާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA337202ެޢަލީ ރަޝްވާން އިސްޙާޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

490B2022/03503ްމަރްޔަމް ފައިޙާމެއިން އެޕްލިކަންޓA251034ނޑޫޫދ 62އެލިޖިބަލްބަބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ ، ތ.ކަ

491B2022/03648ްއަޙްމަދު ޝަޒީނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA11422162އެލިޖިބަލްޢަންބަރީ ، ނ.ކުޑަފަިރ

492B2022/03703ްޢާއިޒް  ރުޝްދީމެއިން އެޕްލިކަންޓA301440ޫ62އެލިޖިބަލްކަރިޝްމާ ، ގދ.ތިނަދ

493B2022/03728ްސާދުނާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA014844ެ62އެލިޖިބަލްފްލެޓް 50-1-041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއޮސްޓްރޭލިޔާ ، ސ.ހުޅުޫދA373242އާމިނަތު ނަދާ ނަސީމުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 98731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA146467ެއަޙްމަދު ނަސީމުކޯ އެޕްލިކަންޓް

494B2022/03852ްޢަލީ  އިބްރާހީމްދީދީމެއިން އެޕްލިކަންޓA003356ް62އެލިޖިބަލްޖޭޑް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްޖޭޑް ، ޏ.ފުވައްމުލައA333470ްޢާއިޝަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޖޭޑް ، ޏ.ފުވައްމުލައA384385ްއިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޖޭޑް ، ޏ.ފުވައްމުލައA275021ްޖާުދهللا ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޖޭޑް ، ޏ.ފުވައްމުލައA275024ްއާމިނަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

495B2022/04067ްޙުސައިން ފައްވާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA28576662އެލިޖިބަލްރޯޝަނީވިލާ ، ތ.ވިލުފުިށ

އެލިޖިބަލްރޯޝަނީވިލާ ، ތ.ވިލުފުިށA091476މަރްޔަމް  ފަރުޙާކޯ އެޕްލިކަންޓް

496B2022/04129ްޔޫސުފް  ޞިދުޤީމެއިން އެޕްލިކަންޓA091475ެ62އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 48531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްރޯޝަނީވިލާ ، ތ.ވިލުފުިށA285766ޙުސައިން ފައްވާޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

497B2022/00666ްޙަސަން ޒާހިދު މުޙައްމަދު ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA30619461އެލިޖިބަލްތޭންކް ، ގދ.ތިނަޫދ

498B2022/00718ްޢަލީ ނިޔާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA23577061އެލިޖިބަލްވިނަރެސް ، ފ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްމޫސުމްވިލާ ، ހއ.ބާރަށA294980ްނުސްރާ މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް

499B2022/01254ްއަފްސާނާ ފަހުމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA092409ޫ61އެލިޖިބަލްނީލްވިލާ ، ސ.ހުޅުދ

500B2022/01272ްނާފިޢާ ފަހްމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA024063ޫ61އެލިޖިބަލްނީލްވިލާ ، ސ.ހުޅުދ

އެލިޖިބަލްނީލްވިލާ ، ސ.ހުޅުދA092409ޫއަފްސާނާ ފަހުމީކޯ އެޕްލިކަންޓް

501B2022/01485ްޠާޢަތު  ޢަބްދުލްމުޙްސިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA151896ޫ61އެލިޖިބަލްޕޫލްވާދީ ، ގދ.ތިނަދ

އެލިޖިބަލްޕޫލްވާދީ ، ގދ.ތިނަޫދA306328ޝަޖާޢަތު ޢަބްދުލްމުޙްސިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްލަކީސްޓަރ ، ހއ.މާރަންޫދA075315އަޙްމަދު ޝިފާޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

502B2022/01501ްނާއިޒާ ލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA081703ެ61އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 14231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްދިލާވަރުއާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA038831ެއަޙްމަދު ޙަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

503B2022/01512ްޞަބާޙް ޞާލިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA127554ޫ61އެލިޖިބަލްބްލޫހައުސް ، ވ.ފުލިދ

504B2022/01554ްޢާއިޝަތު ފަޒްލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA064412ޫ61އެލިޖިބަލްފަތްލިޔާގެ ، ބ.ދަރަވަންދ

އެލިޖިބަލްކެލާމާވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA067144ެޙުސައިން ސަރާޙުކޯ އެޕްލިކަންޓް

505B2022/01568ްޢަބްުދهللا ޒާމިރު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA075755ް61އެލިޖިބަލްފިނިފެންމާގެ ، ށ.ފީވައ

އެލިޖިބަލްއަންނާރުމާގެ ، ށ.ފީވައA075703ްޝާހިނާ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

506B2022/01576ްޝިއުނާ ޞާލިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA283634ް61އެލިޖިބަލްވެނިސް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްސްވީޓްމީޑް ، ކ.މާފުިށA307295އަޙްމަދު މާހިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

507B2022/01910ްއާމިނަތު ޢިނާޔާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA12230361އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ކ.ހުާރ

508B2022/01982ްޒުބައިރު ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA009305ޫ61އެލިޖިބަލްރަންކޮކާގެ ، އއ.ފެރިދ

އެލިޖިބަލްރަންކޮކާގެ ، އއ.ފެރިދA008740ޫފިޒާން ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

509B2022/02065ްމުބާޙު  މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA259547ޫ61އެލިޖިބަލްވިންޓަރ ހައުސް ، ބ.ތުޅާދ
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510B2022/02128ްއިބްރާހީމް ޝަހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA15848261އެލިޖިބަލްބޮޑުކާށިގެ ، ރ.އިނގުރައިޫދ

511B2022/02151ްނަބީލާ ޢަބްދުލްމާޖިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA11038461އެލިޖިބަލްމަގޫމާގެ ، ބ.އޭދަފުިށ

512B2022/02154ްފާޠިމަތު ޝަބާނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA081453ޫ61އެލިޖިބަލްބީޗްވިލާ ، ނ.މަނަދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭބީޗްވިލާ ، ނ.މަނަޫދA099028އިބްރާހީމް ރަޝީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

513B2022/02255ްފާޠިމަތު ސަމީރާމެއިން އެޕްލިކަންޓA038178ި61އެލިޖިބަލްދަބުވިލާގެ ، މ.މުލ

514B2022/02273ްމުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކުމެއިން އެޕްލިކަންޓA04927161އެލިޖިބަލްބަހާރުގެ ، ހއ.މޮޅަޫދ

515B2022/02305ްރިނާޛު ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA104215ި61އެލިޖިބަލްވައިޖެހޭގެ ، ގއ.ވިލިނގިލ

516B2022/02309ްފާޠިމަތު ލިޔޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA155479ު61އެލިޖިބަލްބްލޫހެވަން ، ރ.ރަސްގެތީމ

517B2022/02392ްޢަބްުދهللا ޝަކީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA043010ެ61އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 59241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްލެހެރާ ، ހދ.ކުރިނބA227254ިހުދާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

518B2022/02497ްޢަބްުދهللا ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA073056ެ61އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 67121 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

519B2022/02586ްއާމިނަތު ސަޢީާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA059175ެ61އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 66731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

-96 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA035861ެމުޙައްމަދު ރަޝީދު މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭފްލެޓް 10-ޖީ

520B2022/02685ްޝީޒާ ނަޞީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA26859261އެލިޖިބަލްއަނޯނާ ، ގއ.ގެމަނަފުިށ

އެލިޖިބަލްއާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުިށA153226އާޔަތުهللا  ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

521B2022/02698ްއިސްމާޢީލް ޝަނޫންމެއިން އެޕްލިކަންޓA042298ެ61އެލިޖިބަލްޒުހެއިރުއާބާދު ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

522B2022/02872ްއާމިނަތު ސިޒްމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA276025ޫ61އެލިޖިބަލްސަބުދެލީމާގެ ، އއ.ތޮއްޑ

523B2022/02944ްޝަބާނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA08627061އެލިޖިބަލްއަލިވާގެއާގެ ، ނ.ފޮއްޫދ

އެލިޖިބަލްމާރެހާ ، ނ.ފޮއްޫދA041832އިބްރާހީމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

524B2022/03022ްފާތިމަތު އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA072337ެ61އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 93241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 08921 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA033067ެއަޙްމަދު އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްސަމަންދަރުގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރA042365އަޙްމަދު އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 59141 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA072339ެޒިދްނާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

525B2022/03130ްޝަބީން ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA073809ޫ61އެލިޖިބަލްރިހިދޯދިގެއިރުމަތީބައި ، ސ.ހިތަދ

526B2022/03247ްއާމިނަތު ޝާލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA311117ޫ61އެލިޖިބަލްރޭނިސް ، ލ.ހިތަދ

527B2022/03291ްއަޙްމަދު ނާޖިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA158562ެ61އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 53041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނާރެސް ، ށ.ގޮއިޫދA052162މުޙައްމަދު ރަފީޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

528B2022/03348ްއަންވަރު ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA056394ެ61އެލިޖިބަލްގުރުސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

529B2022/03408ްއިސްމާޢީލް ރަހާމެއިން އެޕްލިކަންޓA074948ި61އެލިޖިބަލްދޫރިޔަން ، ތ.މަޑިފުށ

530B2022/03644ްއަޝްފާ ޚާލިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA142971ާ61އެލިޖިބަލްއަނބުގަސްދޮށުގެ ، ހއ.ކެލ

531B2022/03777ްއިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA06141661އެލިޖިބަލްރަތްވިލާގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

532B2022/03862ްއިބްރާހީމް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA043423ު61އެލިޖިބަލްފޮނިމާގެ ، ހއ.ތުރާކުނ

އެލިޖިބަލްޔާގޫތުގެ ، ތ.ގުރައިޫދA122490ނާއިލާ އަބޫބަކުުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

533B2022/03888ްޢާދިލާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA088227ި61އެލިޖިބަލްކަރަންކާގެ ، ތ.މަޑިފުށ

އެލިޖިބަލްދޫރިޔަން ، ތ.މަޑިފުށA074948ިއިސްމާޢީލް ރަހާކޯ އެޕްލިކަންޓް

534B2022/03894ްނާއިލާ އަބޫބަކުރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA12249061އެލިޖިބަލްޔާގޫތުގެ ، ތ.ގުރައިޫދ

އެލިޖިބަލްފޮނިމާގެ ، ހއ.ތުރާކުނA043423ުއިބްރާހީމް ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޔާގޫތުގެ ، ތ.ގުރައިޫދA091699ޚަދީޖާ އަބޫބަކުުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

535B2022/03931ްސަޢުދުهللا އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA067219ޫ61އެލިޖިބަލްސައިމާގެ ، ރ.ރަސްމާދ

އެލިޖިބަލްސައިމާގެ ، ރ.ރަސްމާޫދA342176ޔޫސުފް ޔުމަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމާފުނަގެ ، ނ.ކުޑަފަރA007401ިއާމިނަތު ކަރީމާކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

536B2022/03939ްމުޙައްމަދު އަފްރާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA075884ު61އެލިޖިބަލްއަލަމާގެ ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރ

އެލިޖިބަލްބިއްލޫރިޖެހިގެ ، ސ.ހިތަދA019387ޫސިޔާނާ ސަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

537B2022/04078ްޢަލީ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA236531ޫ61އެލިޖިބަލްޝާރާޒް ، ހދ.ނޭކުރެންދ

އެލިޖިބަލްކަނީރުމާގެ ، ތ.ވޭމަންޑA246996ޫތައުސީނާ ދާއޫދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

538B2022/04149ްފައްޔާޒް އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02458961އެލިޖިބަލްޕާމްލޮޖް ، ޅ.ނައިފަުރ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 25521 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA055094ެފަހީމާ މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

539B2022/04197ްއިބްރާހީމް  ތަޞްނީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA268824ުނޑިތީމ 61އެލިޖިބަލްނައިޓްސްޓާރ ، ށ.ކަ

540B2022/00972ްއަޙްމަދު ރާޟީމެއިން އެޕްލިކަންޓA099419ެ60އެލިޖިބަލްނަކާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

541B2022/01294ްސަޢުދުهللا ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA016845ޫ60އެލިޖިބަލްދުންމާރިގެ ، ސ.މަރަދޫފޭދ

542B2022/01316ްޙުސައިން ރަމީޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA08446660އެލިޖިބަލްމުރިނގު ، ހދ.ކުމުންޫދ

543B2022/01330ްފައުޒިއްޔާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA069272ެ60އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 45401 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންނަރު ރސ 3778 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA122390ެޢަބްުދهللا ޒިޔާދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

544B2022/01623ްމުޙައްމަދު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA05410260އެލިޖިބަލްހިޔާވަހި ، ހއ.ދިއްޫދ

އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 40-3-3 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA113505ެމުއުމިނާ ލަޠީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްހިޔާވަހި ، ހއ.ދިއްޫދA341404އާމިނަތު ރީމާޒު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

545B2022/02144ްމުސާޢަތު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA26382760އެލިޖިބަލްޝާކް ، ތ.ތިމަރަފުިށ

546B2022/02164ްމުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަފޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA122489ި60އެލިޖިބަލްފުނަދޫގެ ، ބ.އޭދަފުށ

547B2022/02235ްޢައްފާން އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA30447160އެލިޖިބަލްއޭނާޒް ، ގދ.ވާޫދ

548B2022/02769ްއާމިނަތު ސާާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA002744ޫ60އެލިޖިބަލްހީނާމާގެ ، އއ.ތޮއްޑ

އެލިޖިބަލްނިއުފުލާވަރ ، މ.މުލައA275614ްޝާމިޚު ސުލައިމާނުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޑޭޒީވިލާ ، އއ.ތޮއްޑA272691ޫޛުލައިޚާ ޛޫޝާން ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޑޭޒީވިލާ ، އއ.ތޮއްޑA329400ޫމަރްޔަމް ސުޒާނު ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

549B2022/02869ްއިބްރާހީމް ޢަރީފް ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA141856ޫ60އެލިޖިބަލްފިލިނިކަގެ ، ޅ.ކުރެންދ

550B2022/03097ްއިބްރާހީމް ޒާހިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA234798ޫ60އެލިޖިބަލްރިޒާ ، ހދ.ނޭކުރެންދ

އެލިޖިބަލްދަނބުރުއްދޮށުގެ ، ރ.ރަސްމާޫދA237220ޢާއިޝަތު ނަޞްާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

551B2022/03225ްޢާރިފް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA108301ޫ60އެލިޖިބަލްމެޓްރޯވިލާ ، ބ.ތުޅާދ

552B2022/03620ްއަފްސީނާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA031101ެ60އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 50241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޖަވާހިރުއައްސޭރި ، އދ.މާމިގިލA285688ިމުޙައްމަދު ސައިމަން ޒަޢީމް އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްސަނީސައިޑް ، އދ.މާމިގިލA030776ިޒަޢީމް އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޖަވާހިރުއައްސޭރި ، އދ.މާމިގިލA285686ިމަރްޔަމް ސޮނާލީ ޒަޢީމް އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

553B2022/03824ްރަމްޒީ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA081867ި60އެލިޖިބަލްބީޗްވިލާ ، ގދ.މަޑަވެލ

554B2022/03872ްމައިމޫނާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA115815ި60އެލިޖިބަލްހުވަދުމާގެ ، އދ.މާމިގިލ

555B2022/03929ްއަޙްމަދު ޝިފާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA229535ޫ60އެލިޖިބަލްމިރިހިމާގެ ، ހދ.ވައިކަރަދ

556B2022/04028ްއާދަމް ސިމާޙް އިދުރީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA21383660އެލިޖިބަލްރޯނުގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

557B2022/00642ްޢާއިޝަތު ފަޒުލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA29595959އެލިޖިބަލްއާފެހި ، ހއ.ތަކަންޫދ

އެލިޖިބަލްއާނިރު ، ހއ.ދިއްޫދA291165މުޢާވިޔަތު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

558B2022/00655ްޙުސައިން ޒުހުީރމެއިން އެޕްލިކަންޓA073393ޫ59އެލިޖިބަލްޕާކީޒާ ، ށ.ކޮމަންޑ

559B2022/00929ްއިބްރާހީމް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA32099459އެލިޖިބަލްނާރެސް ، ށ.މިލަންޫދ

560B2022/01366ްފާޠިމަތު ފަޟީލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA07496659އެލިޖިބަލްހައިލައިޓް ، ހދ.ހަނިމާޫދ

561B2022/01507ްޝަރީފާމަނިކެމެއިން އެޕްލިކަންޓA28489059އެލިޖިބަލްމަރިޔާދު ، ތ.ހިރިލަންޫދ

562B2022/01648ްމުޙައްމަދު ސާމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA285835ޫ59އެލިޖިބަލްތިބުރޯޒްގެ ، ތ.އޮމަދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްވަޠަން ، ޅ.ނައިފަުރA215534ފާޠިމަތު ރުޙަމާއުކޯ އެޕްލިކަންޓް

563B2022/01731ްޢަބްުދهللا ޝަފީޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA051592ެ59އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 85241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

564B2022/02058ްނަޞްރަތު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA072819ި59އެލިޖިބަލްހެޕީނައިޓް ، ގއ.ވިލިނގިލ

565B2022/02180ްމުޙައްމަދު މުރުތަޟާމެއިން އެޕްލިކަންޓA110842ް59އެލިޖިބަލްފިނިހިޔާގެ ، ބ.ދޮންފަނ

566B2022/02613ްރުޝްދާނު ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA20476159އެލިޖިބަލްފުއްޓަރު ، ނ.ހެނބަޫދ

އެލިޖިބަލްމުރިނގު ، ރ.މަޑުއްވަރA256494ިޢާއިޝަތު ރަޝީާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

567B2022/02983ްޢަބްުދهللا  ނާޒިލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06017559އެލިޖިބަލްތަޑިރަތްމާގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

568B2022/03013ްޙުސައިން ޙަމީދު މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA01216159އެލިޖިބަލްވައިޖެހޭގެ ، ތ.ހިރިލަންޫދ

569B2022/03053ްޙަސީނާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA073335ޫ59އެލިޖިބަލްމީނާޒް ، ނ.ކެނދިކުޅުދ

570B2022/03255ްޙައްވާ މަޖްާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA214191ެ59އެލިޖިބަލްއެންދެރި 2 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްވައްކަރު ، މާލެ ސިޓީ.މާލA106897ެއިބްރާހީމް ޝުޖާޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

571B2022/03298ްމުޙައްމަދު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA10113259އެލިޖިބަލްބޮޑުކާށިގެ ، ރ.އިނގުރައިޫދ

572B2022/03482ްޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA061090ޫ59އެލިޖިބަލްހިރިހަމައިދިގެ ، ގދ.ތިނަދ

573B2022/03567ްލުބްނާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA02612759އެލިޖިބަލްމޫންޕްލާޒާ ، ހދ.ވައިކަރަޫދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭރީތިމާކޯނި ، މާލެ ސިޓީ.މާލA027095ެއަޙްމަދު ނައުޝާުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

574B2022/03710ްޝަހުމާ މުޙައްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA077760ު59އެލިޖިބަލްގުރަހަ ، ކ.ގާފަރ

އެލިޖިބަލްކަންޑަރު ، މާލެ ސިޓީ.މާލA002009ެޢަބްުދهللا ރަމީޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

575B2022/03941ްވަސީމާ  ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA154929ެ59އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު 10-1-531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު 10-1-531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA305714ެމޫސާ ތަރަފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު 10-1-531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA305710ެޢާއިޝަތު ތިލްމީޛާކޯ އެޕްލިކަންޓް

576B2022/03952ްޢަލީ  ފާއިޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA15867659އެލިޖިބަލްނިރޮޅުގެ ، މ.ދިއްގަުރ

577B2022/01193ްރާމިޒާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA20939758އެލިޖިބަލްމޫނިމާގެ ، ދ.މީޫދ

އެލިޖިބަލްމާއޮޅު ، ދ.މީޫދA212485ފާޠިމަތު މަޢުރޫފާކޯ އެޕްލިކަންޓް

578B2022/01386ްނިޔާޒާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA10021258އެލިޖިބަލްފެހިފަރުދާގެ ، ގއ.ނިލަންޫދ

579B2022/01478ްއަޙްމަދު ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA022820ެ58އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 03941 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސައިލެންޓް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA305033ެފާޠިމަތު ސައުސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

580B2022/01479ްމަރްޔަމް ލިފްޝާމެއިން އެޕްލިކަންޓA089864ެ58އެލިޖިބަލްރސ ނަންބަރު 3838 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސްނޯވައިޓް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA063420ެސުލްޠާން އަޙްމަދު ބިޝާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

581B2022/01824ްމަރްޔަމް ވަޙީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA281230ް58އެލިޖިބަލްޕްލީނުގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްރިފާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA057836ެޢަބްދުލްޢަޒީޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

582B2022/01915ްޙުސައިން ރައިއާން މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA251205ެ58އެލިޖިބަލްނީރުވީކް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭވައިޓްވިލާ ، ވ.ފެލިޫދA067284ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްވައިޓްވިލާ ، ވ.ފެލިދA236614ޫނާމިޔާ ޢަބްދުލްމަޖީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭބަނަފުސާގެ ، ވ.ފެލިޫދA094513ނާޒްނީ ޢަބްދުލްޤާދިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

583B2022/02012ްފާޠިމަތު ލަމްޙާ އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA333567ު58އެލިޖިބަލްހުވާސް ، ރ.ރަސްގެތީމ

އެލިޖިބަލްހިތްފަހި ، ބ.ތުޅާޫދA400911މުޙައްމަދު ހާނީ ހާރޫންކޯ އެޕްލިކަންޓް

584B2022/02041ްމުޙައްމަދު ޝިފާޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12468458އެލިޖިބަލްއީރާނުގެ ، ސ.ފޭޫދ

އެލިޖިބަލްއީރާނުގެ ، ސ.ފޭދA275957ޫއަޙްމަދު ސަމޫޙްކޯ އެޕްލިކަންޓް

585B2022/02153ްމަރްޔަމް ބަސީރާމެއިން އެޕްލިކަންޓA040987ެ58އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު 70-1-5 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 11621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA078697ެމޫސާ ރަމީޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

586B2022/02159ްމުޙައްމަދު ޒާހިރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA056427ޫ58އެލިޖިބަލްސީސަންގެ ، ގއ.ދާންދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

587B2022/02186ްރަމީލާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA085415ި58އެލިޖިބަލްދިވެހިގެ ، އދ.މާމިގިލ

588B2022/02256ްޢަބުުދهللا ޞާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA045223ޫ58އެލިޖިބަލްއެވަރެސްޓް ، ސ.ފޭދ

589B2022/02361ްޢަފާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA227187ޫ58އެލިޖިބަލްހިޔާ ، ހދ.ނައިވާދ

އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލެ ، A13208080201ޔޫސުފް ރިޔާޟްކޯ އެޕްލިކަންޓް

590B2022/02363ްޢަލީ އަޝްފާޤްމެއިން އެޕްލިކަންޓA282538ޫ58އެލިޖިބަލްފިޔަނޫމާގެ ، އދ.ހަންޏާމީދ

އެލިޖިބަލްފިޔަނޫމާގެ ، އދ.ހަންޏާމީދA282543ޫފާޠިމަތު ރިޝްމީކޯ އެޕްލިކަންޓް

591B2022/02532ްޒަމީލާ އަބޫބަކުުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA291311ެ58އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 40-3-3 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްސީސަންގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށA307121ިޢަބްުދهللا ރިފްޒާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

592B2022/02601ްއިބްރާހީމް ޝިނާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA29534658އެލިޖިބަލްލަކީސްޓަރ ، ހއ.މާރަންޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 84111 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA295653ެއާމިނަތު  ޝަޒުާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްކަސްތޫރިވިލާ ، ހއ.މާރަންދA087887ޫޚަދީޖާ ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްކަސްތޫރިވިލާ ، ހއ.މާރަންދA140819ޫޙުސައިން ވަޙީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

593B2022/02828ްއަޙްމަދު ޙަނީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA033505ެ58އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 06221 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމޫންޑްރޮޕް ، ސ.ހުޅުޫދA279211އިބްރާހީމް ޙައްމާދު ޙަނީފުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމޫންޑްރޮޕް ، ސ.ހުޅުދA277222ޫމުޙައްމަދު މުޟަރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

594B2022/02851ްމުލްޙާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA282124ް58އެލިޖިބަލްގޮފި ، ޏ.ފުވައްމުލައ

595B2022/02960ްޔުމްނާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA091552ެ58އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2019 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޑްރީމް ، ތ.ވިލުފުިށA343031ސަހުލް އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭހުވަނދުމާގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދA240582އަޙްމަދު ފާރިސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމީނާޒް ، ކ.ހިންމަފުށA096939ިޢަޖީބް ޢަބްދުއްރަޙީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

596B2022/03029ްޔޫސުފް ރިޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13208080201 ، ެ58އެލިޖިބަލްމާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްހިޔާ ، ހދ.ނައިވާދA227187ޫޢަފާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

597B2022/03037ްޝުހާން ޢަބްުދهللا ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA22540158އެލިޖިބަލްއާފަސް ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަުރ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 40621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA225346ެޢަބްުދهللا ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްނަމަން ، ޏ.ފުވައްމުލައA368170ްރާޔާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

598B2022/03043ްޢަލީ ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA10306758އެލިޖިބަލްދާހަދާގެ ، ބ.ކެންޫދ

599B2022/03243ްއާދަމް ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA137936ޫ58އެލިޖިބަލްސަބުދެލިގެ ، ހއ.ދިއްދ

އެލިޖިބަލްޢާލިޔާ ، ހއ.ދިއްދA257798ޫޢަލީ އަޒުހާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޢާލިޔާ ، ހއ.ދިއްޫދA257803ފާޠިމަތު ޒައިނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްސަބުދެލިގެ ، ހއ.ދިއްދA258528ޫއަޙްމަދު ޝައިޚާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

600B2022/03337ްމުޙައްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA06300158އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ށ.މަރޮިށ

އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ށ.މަރޮށA323034ިޢަޒީޒާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

601B2022/03460ްމުޙައްމަދު ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA286863ި58އެލިޖިބަލްކަސްމީރު ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްކަސްމީރު ، އދ.މާމިގިލA286858ިއަޙްމަދު ރިޔާޟްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްކަސްމީރު ، އދ.މާމިގިލA030964ިޢަބްުދهللا މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް

602B2022/03911ްއަޙްމަދު ރިސާލު ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA307268ެ58އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 80-4-31 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭފްލެޓް ނަންބަރު 80-4-31 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA073435ެނަޢީމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭޝަބްނަމް ، ގއ.ވިލިނގިލA111936ިޝަބާނާ މޫސާކޯ އެޕްލިކަންޓް

603B2022/03919ްޙުސައިން ޠަލާލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA266850ުނޑިތީމ 58އެލިޖިބަލްޕެރިސް ، ށ.ކަ

604B2022/03968ްވަފިއްޔާ  މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA248598ި58އެލިޖިބަލްރޫބީ ، ރ.އަލިފުށ

605B2022/04086ްމުޙައްމަދު  ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA11764458އެލިޖިބަލްއުވަގެ ، ގއ.ދާންޫދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 73041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA305090ެމަރްޔަމް ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 93041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA305091ެރައުފާ ޢަބްދުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

606B2022/04091ްނާޝިޔާ  އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA35875758އެލިޖިބަލްބަގީޗާގެ ، އއ.ފެރިޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 13231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA008621ެނާޝިދާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްދަޑިކޮށީގެ ، ގދ.ވާޫދA073452އިބްރާހީމްދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

607B2022/04143ްޚަދީޖާ މާހަޒާުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA27836258އެލިޖިބަލްދުންނިކަގެ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްމޫނިމާގެ ، ކ.ގުރައިދA295597ޫއަޙްމަދު ސާލިމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

608B2022/04284ްމުޙައްމަދު މަޖީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA099947ޫ58އެލިޖިބަލްފިނިހިޔާގެ ، ކ.ކާށިދ

އެލިޖިބަލްފިނިހިޔާގެ ، ކ.ކާށިދA132766ޫމުޙައްމަދު ޝިޔާމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

609B2022/04300ްއަންވަރު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA000822ެ58އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 05021 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 25021 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA281142ެމުޢާވިޔަތު އަންވަުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

610B2022/00645ްޙަސަން ޝިޔާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA148157ް57އެލިޖިބަލްއުޖާލާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްފަރިވާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރA104230މަރްޔަމް މުނާ އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

611B2022/00930ްޙުސައިން ޠާރިޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA10395457އެލިޖިބަލްއުޖާލާގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

612B2022/00985ްމުޙައްމަދު ސާމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA125328ޫ57އެލިޖިބަލްމެމޮރީ ، ސ.ފޭދ

އެލިޖިބަލްއޯޝަންލީޑް ، ސ.ހިތަޫދA295201ފާޠިމަތު ނަޖާ ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

613B2022/01173ްމުޙައްމަދު ޝަމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA268376ޫ57އެލިޖިބަލްޝަބާބު ، ށ.ކޮމަންޑ

614B2022/01281ްއިބްރާހީމް ޢިނާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA147855ް57އެލިޖިބަލްޕާލް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

615B2022/01420ްޝިފާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA02543657އެލިޖިބަލްޒަމާނީގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްވައިޖެހޭގެ ، ގދ.ތިނަޫދA158761މުޙައްމަދު ޢިމްރާން އިބްރާހީމްދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

616B2022/01423ްމުޙައްމަދު ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA05121957އެލިޖިބަލްހެލެބެލިގެ ، ދ.ކުޑަހުވަޫދ

617B2022/01625ްޢަބްދުއްނާފިޢު އަބޫބަކުުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA27580257އެލިޖިބަލްއާހިޔާ ، މ.މަޑުއްވަިރ

618B2022/01765ްޢަބްދުއްރަޙީމް ސަޢީދު ރަޝާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08529057އެލިޖިބަލްމިޔުނިކު ، ކ.ހުާރ

އެލިޖިބަލްމިޔުނިކު ، ކ.ހުާރA122220އާމިނަތު އަފްސީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

619B2022/01898ްމުޙައްމަދު ޢިމްރާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA24145957އެލިޖިބަލްލެގޫން ، ރ.ދުވާފަުރ

620B2022/01920ްޖަޢުފަރު  ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA10670457އެލިޖިބަލްމާޖެހިގެ ނަންބަރު 1 ، ތ.ތިމަރަފުިށ

621B2022/01961ްޢާޒިމާ  ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA154634ޫ57އެލިޖިބަލްހައިލައިޓް ، ލ.މާމެންދ

622B2022/02117ްނާޡިމާ ޢަލީމަނިކުމެއިން އެޕްލިކަންޓA06549457އެލިޖިބަލްސޯސަންގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭޢަރީޖް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA039060ެމުޙައްމަދު ނިޡާމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

623B2022/02248ްއަޙްމަދު ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA092120ި57އެލިޖިބަލްޗެރީޕާރކް ، ގއ.ކޮލަމާފުށ

624B2022/02379ްޢާއިޝަތު ނަތީލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA203038ޫ57އެލިޖިބަލްމޫމިނާމަންޒިލް ، ނ.މަނަދ

އެލިޖިބަލްއެމަރަލްޑް ، ނ.މަނަދA068696ޫޙިޝާން  ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

625B2022/02480ްއިކްރާމް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA085969ެ57އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 8778 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

626B2022/02494ްމުޙައްމަދު  ޝަފްރާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA265506ް57އެލިޖިބަލްއާކާޝް ، ށ.ފީވައ

627B2022/02565ްއިލްހާމާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA082392ެބީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ- 7-ޖީއެފް 57އެލިޖިބަލްފްލެޓް ސީ

-ބީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA011864ެމުޙައްމަދު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް 7-ޖީއެފް އެލިޖިބަލްފްލެޓް ސީ

628B2022/02648ްފާޠިމަތު ޝުޖާާތމެއިން އެޕްލިކަންޓA073648ެ57އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 6819 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

629B2022/02656ްޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA240075ެ57އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 14221 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

630B2022/02659ްޚަތުމާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA30074457އެލިޖިބަލްބްރޫމް ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްގާދޫ ، ބ.ދަރަވަންޫދA109641މިޤްދާދު ޢަބްދުލްޙަމީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

631B2022/02763ްޢަބްުދهللا ޖާބިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA01666957އެލިޖިބަލްޖަނަވަރީގެ ، ސ.ފޭޫދ
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632B2022/02818ްޚާޝިޢާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA299763ޫ57އެލިޖިބަލްހަވިއްތަ ، ގދ.ވާދ

633B2022/02978ްމަރްޔަމް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA04562957އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީގެ ، ސ.ފޭޫދ

634B2022/03016ްއިބްރާހީމް ވަޙީދު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA11183757އެލިޖިބަލްމުސްތަރީގެ ، ހދ.ނައިވާޫދ

635B2022/03025ްއަޙްމަދު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA09838557އެލިޖިބަލްވީސަންގެ ، ރ.އިނގުރައިޫދ

636B2022/03074ްޙަމްދޫން އަނީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA30491857އެލިޖިބަލްގޮންގަލި ، ގއ.ދެއްވަޫދ

އެލިޖިބަލްމިޔަލަނިގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދA243892ޢާއިޝަތު މުސާފާކޯ އެޕްލިކަންޓް

637B2022/03091ްއިބްރާހީމް ރިޒާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA11472257އެލިޖިބަލްދުންފިނީގެ ، ގދ.ގައްޫދ

638B2022/03226ްޢާއިޝަތު އަސްމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA003274ް57އެލިޖިބަލްނިއުޑޯން ، ޏ.ފުވައްމުލައ

639B2022/03258ްފަޟުލޫނު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA11056457އެލިޖިބަލްޖީޒާ ، ބ.އޭދަފުިށ

640B2022/03412ްއަޙްމަދު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08047657އެލިޖިބަލްފަޒާ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

641B2022/03444ްޙަސަން ރާއިފް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA244743ެ57އެލިޖިބަލްފަސްރާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްކެލިފޯނިޔާ 8 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA302382ެޝަފަޤަތު ޝަފީޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

642B2022/03445ްޒުއްޔިނާ ބަދުީރމެއިން އެޕްލިކަންޓA099764ެ57އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 37331 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

643B2022/03459ްޢަބްުދهللا ލުޠުފީމެއިން އެޕްލިކަންޓA07907257އެލިޖިބަލްދުންނިކަގެ ، ސ.ހިތަޫދ

644B2022/03480ްއަޙްމަދު  ރިޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA148858ު57އެލިޖިބަލްއަލިވަރު ، ރ.ދުވާފަރ

645B2022/03520ްޔާސްމީން ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA10042257އެލިޖިބަލްޕާރލް ، ސ.މަރަޫދ

އެލިޖިބަލްމާވަނި ، މާލެ ސިޓީ.މާލA046995ެޢަލީ  ޢުމަުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

646B2022/03646ްމަޙްމޫދު  ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA032164ޫ57އެލިޖިބަލްފިނިފެންމާގެ ، ފ.ދަރަނބޫދ

647B2022/03674ްމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA064917ެ57އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 87421 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

648B2022/03755ްއަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA022520ެ57އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 0086 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

649B2022/03812ްނަސްރީނާ ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA072717ް57އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ބ.މާޅޮސ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހަޒާރުމާގެ ، ބ.މާޅޮސA041401ްޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

650B2022/03962ްނިޢުމާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA07255357އެލިޖިބަލްމަނާމް ، ނ.ވެލިޫދ

651B2022/04064ްއަޙްމަދު ޒުބައިރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA12159557އެލިޖިބަލްތިޔަރަމާގެ ، ތ.އޮމަޫދ

އެލިޖިބަލްރެޑްރޯސް ، ތ.އޮމަދA077820ޫފާޠިމަތު ޝަހީހާކޯ އެޕްލިކަންޓް

652B2022/04160ްއާދަމް ނިޔާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA053855ާ57އެލިޖިބަލްފިނިހިޔާގެ ، ހއ.ކެލ

އެލިޖިބަލްމަނާމް ، ނ.ވެލިޫދA072553ނިޢުމާ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

653B2022/04211ްއަޙްމަދު މުބާރިކްމެއިން އެޕްލިކަންޓA14735557އެލިޖިބަލްޤާހިރާ ، ރ.މީޫދ

654B2022/04216ްޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA07269357އެލިޖިބަލްމަންޒަރުގެ ، ނ.މަނަޫދ

655B2022/04294ްޙަސަން ޝާހްމެއިން އެޕްލިކަންޓA249688ޫ57އެލިޖިބަލްފެހިގެ ، ތ.ވޭމަންޑ

656B2022/04297ްމުޙައްމަދު ޢިމްރާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA25515657އެލިޖިބަލްޓޫފުލާވަރ ، ރ.މަޑުއްވަިރ

އެލިޖިބަލްއާސްޓްރާ ، ދ.މީޫދA210978ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

657B2022/01594ްމުޙައްމަދު ޝަރީފު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA24761756އެލިޖިބަލްދާރުއްސަލާމް ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

އެލިޖިބަލްދާރުއްސަލާމް ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށA233763އަޙްމަދު ޝަރީފް ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

658B2022/01627ްމުޙައްމަދު ޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05170356އެލިޖިބަލްވީނަސްވިލާ ، ށ.ފުނަޫދ

659B2022/02001ްއިބްރާހީމް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05931456އެލިޖިބަލްދުންފިނިގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

660B2022/02025ްޢަބްުދهللا ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA080576ް56އެލިޖިބަލްނޫރުމަންޒިލް ، ހއ.އުލިގަނ

އެލިޖިބަލްނޫރުމަންޒިލް ، ހއ.އުލިގަނA258744ްމުޙައްމަދު ނިޡާމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

661B2022/02131ްއާދަމް ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA02638156އެލިޖިބަލްރަންވެލި ، އދ.ހަންޏާމީޫދ

662B2022/02147ްޢަލީ ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA210949ެ56އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 43731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

663B2022/02359ްޢާއިޝަތު ޢައްޒަމެއިން އެޕްލިކަންޓA214193ެ56އެލިޖިބަލްއެންދެރި 2 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ
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އެލިޖިބަލްއެންދެރި 2 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA060937ެމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

664B2022/02813ްޢާޞިމާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA041795ޫ56އެލިޖިބަލްބްރޫމް ، ގދ.ތިނަދ

665B2022/03296ްޢަބްުދهللا ރިފްޒާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA307121ި56އެލިޖިބަލްސީސަންގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށ

666B2022/03501ްއަފްޟަލް ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA28298656އެލިޖިބަލްގަސްކަރަ ، އއ.ހިމަންޫދ

އެލިޖިބަލްގަސްކަރަ ، އއ.ހިމަންޫދA009260ނިޢުމާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގަސްކަރަ ، އއ.ހިމަންޫދA282980މުޙައްމަދު އަނަސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

667B2022/03630ްއިސްމާޢީލް ޒިދާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA372474ޫ56އެލިޖިބަލްނޫރާނީވިލާ ، އދ.ދިއްދ

އެލިޖިބަލްރޯޝަނީވިލާ ، އދ.ދިއްދA333802ޫއަޙްމަދު ޔަޒްދާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

668B2022/03718ްއަޤްލީމާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA24047056އެލިޖިބަލްއެފޯނިއަމްގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށ

އެލިޖިބަލްއެލާމް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA048622ެއަޙްމަދު ޝިނާްޛކޯ އެޕްލިކަންޓް

669B2022/04092ްޚަދީޖާ  ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA039512ެ56އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 58131 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

670B2022/04219ްބަދުރުއްނިސާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA106382ނޑޫޫދ 56އެލިޖިބަލްނޯރެޓްވިލާ ، ތ.ކަ

671B2022/00785ްޔުމްނާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13235955އެލިޖިބަލްމެމޯރިއަލް ، ގއ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްޞަފާ ، ސ.ހުޅުދA280245ޫއަޙްމަދު ޔޫނުސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

672B2022/00969ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA040829ި55އެލިޖިބަލްރީފް ، ގދ.މަޑަވެލ

އެލިޖިބަލްރީފް ، ގދ.މަޑަވެލA253343ިޢިޒާޒް ޢަބްދުލްޢަޒީޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

673B2022/01570ްއަޙްމަދު ޤާސިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA09183255އެލިޖިބަލްވާރޭވިލާ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދ

674B2022/02580ްއާދަމް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA210950ޫނޑިދ 55އެލިޖިބަލްފިނިރޯޅި ، ދ.ބަ

675B2022/03372ްޢާއިޝަތު ދުންޔާމެއިން އެޕްލިކަންޓA062872ެ55އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 49831 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

676B2022/04194ްމަރްޔަމް ޝަރީފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA087788ެ55އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 81141 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

677B2022/00668ްޔަޝްރިބު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA29782554އެލިޖިބަލްސަންސެޓް ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

678B2022/00749ްމުޙައްމަދު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA09662454އެލިޖިބަލްހުސްނޫވާދީ ، ހއ.ދިއްޫދ

އެލިޖިބަލްހުސްނޫވާދީ ، ހއ.ދިއްޫދA291343މުއާޛު ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭހަވީރީފިނި ، ހއ.ދިއްދA257895ޫމުޙައްމަދު ލަޔާން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

679B2022/00858ްޢަލީ އިކްރާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA279879ޫ54އެލިޖިބަލްލައިނޫފަރުގެ ، ސ.މަރަދ

680B2022/00926ްޙަސަން ފާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA280472ް54އެލިޖިބަލްލީނާ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

681B2022/01541ްރާބިޔާ ރާޝިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA013779ެ54އެލިޖިބަލްރސ ނަންބަރު 2348 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްވައިލެޓްވާދީ ، ސ.މީޫދA153060މުޙައްމަދު ޢާޞްކޯ އެޕްލިކަންޓް

682B2022/01602ްތަހިއްޔާ މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA087033ި54އެލިޖިބަލްރަންކޮކާގެ ، ތ.ތިމަރަފުށ

އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށA240034ލަޙުފާ ފަތުޙުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށA240027ޚަލްފާން ފަތުޙުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުށA240035ިމުޙައްމަދު އައްފާނުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށA144609ފަތުޙުهللا ތައުފީޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުިށA158904ތުޙްފާ ފަތުޙުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

683B2022/02174ްޙަސަން ވަޙީދު ޢުޘްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA052928ެ54އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 28621 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

684B2022/02246ްއަޙްމަދު ޝިފާނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA164485ޫ54އެލިޖިބަލްސީވީޓްގެ ، ސ.ފޭދ

685B2022/02492ްޚާލިދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA004431ް54އެލިޖިބަލްރަތްބަގީޗާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

686B2022/02554ްއިބްރާހީމް މިރުސާލު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA213782ެ54އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 49141 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 31241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA213786ެޢަލީ ނަޒީހު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

687B2022/02568ްޙައްވާ ޒީނަުތމެއިން އެޕްލިކަންޓA01666854އެލިޖިބަލްމައިޒާން ، ސ.ފޭޫދ

އެލިޖިބަލްމައިޒާން ، ސ.ފޭޫދA293911މުޙައްމަދު މާޒު ލުޠުފީކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

688B2022/02718ްއަޙްމަދު ޞާލިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA044368ް54އެލިޖިބަލްގޮމަތަނަގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

689B2022/02770ްއަޒްހާ ޟަމީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA094784ެ54އެލިޖިބަލްލިލީޒް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

690B2022/02965ްޢަބްުދهللا ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06449054އެލިޖިބަލްލައިޓްހައުސް ، ހއ.މޮޅަޫދ

އެލިޖިބަލްކިބިމާގެ ، ސ.ހިތަޫދA020490ނަޞްރާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

691B2022/03194ްއަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA091045ެ54އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 24221 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

692B2022/03256ްޝަމީމާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA238324ޫ54އެލިޖިބަލްޝިއުރާ ، ވ.ފުލިދ

އެލިޖިބަލްގުލްޗަންޕާމާގެ ، ވ.ފުލިޫދA250658މުޙައްމަދު ޞަފްވާން އިބްރާހީމް ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގުލްޗަންޕާމާގެ ، ވ.ފުލިޫދA105545އިބްރާހީމް ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގުލްޗަންޕާމާގެ ، ވ.ފުލިޫދA250709ޙުސައިން ޝަބީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

693B2022/03342ްއާމިނަތު ސެރިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA260048ް54އެލިޖިބަލްޞަބާޙުލްޚައިރު ، ހއ.ބާރަށ

އެލިޖިބަލްސަންލައިޓް ، ހއ.ބާރަްށA294711ޢަލީ ވަސީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

694B2022/03343ްމާޒިން މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA312780ޫ54އެލިޖިބަލްމައިޒާން ، ބ.ތުޅާދ

695B2022/03389ްމުޙައްމަދު ޒުބައިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA092553ޫ54އެލިޖިބަލްސަބުނަމީގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދ

696B2022/03693ްއާމިނަތު ޖަމީލުމެއިން އެޕްލިކަންޓA13424154އެލިޖިބަލްސޯސަންވިލާ ، ލ.މާބައިޫދ

އެލިޖިބަލްހުސްނޫވާދީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA103041ެޢަލީ ނަވީޞްކޯ އެޕްލިކަންޓް

697B2022/03766ްއިބްރާހީމް ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA258747ެ54އެލިޖިބަލްނަޝީ ރޯސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

698B2022/03785ްޢަޒުމީނާ ޢަބްދުލްކަރީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA097858ާ54އެލިޖިބަލްިޗޗަންޑާގެ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑ

699B2022/03809ްއަޙްމަދު ޞާލިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA30636554އެލިޖިބަލްމަޚްމާ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްހީރާ ، ރ.މީދA164088ޫއާމިނަތު ސަމާޙާކޯ އެޕްލިކަންޓް

700B2022/03878ްމުޙައްމަދު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA05757754އެލިޖިބަލްއާޒާދު ، ބ.ހިތާޫދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއާޒާދު ، ބ.ހިތާދA057724ޫފާޠިމަތު އަނޫޒާ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

701B2022/03943ްޝާބިން މުޙައްމަދު ޝަރީފުމެއިން އެޕްލިކަންޓA24985854އެލިޖިބަލްބޮޑުކެކުރިގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

702B2022/03989ްޢާއިޝަތު ޖަބީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA05731554އެލިޖިބަލްބުލޫސްކައި ، ސ.ހުޅުޫދ

703B2022/04152ްޙައްމާދު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA077421ި54އެލިޖިބަލްމާލޭގެ ، ތ.ތިމަރަފުށ

704B2022/04157ްމާހިލް މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA381673ޫ54އެލިޖިބަލްމައިޒާން ، ބ.ތުޅާދ

އެލިޖިބަލްމައިޒާން ، ބ.ތުޅާޫދA312782ޒާއިން މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

705B2022/04260ްއިބްރާހީމް އިޒްހާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA016951ެ54އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 94731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

706B2022/00918ްޢަލީ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02357353އެލިޖިބަލްދުންފިނިގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

707B2022/01270ްއިބްރާހީމް ޢަޒޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA104494ެ53އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 8719 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

708B2022/01872ްޢަބްުދهللا ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA071620ޫ53އެލިޖިބަލްގަހުވަ ، ބ.ފެހެންދ

709B2022/01974ްއާދަމް މުޙައްމަދުފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA011369ު53އެލިޖިބަލްޖަސްތުކަފާގެ ، ޅ.ހިންނަވަރ

އެލިޖިބަލްޖަސްތުކަފާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރA217711މުޙައްމަދު ޢާދިން އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްރޯޝަނީގެ ، ޅ.ކުރެންޫދA096212ހުދާ މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

710B2022/02052ްޢަލީ ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA02204753އެލިޖިބަލްހުވަދުގެ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްފިޔާތޮށިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA276317ްޢާއިޝަތު ނަހުދާކޯ އެޕްލިކަންޓް

711B2022/02078ްއާމިނަތު ރަޝީދާމެއިން އެޕްލިކަންޓA158496ި53އެލިޖިބަލްއޯޝަނިކްވިލާ ، ބ.އޭދަފުށ

އެލިޖިބަލްއާރެސް ، ސ.ހިތަޫދA277690ޝަޒްލީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

712B2022/02274ްމުޙައްމަދު ސައްފާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA35916453އެލިޖިބަލްސެޓާރން ، ށ.މިލަންޫދ

713B2022/02336ްޢަލީ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05857153އެލިޖިބަލްރޭވިލާ ، އދ.މަހިބަޫދ

714B2022/02419ްއަޙްމަދު ރަމީޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA14864353އެލިޖިބަލްމީނާޒް ، ބ.ހިތާޫދ

715B2022/02510ްއާމިނަތު ނަޝްވާ ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA326402ޫ53އެލިޖިބަލްބޯށިމާގެ ، ސ.މަރަދޫފޭދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 8484 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA076884ެއަޙްމަދު ނަޞީުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

716B2022/02754ްޒުހުދާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA117451ް53އެލިޖިބަލްޒުހުދާމަންޒިލް ، މ.މުލައ

އެލިޖިބަލްހުސްނުގެ ، މ.މުލައA075537ްއަޙްމަދު ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހުސްނުގެ ، މ.މުލައA113520ްޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

717B2022/03276ްއަޙްމަދު މުނާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA27787453އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

718B2022/03652ްފާޠިމަތު ފަރުޙާމެއިން އެޕްލިކަންޓA076063ޫ53އެލިޖިބަލްފޭރުމާގެ ، ސ.ހުޅުދ

719B2022/03783ްޢަލީ ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA051323ޫ53އެލިޖިބަލްއަސަރީގެ ، ސ.ހުޅުދ

720B2022/03885ްމުޙައްމަދު އުނައިސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA265508ް53އެލިޖިބަލްޑައިމަންޑްވިލާ ، ށ.ފީވައ

721B2022/03886ްސާމިޔާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA20018553އެލިޖިބަލްލިލީލޮޖް ، ނ.މަނަޫދ

އެލިޖިބަލްމަންޒަރުގެ ، ނ.މަނަޫދA072693ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

722B2022/03940ްއަޙްމަދު ޖަލީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA035770ު53އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީގެ ، ބ.ކުޑަރިކިލ

723B2022/03971ްމުޙައްމަދު ޝަކޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA03696953އެލިޖިބަލްގޯލްޑްލީފް ، ގއ.ދާންޫދ

724B2022/03973ްމަރްޔަމް  ފަރުޙާމެއިން އެޕްލިކަންޓA091476ި53އެލިޖިބަލްރޯޝަނީވިލާ ، ތ.ވިލުފުށ

އެލިޖިބަލްއާވާޒް ، ނ.މަނަޫދA151001އުސައިދު  ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

725B2022/04051ްމަރްޔަމް ނަާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA273146ި53އެލިޖިބަލްސަމޭދާން ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްގެލެކްސީ ، އދ.މާމިގިލA285622ިޙުސައިން އިރުފާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

726B2022/04083ްއަޙްމަދު އަޝްރަފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA04522053އެލިޖިބަލްބީޗްރެސްޓް ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

727B2022/04158ްޢާއިޝަތު މުޒުނާ މުޞްޠަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA28947353އެލިޖިބަލްމޫންސްޓަރ ، ކ.ތުލުސްޫދ

އެލިޖިބަލMusthafa IbrahimA0665073ްކޯ އެޕްލިކަންޓް

728B2022/04175ްރިފާޢަތު ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA117107ި53އެލިޖިބަލްވާދީއާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލ

729B2022/04177ްސިނާން ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA08726153އެލިޖިބަލްސަންޑަލްވޫޑް ، ގދ.ފިޔޯީރ

އެލިޖިބަލްތަރިކަ ، ގދ.ތިނަޫދA106061ރިފާޢަތު ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

730B2022/04267ްޝިޔާނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA09018853އެލިޖިބަލްސިލްނާ މަންޒިލް ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

731B2022/04279ްއާމިނަތު ނައުޝާމެއިން އެޕްލިކަންޓA24481853އެލިޖިބަލްވިސްޓީރިޔާ ، ހދ.ނޭކުރެންޫދ

އެލިޖިބަލްއަރާރޫޓްގެ ، ލ.ގަނA310991ްޙުސައިން ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

732B2022/04313ްއާމިނަތު ފިރުޝާ ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA362032ނޑެއްޫދ 53އެލިޖިބަލްބޯޅަކިންކިރިމާގެ ، ގދ.ހޯ

733B2022/00722ްއަރީނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA039025ެ52އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2859 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

734B2022/01464ްޚައުލަތު ޢަދުނާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA006965ް52އެލިޖިބަލްވިޒިޓް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

735B2022/01661ްއާމިނަތު އުއްމުކުލްޘޫމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06922352އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓްހައުސް ، ސ.މަރަޫދ

736B2022/02005ްމަޙްމޫދު ރަމީޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA03690852އެލިޖިބަލްއަލިވިލާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

737B2022/02019ްޖަލީލާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA002162ޫ52އެލިޖިބަލްފަސްކަނި ، އއ.ރަސްދ

އެލިޖިބަލްބޮއްދަގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA361456ެމުޙައްމަދު ސާއިލް އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

738B2022/02360ްޔާސްމީން އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA065521ު52އެލިޖިބަލްފިޔާތޮށިގެ ، ޅ.ނައިފަރ

739B2022/02431ްޢާއިޝަތު ސަނީފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA346008ޫ52އެލިޖިބަލްފަސްކަނި ، އއ.ރަސްދ

އެލިޖިބަލްރޯޝަނީމާގެ ، އއ.ރަސްދA164809ޫމުޙައްމަދު ކަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

740B2022/02439ްއާމިނަތު ލުޔޫނާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA165316ު52އެލިޖިބަލްނަލަހިޔާ ، މ.ދިއްގަރ

741B2022/02509ްޢަލީ އަބޫބަކުުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA072100ި52އެލިޖިބަލްހިރުދު ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށ

އެލިޖިބަލްހިރުދު ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށA247577ިޙަސަން އަބޫބަކުުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްކިސްމިރީގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA037065ެޑޮކްޓަރ ޖުވައިރިޔާ އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

742B2022/02797ްއަޙްމަދު ޞާދިޤްމެއިން އެޕްލިކަންޓA11219052އެލިޖިބަލްތެދުއުއި ، ގދ.ތިނަޫދ

743B2022/03863ްޑރ. ނިޝާމާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA151680ޭނޑ 52އެލިޖިބަލްހެލެގެލި ، ގއ.ކޮ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

744B2022/00652ްޢަބްުދهللا ޒުހައިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA010652ެ51އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 56421 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމާލޭހިޔާ 2 10-51 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA149804ެޝަހުލާ ދާއޫުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

745B2022/00850ްޢާއިޝަތު ޝިޒްލީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA20327951އެލިޖިބަލްމ.ބާގެ ، ނ.ހޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 0457 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA001485ެއާމިނަތު ޝާނީޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

746B2022/01166ްޢާއިޝަތު ޒީނާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA155006ޫ51އެލިޖިބަލްހާޖަރާގެ ، ގދ.ތިނަދ

747B2022/01862ްޢުބައިުދهللا ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA091018ި51އެލިޖިބަލްއަލްސަމްވިލާ ، ތ.ތިމަރަފުށ

އެލިޖިބަލްއަލްސަމްވިލާ ، ތ.ތިމަރަފުިށA085239ޢަލީ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

748B2022/02501ްޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA004422ެ51އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 1588 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަންބަރު ރސ 539 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA000596ެމުޙައްމަދު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

749B2022/03026ްޢާއިޝަތު މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA087073ި51އެލިޖިބަލްއަލްސަމްވިލާ ، ތ.ތިމަރަފުށ

750B2022/03050ްޢަލީ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA08523951އެލިޖިބަލްއަލްސަމްވިލާ ، ތ.ތިމަރަފުިށ

751B2022/03302ްއަޙްމަދު ރިޟާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA08961351އެލިޖިބަލްނިޝާން ، ތ.އޮމަޫދ

އެލިޖިބަލްނިޝާން ، ތ.އޮމަޫދA286227ސުޢާދު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

752B2022/03730ްއަޙްމަދު ޒަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA05768351އެލިޖިބަލްހީނާމާގެ ، ތ.މަޑިފުިށ

753B2022/03869ްއަމްޖަދު މުޞްޠަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA068403ެ51އެލިޖިބަލްރަންދޫވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

754B2022/04085ްއާމިނަތު ސިޔާދާމެއިން އެޕްލިކަންޓA240064ު51އެލިޖިބަލްއެރޯވިލާ ، ރ.ރަސްގެތީމ

755B2022/04253ްނަވީޒު މުޙައްމަދު ޒާހި◌ިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA278554ް51އެލިޖިބަލްހީރޯ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

756B2022/04269ްނަޡީފް މުޙައްމަދު ޒާހި◌ިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA101304ް51އެލިޖިބަލްހީރޯ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

757B2022/00627ްފާޠިމަތު ނަސްފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA228241ެ50އެލިޖިބަލްމުރަކަ 7 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޖަންބުމާގެ ، ދ.މާއެނބޫޫދA213102ޢާޠިފް މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

758B2022/00796ްފަރަޙަތު ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA11824850އެލިޖިބަލްކިނާރި ، ގއ.ނިލަންޫދ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭލެންސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA100779ެމުޙައްމަދު ޠާރިޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

759B2022/01058ްއަޙްމަދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA076954ު50އެލިޖިބަލްމެމަރީސްޓާރ ، މ.ދިއްގަރ

760B2022/01856ްއަޙްމަދު ޖާޙް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA31692750އެލިޖިބަލްއަލިތަރި ، ގދ.ތިނަޫދ

761B2022/02089ްޙަސަން ނާޞިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA161380ޫ50އެލިޖިބަލްޗާނދަނީވިލާ ، ސ.މަރަދޫފޭދ

762B2022/02232ްއާމިނަތު ނަޞީާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA12716550އެލިޖިބަލްނަސީމީވިލާ ، ވ.ކެޔޮޫދ

763B2022/02511ްޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA007275ު50އެލިޖިބަލްއީޓުޖެހިގެ ، ނ.މާފަރ

764B2022/02912ްމުޙައްމަދު  ޟިޔާއުމެއިން އެޕްލިކަންޓA203113ޫ50އެލިޖިބަލްރަންދެލީގެ ، ނ.ހޮޅުދ

765B2022/03139ްޙައްމާދު ޙަމީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA252335ޫ50އެލިޖިބަލްލިލީމާގެ ، ވ.ކެޔޮދ

766B2022/03158ްމަރްޔަމް ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA305090ެ50އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 73041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމީނާޒް ، ގއ.ދާންދA117971ޫޞަލާޙް ސަޢީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

767B2022/03160ްފަރުޒާނާ ޙަސަން ކަރީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA01685250އެލިޖިބަލްރަށްދެބައިގެ ، ސ.މަރަދޫފޭޫދ

768B2022/03219ްއަޙްމަދު  އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA04835250އެލިޖިބަލްއަވިދޭގެ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްއަވިދޭގެ ، ސ.ހިތަޫދA305045ފާޠިމަތު ހަނާ އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

769B2022/03240ްޢަބްދުهللا މުޙައްމަދުދީދީމެއިން އެޕްލިކަންޓA062958ް50އެލިޖިބަލްދޫރެސް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްސުޙްރާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA327974ެއައްޔޫބް ޢަބްުދهللا މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

770B2022/03335ްމަރްޔަމް ޒުހާމެއިން އެޕްލިކަންޓA288788ެ50އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 49241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްމެދުރީގެ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA229554ޙުސައިން ރިޟާކޯ އެޕްލިކަންޓް

771B2022/03550ްއަޙްމަދު  ޢަބްދުއްސައްތާުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA072369ި50އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، ބ.އޭދަފުށ

އެލިޖިބަލްލަކީސްޓާރ ، އއ.ބޮޑުފޮޅުޫދA138437ޞަފޫރާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

772B2022/03601ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA14808950އެލިޖިބަލްލައިނޫފަރުގެ ، ދ.ކުޑަހުވަޫދ
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773B2022/03688ްމުޙައްމަދު ފާރިޙް ފާއިޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA282692ް50އެލިޖިބަލްވެސެލް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްފެއިތު ، ސ.ފޭޫދA283217ފާޠިމަތު ސިނާކޯ އެޕްލިކަންޓް

774B2022/03804ްރާފިޢާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA15206050އެލިޖިބަލްޞަފާ ، ސ.ހުޅުޫދ

775B2022/03849ްޢާއިޝަތު ރިޙުލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA261468ޫ50އެލިޖިބަލްއަލިނަރުވިލާ ، ލ.އިސްދ

އެލިޖިބަލްގްލޯރީގެ ، ލ.އިސްޫދA079665ޢަލީ ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

776B2022/04043ްޢަބްުދهللا ޒުބައިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA100770ެ50އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 95121 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

777B2022/04050ްއަޙްމަދު ނަސީމު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA025493ި50އެލިޖިބަލްކަރަންކާވިލާ ، އދ.މާމިގިލ

778B2022/04140ްފާޠިމަތު ސިނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA28321750އެލިޖިބަލްފެއިތު ، ސ.ފޭޫދ

އެލިޖިބަލްވެސެލް ، ޏ.ފުވައްމުލައA282692ްމުޙައްމަދު ފާރިޙް ފާއިޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

779B2022/04142ްއަޙްމަދު މިޞްބާޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA24939150އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ތ.ގާދިއްފުިށ

ނޑެއްދA375323ޫފާޠިމަތު މައިޝާކޯ އެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލްސަންސެޓް ، ގދ.ހޯ

780B2022/04233ްއާމިނަތު ޔަމާނީ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA302824ި50އެލިޖިބަލްސީނާ ، ގއ.ވިލިނގިލ

781B2022/04275ްނުޞްރާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA09672350އެލިޖިބަލްފިލިގަސް ، ށ.މަރޮިށ

އެލިޖިބަލްތަރާނާގެ ، ގދ.ތިނަޫދA103667މުޞާޢިދު މުޙައްމަދު ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

782B2022/04291ްފާޠިމަތު ޢަޒުާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA127596ޫ50އެލިޖިބަލްމަލަސް ، ވ.ފުލިދ

އެލިޖިބަލްވެނީލާގެ ، ވ.ފުލިޫދA121833އަޙްމަދު ޝަރީފުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމަލަސް ، ވ.ފުލިޫދA249001މުޙައްމަދު އިފްހާމް ޝަރީފުކޯ އެޕްލިކަންޓް

783B2022/00650ްސައިފުهللا ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA300891ާ49އެލިޖިބަލްކާމިޔާބުގެ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑ

އެލިޖިބަލްޝިފާ ، ހއ.ފިއްލަދA289846ޫމަރްޔަމް ޝިޔާާޛކޯ އެޕްލިކަންޓް

784B2022/01341ްސަޢުނާ ނަފީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA27036249އެލިޖިބަލްފަނަސް ، ށ.މަރޮިށ

785B2022/01481ްމުޙައްމަދު ތީޖާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA265023ް49އެލިޖިބަލްނެކްޓަރ ، ށ.ފީވައ

އެލިޖިބަލްނެކްޓަރ ، ށ.ފީވައA265022ްފާޠިމަތު އީމާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

786B2022/01681ްޙައްވާ ލާމިސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA14331549އެލިޖިބަލްފަޒާ ، ކ.ތުލުސްޫދ

787B2022/01892ްއަޙްމަދު ނާޝިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA04670049އެލިޖިބަލްއޯކިޑްމާގެ ، ށ.މަރޮިށ

788B2022/02391ްޞާބިރާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA322635ި49އެލިޖިބަލްފަނަސް ، ށ.މަރޮށ

789B2022/02597ްޢަބްދުهللا  ޒުހުީރމެއިން އެޕްލިކަންޓA065068ޫ49އެލިޖިބަލްފަނާރު ، ސ.މީދ

އެލިޖިބަލްއަންބަރީވިލާ ، ސ.މީދA013217ޫޢާއިޝަތު ޒަހުާރކޯ އެޕްލިކަންޓް

790B2022/02615ްފާޠިމަތު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA156250ެ49އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2289 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭރިޒާ ، ހދ.ނޭކުރެންޫދA132717އިދުރީސް އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

791B2022/02737ްފާޠިމަތު އުޝާމާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA204707ޫ49އެލިޖިބަލްބްލޫރެސްޓް ، ނ.ވެލިދ

އެލިޖިބަލްބްލޫރެސްޓް ، ނ.ވެލިޫދA066456މަރްޔަމް ހުދާކޯ އެޕްލިކަންޓް

792B2022/02860ްޝިޒާނާ ސަޢީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA16152949އެލިޖިބަލްމުލައްމާގެ ، ސ.ހިތަޫދ

793B2022/03012ްމުޙައްމަދު ވަޙީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA070364ެ49އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 2349 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

794B2022/03538ްޙުސައިން ޙަމީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA377396ޫ49އެލިޖިބަލްވެޔޮދޮށުގެ ، ހއ.ތަކަންދ

795B2022/03577ްޢުބައިުދهللا އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA046226ާ49އެލިޖިބަލްފީރޯޒްގެ ، ހއ.ކެލ

796B2022/03605ްއަޙްމަދު ނަފީސް ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA04448349އެލިޖިބަލްފަނަސް ، ށ.މަރޮިށ

އެލިޖިބަލްފަނަސް ، ށ.މަރޮށA270362ިސަޢުނާ ނަފީސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

797B2022/03998ްޢަބްުދهللا ޢަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA313117ޫ49އެލިޖިބަލްނިބިލިގާ ، ބ.ފުޅަދ

798B2022/04227ްމަޢީޝާ ޞާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10043949އެލިޖިބަލްއޮއިވަރީގެ ، ސ.މަރަދޫފޭޫދ

އެލިޖިބަލްޝަޒާ ، ސ.ހިތަޫދA260816ޙުސައިން މަމްދޫޙްކޯ އެޕްލިކަންޓް

799B2022/04247ްއިސްކަންދަރު ޔަމާނީ އެލެގްޒެންޑަރ ޝްމިްތމެއިން އެޕްލިކަންޓA06843249އެލިޖިބަލްލައިނޫފަރުގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

31 of 43



ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްލައިނޫފަރުގެ ، ޅ.ނައިފަރA068431ުޢާމިރު ޔަމާނީ ނޯބަރޓް ޝްމިްތކޯ އެޕްލިކަންޓް

800B2022/04288ްޙުސައިން ޝާޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA301160ާ49އެލިޖިބަލްފަތަޙަ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑ

801B2022/04303ްއަޙްމަދު ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA20076749އެލިޖިބަލްވައިޖެހޭގެ ، ނ.މާފަުރ

802B2022/01881ްރަޟީމާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA007837ް48އެލިޖިބަލްގުލްތަރުޖަމާގެ ، އއ.އުކުޅަސ

އެލިޖިބަލްގުލްތަރުޖަމާގެ ، އއ.އުކުޅަސA272453ްމުޙައްމަދު ނަޒީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގުލްތަރުޖަމާގެ ، އއ.އުކުޅަސA272466ްމުޙައްމަދު ނަޒްވީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

803B2022/03529ްޢާއިޝަތު ވާފިާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA04659048އެލިޖިބަލްފިނިރޯޅިވާގެ ، ސ.ފޭޫދ

804B2022/00662ްއަފްސީނާ ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA039085ެ47އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 9378 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޕެރިސްގެ ، ނ.މަނަޫދA138897ޢަލީ ރިޟާކޯ އެޕްލިކަންޓް

805B2022/00856ްމަރްޔަމް ނަޖްދާމެއިން އެޕްލިކަންޓA289315ޫ47އެލިޖިބަލްވޭވީވޯރކް ، ހއ.ފިއްލަދ

އެލިޖިބަލްދިރުހަމްގެ ، ހއ.ފިއްލަޫދA290068މުޙައްމަދު އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

806B2022/01712ްޢާއިޝަތު މުރުޝިާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA143127ި47އެލިޖިބަލްޝިއުނީވިލާ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށ

807B2022/02849ްއިބްރާހީމް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA025750ެ47އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 84231 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޑައިމަންޑްވިލާ ، ސ.ހުޅުޫދA273863ޙުސައިން އިޝާން ރަޝީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

808B2022/03085ްޢަޒީޒާ ޢަބްދުއްރަޙްމާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA323034ި47އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ށ.މަރޮށ

އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ށ.މަރޮިށA063001މުޙައްމަދު ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

809B2022/03525ްއަޙްމަދު ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA00961847އެލިޖިބަލްއެންދެރިމާގެ ، އދ.ފެންފުިށ

810B2022/03526ްމުޙައްމަދު ނަޞްުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA06310747އެލިޖިބަލްއެޅެހިށިގޭބޭރުގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްއާޒާދެވާދީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA055895ެފާޠިމަތު ޝަޒްނާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

811B2022/03857ްފިޒާން ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA008740ޫ47އެލިޖިބަލްރަންކޮކާގެ ، އއ.ފެރިދ

812B2022/03948ްއަޙްމަދު އަމީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA078573ި47އެލިޖިބަލްފެހިވިނަ ، ގއ.ވިލިނގިލ

813B2022/04089ްފާޠިމަތު އަލްޙާން އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA377542ެ3-1ސީ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ- 47އެލިޖިބަލްފްލެޓްނަންބަރު ސީ

އެލިޖިބަލްވީވަރު ، ތ.ދިޔަމިގިލA236120ިމިޞްބާޙް މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

814B2022/04125ްސާދުނާ މުޠީޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07975147އެލިޖިބަލްނެސްޓްމީޑް ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު 4294 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA070861ެމުޙައްމަދު ސަޢީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

815B2022/04271ްޢަބްުދهللا ނިޝާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA11163147އެލިޖިބަލްޢަންބަރީގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

އެލިޖިބަލްނީކޯ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA128661ެޢާއިޒާ ޢަބްދުލްޣަނީކޯ އެޕްލިކަންޓް

816B2022/00746ްއަޙްމަދު ޝާކިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA092031ި46އެލިޖިބަލްހިރުދުގަސްދޮށުގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭމަތަރެސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA051772ެޢާއިޝަތު ތަސްނީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

817B2022/00813ްނަސްރީން އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02420346އެލިޖިބަލްއާޒާދީގެ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްމީނާޒު ، ގދ.ގައްޫދA054811އިބްރާހީމް ނާޡިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްމީނާޒު ، ގދ.ގައްދA328354ޫޒައިނާ ނާޡިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއާޒާދީގެ ، ސ.ހިތަދA252226ޫއަޙްސަން ނާޒިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

818B2022/00881ްޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA03849446އެލިޖިބަލްނިކަގަސްދަށުގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

819B2022/01028ްޢަބްުދهللا ޖާވީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA012751ެ46އެލިޖިބަލްސަލްވާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

820B2022/01309ްއިބްރާހީމް ޝުޢައިބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA15440946އެލިޖިބަލްބްރޯންވިލާ ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލްމަވާލީ ، ސ.ހިތަދA308442ޫޢިނާޔަތު  ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

821B2022/01666ްއިބްރާހީމް ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA25700546އެލިޖިބަލްގުލްޝަނީގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

އެލިޖިބަލްއާރު ، ހއ.ކެލA288570ާޙުބާބް އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

822B2022/01700ްޙަފްޡަތު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA120739ި46އެލިޖިބަލްކިނާރާ ، ގދ.މަޑަވެލ

823B2022/01866ްމަރްޔަމް ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA11276746އެލިޖިބަލްދިރިމާގެ ، ނ.މިލަޫދ
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ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭކާޕެންޓަރވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA050254ެމުޙައްމަދު ސަނޫޖްކޯ އެޕްލިކަންޓް

824B2022/01905ްއަބޫބަކުރު ޤާސިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA07524846އެލިޖިބަލްގުލްފާމްގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

825B2022/01943ްޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA04404846އެލިޖިބަލްމަބުސްތާނުގެ ، ބ.އޭދަފުިށ

826B2022/02071ްޢާއިޝަތު ޝިފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA06981846އެލިޖިބަލްހަވާ ، ގދ.ވާޫދ

އެލިޖިބަލްހަވާ ، ގދ.ވާދA069886ޫއަޙްމަދު ސަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

827B2022/02119ްމުޙައްމަދު އިޤްބާލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA281738ެ46އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 04531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްރަންވެލި ، އދ.ހަންޏާމީޫދA026381އާދަމް ނަޞީުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްސަންލައިޓް ، ކ.މާފުިށA296354ޞަފާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

828B2022/02211ްއާމިނަތު ޢަޒުމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA211451ޫ46އެލިޖިބަލްހީނާގެ ، ކ.ތުލުސްދ

އެލިޖިބަލްރޫބީ ، ރ.އަލިފުށA248630ިޙަސަން ރާއިފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްހީނާގެ ، ކ.ތުލުސްޫދA211453ފާޠިމަތު ޢަޒުމާކޯ އެޕްލިކަންޓް

829B2022/02239ްރާމިޒާ ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA136930ޫ46އެލިޖިބަލްއަރޮޅިމާގެ ، ލ.ފޮނަދ

އެލިޖިބަލްއާރު ، ލ.ފޮނަޫދA000314ޙުސައިން ޖަމީލް އަބޫބަކުުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

830B2022/02258ްސައިފުهللا އަޙްމަދު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA40395946އެލިޖިބަލްކަރިސްމާ ، ހއ.ތަކަންޫދ

އެލިޖިބަލްކަރިސްމާ ، ހއ.ތަކަންޫދA296406ޝަހުލާ އަޙްމަދު ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

831B2022/02453ްޖަމްޝީދާ އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA006845ް46އެލިޖިބަލްދިވެހިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

832B2022/02456ްޙަސަން މާހިރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA14816446އެލިޖިބަލްމެޑޯޒް ، ރ.އަލިފުިށ

833B2022/02614ްއަޙްމަދު ޖިނާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA238638ު46އެލިޖިބަލްއޯކިޑްވިލާ ، ރ.ރަސްގެތީމ

834B2022/02641ްއަޙްމަދު ފަހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA255460ް46އެލިޖިބަލްވައިޓްގޯލްޑް ، ލ.ގަނ

އެލިޖިބަލްފިނިހިޔާ ، ރ.މަޑުއްވަިރA257702މަރްޔަމް އަމާންކޯ އެޕްލިކަންޓް

835B2022/02819ްއަޙްމަދު ޝަމީހުމެއިން އެޕްލިކަންޓA101146ި46އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްޓޫފުރެންޑްސް ، އދ.މާމިގިލA273166ިމައިޝާ ޝަމީހުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްޓޫފުރެންޑްސް ، އދ.މާމިގިލA285970ިމަރްޔަމް ޝާޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

836B2022/03041ްމުޙައްމަދު ޒުލާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07575646އެލިޖިބަލްސޭޑީކޯނަރ ، ބ.ގޮއިޫދ

837B2022/03109ްރިސާލާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA287101ި46އެލިޖިބަލްވީނަސްވިލާ ، އދ.މާމިގިލ

838B2022/03167ްއިސްމާޢީލް ފައުޒު ފަތުޙުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA14976446އެލިޖިބަލްފަހި ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްއާމޫ ، ޅ.ކުރެންޫދA213105ފާޠިމަތު ޢުޒްމާ އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

839B2022/03188ްމުޙައްމަދު ނަޞީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA131199ެ46އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 5858 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްގުޑްނެސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA074001ެޢާއިޝަތު ޝިފްޒާކޯ އެޕްލިކަންޓް

840B2022/03222ްއިބްރާހީމް ޝާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA12257646އެލިޖިބަލްފައިވްރޯސް ، ކ.ގުރައިޫދ

841B2022/03323ްސުވާދާ އިޤްބާލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02182246އެލިޖިބަލްހެޕީޑްރީމް ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްހެޕީޑްރީމް ، ސ.ހުޅުޫދA278426މުޙައްމަދު އަންޞާރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

842B2022/03387ްމިޤްދާދު ޢަބްދުލްޙަމީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA10964146އެލިޖިބަލްގާދޫ ، ބ.ދަރަވަންޫދ

އެލިޖިބަލްބްރޫމް ، ގދ.ތިނަޫދA300744ޚަތުމާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

843B2022/03547ްއަޙްމަދު ސާލިމް ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA29559746އެލިޖިބަލްމޫނިމާގެ ، ކ.ގުރައިޫދ

އެލިޖިބަލްދުންނިކަގެ ، ސ.ހިތަޫދA278362ޚަދީޖާ މާހަޒާރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 20-1-911 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA045074ެޙަސަން ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

844B2022/03594ްޖައިލަބް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA15997446އެލިޖިބަލްމުރިނގު ، ހދ.ހަނިމާޫދ

845B2022/03660ްމުޙައްމަދު ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06943546އެލިޖިބަލްގުލްޒާރުގެ ، ބ.ދަރަވަންޫދ

846B2022/03887ްފާޠިމަތު ޢުޒްމާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA21310546އެލިޖިބަލްއާމޫ ، ޅ.ކުރެންޫދ

އެލިޖިބަލްފަހި ، ގދ.ތިނަޫދA149764އިސްމާޢީލް ފައުޒު ފަތުޙުهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

847B2022/03918ްއަޙްމަދު ޢަބްުދهللا ޖަމީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA051142ޫ46އެލިޖިބަލްމަލަރެސް ، ސ.ހިތަދ

848B2022/03975ްމޫސާ ޒަކީމެއިން އެޕްލިކަންޓA121711ް46އެލިޖިބަލްނިމެރި ، ލ.ގަނ

849B2022/04074ްއަޙްމަދު ރިޡާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA23950846އެލިޖިބަލްފައުނު ، ފ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްފައުނު ، ފ.ނިލަންދA071169ޫމުޙައްމަދު ފަރީދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

850B2022/04235ްފާޠިމަތު ޔަމްނާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA302820ި46އެލިޖިބަލްސީނާ ، ގއ.ވިލިނގިލ

851B2022/00953ްމުޙައްމަދު ޝުއައިލަމް ނަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA202890ޫ45އެލިޖިބަލްމެއްލަ ، ނ.ވެލިދ

852B2022/01029ްމުޙައްމަދު ޔާސިރު ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA10346345އެލިޖިބަލްނޫރާނީވިލާ ، ގދ.ތިނަޫދ

853B2022/01326ްޠަހާރަތު މުޙައްމަދު ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA297428ި45އެލިޖިބަލްދީނާރު ، ގދ.މަޑަވެލ

854B2022/01362ްމުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA03825045އެލިޖިބަލްއާޘާރުގެ ، ޅ.ނައިފަުރ

އެލިޖިބަލްގުލްޝަމީމާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA323232ެޢަބްުދهللا އައިހަމް މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

855B2022/01555ްޞަބާޙު ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA298933ޫ45އެލިޖިބަލްކާނިގަސްދޮށުގެ ، ގދ.ރަތަފަންދ

856B2022/01799ްމަރްޔަމް ޢަފާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA325178ި45އެލިޖިބަލްބަގީޗާގެ ، ތ.ތިމަރަފުށ

857B2022/01993ްމުޙައްމަދު ސާވީ ފަތުޙުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA26867845އެލިޖިބަލްދުންމާރިގެ ، ސ.މަރަދޫފޭޫދ

858B2022/02075ްފާޠިމަތު ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA117682ޫ45އެލިޖިބަލްއިރުދޭމާގެ ، ގއ.ދާންދ

859B2022/02146ްމަރްޔަމް ޝިފާޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA07927645އެލިޖިބަލްވައިޖެހޭގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 7124 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA048836ެމުޞްޠަފާ ލުޠުފީކޯ އެޕްލިކަންޓް

860B2022/02518ްފާޠިމަތު ނަޒާހާމެއިން އެޕްލިކަންޓA249400ި45އެލިޖިބަލްފަތިސްއަލިވާގެ ، ތ.ތިމަރަފުށ

އެލިޖިބަލްއަލަވަލުގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA383850ެޒިމާމް ނަޞީުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

861B2022/02660ްޢުޘްމާން ޢަބްދުއްސައްތާރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA055510ެ45އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 48341 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

862B2022/02936ްޝަހީދާ ރިފްޢަުތމެއިން އެޕްލިކަންޓA040401ެ45އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 65531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

863B2022/03124ްއިޤުބާލް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA14094145އެލިޖިބަލްޢަރަފާތު ، ނ.ހޮޅުޫދ

864B2022/03171ްއިބްރާހީމް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA09694245އެލިޖިބަލްޖޭމުގެ ، ނ.މާފަުރ

އެލިޖިބަލްސެލްވިޔާ ، ޏ.ފުވައްމުލައA005616ްޢާއިޝަތު ޢިނާޔާކޯ އެޕްލިކަންޓް

865B2022/03479ްޖަމީލާ މަޙްމޫުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA030686ި45އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، އދ.މާމިގިލ

އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، އދ.މާމިގިލA031011ިއިބްރާހީމް ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

866B2022/03597ްމަރްޔަމް އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA014716ެ45އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 77121 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްބުލޫގާރލް ، ސ.ހުޅުދA278525ޫމުހައިމިނު ޝަމީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

867B2022/03670ްޢަބްދުهللا ޞަބާޙް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA08161345އެލިޖިބަލްޑައިމަންޑްވިލާ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްޑައިމަންޑްވިލާ ، ޅ.ހިންނަވަުރA141840ޢާއިޝަތު ޞަބާހާ ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

868B2022/03726ްޢާޠިފާ ޞާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA010712ި45އެލިޖިބަލްއަމަން ، އދ.ދަނގެތ

869B2022/03752ްފާރިސް ފާރޫޤްމެއިން އެޕްލިކަންޓA004110ެ45އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 44421 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

870B2022/03810ްއަޙްމަދު ޣައްސާން އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA28249145އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، އއ.ހިމަންޫދ

އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، އއ.ހިމަންޫދA009233ޝަހީދާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، އއ.ހިމަންދA282494ޫޝާމާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

871B2022/03853ްޢާއިޝަތު ރިޝްފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA28204645އެލިޖިބަލްރަންވެލި ، އދ.ހަންޏާމީޫދ

އެލިޖިބަލްކަފި ، ސ.ފޭޫދA307691މާޙިޝް ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

872B2022/04045ްޝާމާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA282494ޫ45އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، އއ.ހިމަންދ

އެލިޖިބަލްއަސްރަފީގެ ، އއ.ހިމަންޫދA282491އަޙްމަދު ޣައްސާން އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

873B2022/04151ްއިސްމާޢީލް ޢާމިރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA047908ޫ45އެލިޖިބަލްމީޒާން ، ކ.ތުލުސްދ

874B2022/02289ްއަޙްސަން ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA299646ނޑެއްޫދ 44އެލިޖިބަލްފަރެދޫ ، ގދ.ހޯ

އެލިޖިބަލްހީނާމާގެ ، ގދ.ތިނަޫދA303986މަރްޔަމް ލުބްނާ އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް
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875B2022/01981ްއިބްރާހީމް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA055910ު43އެލިޖިބަލްބީޗްހައުސް ، ށ.ޅައިމަގ

876B2022/02761ްއާމިނަތު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA158922ި43އެލިޖިބަލްގަހާ ، ތ.ވިލުފުށ

އެލިޖިބަލްޑޮމީގޯލް ، ތ.ވިލުފުިށA091165ޤާސިމް މަސީޙުކޯ އެޕްލިކަންޓް

877B2022/03351ްނަޟުރާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA14883843އެލިޖިބަލްކާރނޭޝަންވިލާ ، ގދ.ރަތަފަންޫދ

އެލިޖިބަލްޕެންސިލްވިލާ ، ސ.ފޭޫދA094006ނިޝާން ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

878B2022/03502ްޚަދީޖާ ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA005180ް43އެލިޖިބަލްއަލްގެދަރު ، ޏ.ފުވައްމުލައ

879B2022/03780ްއިބްރާހީމް މުންޖިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA272669ް43އެލިޖިބަލްއެޅެތޮށިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

880B2022/00638ްއަޙްމަދު އަސްލަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA003517ް42އެލިޖިބަލްޝާދީވިލާ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

881B2022/00915ްޢަބްުދهللا ޝިފާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA147101ް42އެލިޖިބަލްކުއެސްޓް ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްކުދިބަތްގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދA244157ޫލައިލާ ޚާލިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

882B2022/00937ްޒިޔާދު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA009604ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 26631 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

883B2022/01018ްޙުސައިން ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12108742އެލިޖިބަލްއަނޯނާގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

884B2022/01020ްމުނީފާ އަޙްމަދު މުޖުތަބާމެއިން އެޕްލިކަންޓA044620ެ42އެލިޖިބަލްމޭފެއަރލޮޖް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއަނޯނާގެ ، ގދ.ތިނަޫދA121087ޙުސައިން ނަޢީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

885B2022/01023ްއިބްރާހީމް  އިޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA14794442އެލިޖިބަލްމަލާޒް ، ބ.ފެހެންޫދ

886B2022/01034ްފާޠިމަތު  މުޙައްމަދުފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07251142އެލިޖިބަލްރިހިތަޅާގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދ

887B2022/01069ްރަމްޒީ ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA01843942އެލިޖިބަލްޅަރީތިގެ ، ސ.ހިތަޫދ

888B2022/01186ްޙުސައިން ސާމިލުމެއިން އެޕްލިކަންޓA23469342އެލިޖިބަލްބްލޫލޫމް ، ހދ.ނޭކުރެންޫދ

އެލިޖިބަލްބްލޫލޫމް ، ހދ.ނޭކުރެންޫދA150035އިބްރާހީމް  ޢާމިލުކޯ އެޕްލިކަންޓް

889B2022/01199ްޙަސަން ޝުޖާޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA22931542އެލިޖިބަލްސާނިޔާ ، ހދ.ވައިކަރަޫދ

އެލިޖިބަލްއޮނުތޫރި ، ތ.ގުރައިޫދA094561ނަހުމާ އިބްރާހީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

890B2022/01381ްމުޙައްމަދު ޢާޠިފް މަންސޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA09663442އެލިޖިބަލްރައްޔާން ، ބ.ފުޅަޫދ

891B2022/01399ްޙައުލާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA15305542އެލިޖިބަލްފެހިވިދުވަރުގެ ، ގއ.ދާންޫދ

އެލިޖިބަލްބަނަފުސާގެ ، ގއ.ދާންޫދA081100ޞިއްދީޤު އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

892B2022/01418ްމޫސާ ޖައުހަީރމެއިން އެޕްލިކަންޓA102209ާ42އެލިޖިބަލްފަރިމާ ، ހއ.ކެލ

893B2022/01691ްއިބްރާހީމް ފަޞީޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA32516342އެލިޖިބަލްގަހާދަށުގެ ، ހދ.ވައިކަރަޫދ

894B2022/01692ްއަޙްމަދު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA13830542އެލިޖިބަލްއަލަމާގެ ، ހއ.ދިއްޫދ

895B2022/01790ްޝަރުފިއްޔާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA12705442އެލިޖިބަލްދިލްކުސާގެ ، ވ.ކެޔޮޫދ

896B2022/01793ްއަޖުހަދު ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA363628ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 80151 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

897B2022/01868ްމުޙައްމަދު ޝިފާޒު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA13267242އެލިޖިބަލްނާޒްކީގެ ، ސ.ފޭޫދ

898B2022/01903ްޢަބްުދهللا ނާޝިުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA16057642އެލިޖިބަލްއެވަރބްލޫ ، ސ.މަރަޫދ

އެލިޖިބަލްއެވަރބްލޫ ، ސ.މަރަދA280902ޫމުޙައްމަދު ނާހިން ނާޝިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

899B2022/01964ްމޫސާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA087196ެ42އެލިޖިބަލްރސ ނަންބަރު 4248 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

900B2022/02069ްފާޠިމަތު ޖީލާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA316046ު42އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ރ.ހުޅުދުއްފާރ

އެލިޖިބަލްބްލޫހެވަން ، ރ.މަޑުއްވަިރA256469އިބްރާހީމް ޙަމްދޫންކޯ އެޕްލިކަންޓް

901B2022/02091ްއަޙްމަދު ޝިނާްޛމެއިން އެޕްލިކަންޓA048622ެ42އެލިޖިބަލްއެލާމް ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއެފޯނިއަމްގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުިށA240470އަޤްލީމާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

902B2022/02182ްފާޠިމަތު ޝަޒްލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA064378ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 14031 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްކުރިކީލަވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA098079ެއަޙްމަދު ފައިޞަލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

903B2022/02327ްމުޙައްމަދު ޝާފީ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06874142އެލިޖިބަލްފަރިވާގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

904B2022/02387ްޢާއިޝަތު އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA003267ް42އެލިޖިބަލްބިއްދަރިގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްމަހިލަނބުމާގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA009913ްއަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

905B2022/02432ްމުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA065514ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 57731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

906B2022/02600ްއާމިނަތު ފައިރޫޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA120317ެ42އެލިޖިބަލްކަތުގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްފަރިމާ ، ހއ.ކެލA102209ާމޫސާ ޖައުހަީރކޯ އެޕްލިކަންޓް

907B2022/02612ްފާޠިމަތު ރީމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA275741ް42އެލިޖިބަލްމީނާޒް ، މ.މުލައ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭކައްސަންފަރުގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA153204ެޢަބްުދهللا ޔާމީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

908B2022/02619ްނަދާ ސަޢީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA298969ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 06531 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްބިއުޓީ ، ސ.މަރަޫދA017863އަޙްމަދު ނަޖާޙުކޯ އެޕްލިކަންޓް

909B2022/02637ްފާޠިމަތު ރަޝީާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA01606642އެލިޖިބަލްޝަބުނަމީގެ ، ސ.ފޭޫދ

910B2022/02693ްއަޙްމަދު ނައުފަލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA02503142އެލިޖިބަލްކަނީރުވިލާ ، ސ.ފޭޫދ

911B2022/03048ްޢާއިޝަތު ޞާލިޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA02723142އެލިޖިބަލްއެވަރބްލޫ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްއަލުއިމާގެ ، ސ.ހިތަޫދA035947ޙާތިމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

912B2022/03118ްއިމްލާޤު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA100394ް42އެލިޖިބަލްސެވެންސްޓާރ ، މ.މުލައ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 76201 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA401661ެމުޙައްމަދު ޢިޔާން އިމްލާޤްކޯ އެޕްލިކަންޓް

913B2022/03151ްފަޒުލީ ފައުޒީމެއިން އެޕްލިކަންޓA15707542އެލިޖިބަލްސަލްޖަމްގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްލައިނޫފަރުމާގެ ، ސ.ހުޅުދA072755ޫޙަސަން ޛާހިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

914B2022/03161ްމުޙައްމަދު އައިމަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA292413ޫ42އެލިޖިބަލްކަރަންކާވިލާ ، ހއ.މުރައިދ

އެލިޖިބަލްބަށިމާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA166699ެސަމްޙާ ޢަބްދުއްސައްތާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

915B2022/03216ްޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA071534ޫ42އެލިޖިބަލްތިލަދޫ ، ހއ.ދިއްދ

916B2022/03267ްއަޙްސަން މުޙައްމަދު ނާޡިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13068742އެލިޖިބަލްޒިންދަގީ ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްޒިންދަގީ ، ގދ.ތިނަޫދA023381މުޙައްމަދު ނާޡިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

917B2022/03311ްއިބްރާހީމް ޝާޠިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA01627142އެލިޖިބަލްދޮންވެލި ، ސ.ފޭޫދ

918B2022/03418ްރައްޔާ ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA296849ު42އެލިޖިބަލްފިޔާތޮށިގެ ، ހއ.އުތީމ

919B2022/03543ްމަރްޔަމް ޛަހީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA01734642އެލިޖިބަލްހުދުފިނިފެންމާގެ ، ސ.މަރަޫދ

920B2022/03583ްނިހާޒު ޢަލީ ޒާހިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA120738ި42އެލިޖިބަލްމޭނާ ، ގދ.މަޑަވެލ

921B2022/03619ްއާމިނަތު އަޒުލިފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA087624ޫ42އެލިޖިބަލްފަތަގުމާގެ ، ތ.ކިނބިދ

922B2022/03632ްސަނާ ޢަލީ ވާފިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA250711ޫ42އެލިޖިބަލްހުދުފިނިފެންމާގެ ، ވ.ފުލިދ

923B2022/03656ްނީމާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA273951ެ42އެލިޖިބަލްގުލޭމަރ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްޕެންޒީމާގެ ، ގއ.ދެއްވަޫދA340989މަމްދޫޙް ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

924B2022/03673ްޢަބްުދهللا އަމްޖަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA202418ޫ42އެލިޖިބަލްދޫރެސް ، ނ.ލަންދ

925B2022/03727ްމުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްރަޙީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA28511142އެލިޖިބަލްމާފޮޅޭގެ ، އދ.ފެންފުިށ

އެލިޖިބަލްއޯކޭ ، ށ.ފީވައA265315ްޝިޒްމީން ޢަބްުދهللا ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

926B2022/03762ްޤަމަރުއްނިސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA116536ި42އެލިޖިބަލްފިނިހިޔާ ، ގއ.ކޮލަމާފުށ

927B2022/03793ްނަހުލާ އަޙްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA089825ނޑޫޫދ 42އެލިޖިބަލްނޯރެޓްވިލާ ، ތ.ކަ

928B2022/03805ްރުޤިއްޔާ  ފާއިޒްމެއިން އެޕްލިކަންޓA204829ޫ42އެލިޖިބަލްނޫރަލީގެ ، ނ.ވެލިދ

އެލިޖިބަލްޒިޔާރަތްފަންނުގެ ، ޏ.ފުވައްމުލައA277317ްއިބްރާހީމް އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

929B2022/03807ްއަޝްރަފް އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA147483ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 93141 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

930B2022/03835ްޢާމިރު ޢަބްދުލްޣަފޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA107646ޫ42އެލިޖިބަލްއެލީނާ ، ބ.ހިތާދ

931B2022/03864ްއަޙްމަދު ޝަރަފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA280873ް42އެލިޖިބަލްޑޮލްފިން ، ޏ.ފުވައްމުލައ

932B2022/03895ްފަޞާޙާ ފަހުމީމެއިން އެޕްލިކަންޓA13243942އެލިޖިބަލްޒައިތޫނިގެ ، ގދ.ރަތަފަންޫދ

އެލިޖިބަލްއެރެބިއަންވިލާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA323070ެޙުސައިން ޝާހިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

933B2022/04002ްފާޠިމަތު ލީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA158629ެ42އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 05731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

934B2022/04163ްޞަފާ މުޞްތަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA27739342އެލިޖިބަލްމާފޮޅޭގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

935B2022/04210ްޢާއިޝަތު މުސާފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA24389242އެލިޖިބަލްމިޔަލަނިގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްގޮންގަލި ، ގއ.ދެއްވަޫދA304918ޙަމްދޫން އަނީސްކޯ އެޕްލިކަންޓް

936B2022/04215ްޢާއިޝަތު ހުނާޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA133490ޫ42އެލިޖިބަލްޖައުޒާ ، ލ.އިސްދ

937B2022/04270ްއަކްރަމް ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA092160ެ42އެލިޖިބަލްމާލޭހިޔާ 2 10-11 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

938B2022/00641ްމުޙައްމަދު ސިރުހާނުމެއިން އެޕްލިކަންޓA097707ެ41އެލިޖިބަލްފްލެޓް 40-1-87 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

939B2022/00990ްޟިރާރު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA105489ޫ41އެލިޖިބަލްހެޕީނާޒް ، ގއ.ދާންދ

940B2022/01115ްއަޙްމަދު ޢިޝާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA155072ް41އެލިޖިބަލްދިވެހި ، ހދ.ނޮޅިވަރަނ

އެލިޖިބަލްފަރިމާ ، މ.މުލA215811ިފަރުޙާނާ ޢަބްދުލްޢަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

941B2022/01243ްއަޙްމަދު ނަޞީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA094018ޫ41އެލިޖިބަލްނެދުންގެ ، ވ.ތިނަދ

އެލިޖިބަލްނެދުންގެ ، ވ.ތިނަދA046016ޫމުޙައްމަދު ނަޞީުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

942B2022/01748ްފާޠިމަތު  ޒަކީމެއިން އެޕްލިކަންޓA093452ި41އެލިޖިބަލްގަސްދޮށުގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށ

އެލިޖިބަލްއިރުދޭމާގެ ، މ.ކޮޅުފުިށA049122އަޙްމަދު ސަނީންކޯ އެޕްލިކަންޓް

943B2022/02085ްޔޫސުފް ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA024280ެ41އެލިޖިބަލްރސ ނަންބަރު 6818 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

944B2022/02385ްއަޙްމަދު ޒަފަުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA063341ޫ41އެލިޖިބަލްއާފަރު ، ސ.ފޭދ

އެލިޖިބަލްއާފަރު ، ސ.ފޭޫދA156788ފާޠިމަތު ލަމްޙާކޯ އެޕްލިކަންޓް

945B2022/02731ްމޫސާ ބާީރމެއިން އެޕްލިކަންޓA05517541އެލިޖިބަލްމުނިޔާގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

946B2022/02814ްޝާމީ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA01427041އެލިޖިބަލްމަޑުފެހިގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

އެލިޖިބަލްއަވާމެންދުރުގެ ، ސ.މީދA013613ޫފާޠިމަތު ޝަކީބުކޯ އެޕްލިކަންޓް

947B2022/02850ްޢަޡީމާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA21307241އެލިޖިބަލްސަންސެޓް ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްދާސްތާ ، ނ.މަނަދA201592ޫޢަލީ ނަޝީދު އަޙްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްސަންސެޓް ، ޅ.ހިންނަވަުރA212843އިބްތިޝާމް މުޙައްމަދުކޯ އެޕްލިކަންޓް

948B2022/03292ްފާޠިމަތު އަޒްފާ ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA36962641އެލިޖިބަލްތާއިފް ، ގދ.ތިނަޫދ

949B2022/03410ްއަސްމާ ޝަފީޢުމެއިން އެޕްލިކަންޓA06161141އެލިޖިބަލްވައިޖެހޭގެ ، ހއ.އިހަވަންޫދ

950B2022/03446ްޙަސަން ޝާބިން އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA20023141އެލިޖިބަލްމާރެހާ ، ނ.ފޮއްޫދ

އެލިޖިބަލIbrahim HassanA41832ްކޯ އެޕްލިކަންޓް

951B2022/03750ްމުޙައްމަދު މުޞްޠަފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA24389541އެލިޖިބަލްކޮތަރިވިލާ ، ރ.އަލިފުިށ

952B2022/03760ްއުނައިސް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA34343941އެލިޖިބަލްކަރަންކާމާގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

ޝަރުތު 2.6 ހަމައެއްނުވޭއިވްނިންގއިންޕެރިސް ، ށ.ފޯކައިޫދA382869ފަތުޙިއްޔާ ޢުމަރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

953B2022/03789ްޖީޒާ ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA223647ި41އެލިޖިބަލްބަނަފްސާގެ ، ހދ.ކުރިނބ

އެލިޖިބަލްދޫގަސް ، ހދ.ކުރިނބA224870ިއަޙްމަދު އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

954B2022/04103ްފަތުޙިއްޔާ ޤާސިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA154472ި41އެލިޖިބަލްޒަމާނީހައުސް ، އދ.މާމިގިލ

955B2022/04112ްޢަލީ ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA04269541އެލިޖިބަލްއޯކިޑްމާގެ ، ހއ.މުރައިޫދ

އެލިޖިބަލްއޯކިޑްމާގެ ، ހއ.މުރައިޫދA034014މުޙައްމަދު ޚަލީލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

956B2022/04264ްމަރްޔަމް ސިމްނީމެއިން އެޕްލިކަންޓA352051ެ41އެލިޖިބަލްސަނީވިއު ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

957B2022/04277ްޢާމިރު ޔަމާނީ ނޯބަރޓް ޝްމިްތމެއިން އެޕްލިކަންޓA068431ު41އެލިޖިބަލްލައިނޫފަރުގެ ، ޅ.ނައިފަރ

958B2022/00732ްޙަސަން ޝިހާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA102664ެ40އެލިޖިބަލްހިޔާ 4-42-31 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

959B2022/03930ްމަރްޔަމް ޢަބްދުއްލަޠީފުމެއިން އެޕްލިކަންޓA067438ެ40އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 12721 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

960B2022/04046ްފާޠިމަތު ޝިފާ އިދުރީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA213835ު40އެލިޖިބަލްރޯނުގެ ، ޅ.ހިންނަވަރ

961B2022/04203ްފާޠިމަތު ލީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA205158ޫ40އެލިޖިބަލްފުރަވެރި ، ނ.ލަންދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

962B2022/01055ްޢަބްުދهللا މައުމޫންމެއިން އެޕްލިކަންޓA032605ީ38އެލިޖިބަލްގުލްފާމްގެ ، ގދ.ފިޔޯރ

963B2022/01116ްއަބޫބަކުރު ސުހައިލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA32161538އެލިޖިބަލްމީނާޒު ، ފ.މަގޫޫދ

އެލިޖިބަލްދޯޅަނބުގެ ، ހއ.ކެލA268694ާޢާއިޝަތު ޢަބީރާކޯ އެޕްލިކަންޓް

964B2022/01372ްޝަރްމީލާ ޢަބުދުލްޣަފޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA053825ު38އެލިޖިބަލްދިލްކަޝްގެ ، ޅ.ހިންނަވަރ

965B2022/01458ްއިބްރާހީމް ނަޢީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA043612ް38އެލިޖިބަލްމިޔަލަނިގެ ، ބ.މާޅޮސ

966B2022/01823ްއަމްހަރު މަހްރާން މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA14060238އެލިޖިބަލްހިޔާވަހި ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްއިވްނިންގްރޯސް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA336435ެޛައުޝާން ނަޒީުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

967B2022/01830ްޢަބްުދهللا ރާޟީމެއިން އެޕްލިކަންޓA045907ޫ38އެލިޖިބަލްދޯދި ، ސ.ފޭދ

އެލިޖިބަލްދޯދި ، ސ.ފޭދA161361ޫއާމިނަތު ޝަފްޤާ ރާޟީކޯ އެޕްލިކަންޓް

968B2022/02226ްޙުސައިން ސަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06789638އެލިޖިބަލްލިލަކް ، ސ.ފޭޫދ

969B2022/02259ްޔޫސުފް ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA037651ް38އެލިޖިބަލްމިޔަލަނިގެ ، ބ.މާޅޮސ

970B2022/02397ްފާޠިމަތު ޢަޛްާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA090468ާ38އެލިޖިބަލްނިވާދަށުގެ ، ހއ.ކެލ

971B2022/02922ްއަޙްމަދު ހާޝިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA043077ޫ38އެލިޖިބަލްހިތަށްފިނިވާގެ ، ހދ.ވައިކަރަދ

އެލިޖިބަލްހިތަށްފިނިވާގެ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA049999ޢަބްުދهللا މާހިުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

972B2022/03046ްއަޙްމަދު  މުނާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA340880ޫ38އެލިޖިބަލްމިރުސްމާގެ ، ފ.ނިލަންދ

973B2022/03067ްފާޠިމަތު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA093392ި38އެލިޖިބަލްޢަޞުރުމާގެ ، ހއ.ހޯރަފުށ

974B2022/03076ްޙުސައިން ރައުޝަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA272406ް38އެލިޖިބަލްޖަންބުމާގެ ، އއ.އުކުޅަސ

975B2022/03481ްއިސްމާޢީލް ޝަފީޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA12496338އެލިޖިބަލްގުލިސްތާނުގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

976B2022/03557ްސައިފުهللا އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA24620338އެލިޖިބަލްނަސީމާމަންޒިލް ، ރ.އަލިފުިށ

977B2022/03738ްއަޙްމަދު ރައިން ޢަބްުދهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA14388538އެލިޖިބަލްމިރުސްމާގެ ، ލ.މާމެންޫދ

978B2022/04044ްއާދަމް ސަމްވީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA352040ެ38އެލިޖިބަލްސަނީވިއު ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

979B2022/04118ްޙަސަން ޢާމިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA094469ެ38އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 17101 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

980B2022/00792ްމުޙައްމަދު ޝަރަފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA15391837އެލިޖިބަލްސަލްޖަމް ، ސ.ހިތަޫދ

981B2022/01071ްއަޙްމަދު ޒިޔާުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA265835ެ37އެލިޖިބަލްޒިޔާދާމަންޒިލް 1 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

982B2022/01108ްޢަލީ ޢަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA253435ު37އެލިޖިބަލްހިރަވެރި ، ރ.މާކުރަތ

983B2022/01253ްޙުސައިން ޝާޢިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA22839637އެލިޖިބަލްފަހަމާ ، ފ.ނިލަންޫދ

އެލިޖިބަލްހުސްނޫގެ ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑA251549ާސަމާޙަތު ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

984B2022/01324ްމުޙައްމަދު ޢަދްލީލް މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA16455337އެލިޖިބަލްދިލްދާރުގެ ، ސ.ފޭޫދ

985B2022/01523ްޢަޒީމާ ޢަބްދުލްޤާދިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA081108ެ37އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 13041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްބޮޑުކެކުރިގެ ، ބ.ތުޅާޫދA035128މުޙައްމަދު ޝަރީފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

986B2022/01591ްސަންފާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08190737އެލިޖިބަލްބަހާރުގެ ، ޅ.ހިންނަވަުރ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 18241 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA049209ެއަޙްމަދު ސިޢާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

987B2022/01783ްޔެޒްމީން ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA10192237އެލިޖިބަލްފޮނިލުބޯމާގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

988B2022/01877ްއާދަމް މުޙައްމަދުފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA096627ޫ37އެލިޖިބަލްމުތްތޮށިގެ ، ނ.ވެލިދ

989B2022/01936ްމުޙައްމަދު ތައުފީޤުމެއިން އެޕްލިކަންޓA065427ޫ37އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީގެ ، ހދ.ނެއްލައިދ

990B2022/02437ްމުޙައްމަދު ފަޟީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA093498ެ37އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 8578 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

991B2022/02498ްޠާރިޤު މުޙައްމަދު ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA160869ޫ37އެލިޖިބަލްދަނބުރުއްދޮށުގެ ، ރ.އިނގުރައިދ

992B2022/02747ްބަދުރުއްދީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA094963ޫ37އެލިޖިބަލްވައިލެޓްވިލާ ، ސ.މަރަދ

993B2022/02951ްއިބްރާހީމް ނަސީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA06788737އެލިޖިބަލްހުވަނދުމާގެ ، ތ.ވިލުފުިށ

994B2022/02981ްޢަލީ ސަޢުދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA077510ި37އެލިޖިބަލްގިރީތެރޭގެ ، އދ.މާމިގިލ

995B2022/03047ްއާމިނަތު ޢަބްުދهللاދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA08182437އެލިޖިބަލްގުލްޒާރުގެ ، ގދ.ތިނަޫދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްގުލްޒާރުގެ ، ގދ.ތިނަދA301166ޫޚަދީޖާ ޢަބްުދهللاދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގުލްޒާރުގެ ، ގދ.ތިނަދA100548ޫޢާއިޝަތު ޢަބްުދهللاދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

996B2022/03195ްޢަބްުދهللا އަޔާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA06405437އެލިޖިބަލްއަސޭގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

997B2022/03347ްޔުސްރިއްޔާ އިދުރީސްމެއިން އެޕްލިކަންޓA08797037އެލިޖިބަލްމިރިޔާސްގެ ، ތ.ގާދިއްފުިށ

998B2022/03509ްޙުސައިން ނިޡާމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA16453737އެލިޖިބަލްމައިނާއާގެ ، ސ.ފޭޫދ

999B2022/03539ްނަހްދާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA11457037އެލިޖިބަލްލިލަކް ، ހދ.ވައިކަރަޫދ

އެލިޖިބަލްމިސުރުރުވާގެ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA026688އަޙްމަދު ހާޝިމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1000B2022/03555ްޙުސްނީ ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA15577937އެލިޖިބަލްގޭޓް ، މ.މަޑުއްވަިރ

1001B2022/03606ްމުޙައްމަދު ނަޛީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA07033237އެލިޖިބަލްބްލޫކްރެސްޓް ، ސ.ހިތަޫދ

އެލިޖިބަލSoniya AliA3088188ްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1002B2022/03827ްޢަބްުދهللا ބަޝީރު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA078671ު37އެލިޖިބަލްޝަބްނަމީގެ ، ބ.ކުޑަރިކިލ

1003B2022/03913ްއަޙްމަދު ސަމާހުމެއިން އެޕްލިކަންޓA117035ި37އެލިޖިބަލްހަދުވަރީއާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލ

1004B2022/01480ްއަޙްމަދު ޝިފާޙުމެއިން އެޕްލިކަންޓA14777936އެލިޖިބަލްގުލްއަލާގެ ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަުރ

އެލިޖިބަލްތަރިވިދާގެ ، ގއ.ދާންޫދA263209ޚުޒައިމާ ޙަބީބުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްގުލްއަލާގެ ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރA147856ުއަމީނާ  އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1005B2022/01826ްޢަބްދުލްޙަންނާނު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA05112636އެލިޖިބަލްލަގްޒަރީވިލާ ، އދ.ހަންޏާމީޫދ

1006B2022/01888ްއިބްރާހީމް ޞާލިޙްމެއިން އެޕްލިކަންޓA09465336އެލިޖިބަލްކިނާރީގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

1007B2022/02224ްއާމިނަތު މާހީ މުޙައްމަދު ރިޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA255452ި36އެލިޖިބަލްއަޞްރުވިލާ ، ގއ.ކޮލަމާފުށ

1008B2022/02624ްޠަލްޢަތު ރައޫފުއްދީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA00191436އެލިޖިބަލްނީލޯފަރުގެ ، ހއ.ދިއްޫދ

1009B2022/02755ްއަމީނާ  އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA147856ު36އެލިޖިބަލްގުލްއަލާގެ ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރ

1010B2022/03404ްނަޒާހާ ނިޔާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA27986136އެލިޖިބަލްބަގީޗާގެ ، އއ.ފެރިޫދ

އެލިޖިބަލްފޭރުމާގެ ، އއ.ފެރިޫދA282729ޢަލީ ޝަމީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1011B2022/03808ްޝައްފާ މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA21581836އެލިޖިބަލްގުރަހަ ، ޅ.ކުރެންޫދ

1012B2022/01204ްޞަލާޙް ވަޙީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA153538ި34އެލިޖިބަލްއައްސޭރި ، ށ.މަރޮށ

1013B2022/01329ްޢަލީ އަޙްމަދުދީީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA05108034އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، ސ.މަރަޫދ

އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، ސ.މަރަދA274926ޫއާމިނަތު ރިޝްމީ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

1014B2022/02118ްއަޙްމަދު ނަޒްވާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA15794834އެލިޖިބަލްރަންދާން ، ސ.މީޫދ

އެލިޖިބަލްގޯލްޑަންވިލާ ، ސ.މީދA013608ޫފާޠިމަތު ޖަވާޒާކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްރަންދާން ، ސ.މީޫދA014663އިބްރާހީމް ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1015B2022/02827ްފާޠިމަތު ރަޙީމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA09526834އެލިޖިބަލްއެންދެރިމާގެ ، ހއ.އިހަވަންޫދ

އެލިޖިބަލްއެންދެރިމާގެ ، ހއ.އިހަވަންޫދA266829އާދަމް ރިޔާޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1016B2022/03431ްމުޙައްމަދު ޞިޔާން އަޙްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA15523134އެލިޖިބަލްވޯލްޑް ، ޅ.ނައިފަުރ

1017B2022/03775ްޢާއިޝަތު ޝަރުމީލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA032042ޫ34އެލިޖިބަލްބިޖިލީއުފާ ، ކ.ތުލުސްދ

އެލިޖިބަލްމަދަރލޭންޑް ، މާލެ ސިޓީ.މާލA335017ެއާމިނަތު ޝަމާއިލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1018B2022/03778ްއާދަމް މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA101086ެ34އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 92501 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1019B2022/03831ްޒިޔާން ޢަބްުދهللا ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA27853034އެލިޖިބަލްނީސް ، ސ.ހިތަޫދ

1020B2022/03904ްޢާމިރު މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA069528ް34އެލިޖިބަލްރަތްކޮކާގެ ، ލ.ގަނ

1021B2022/04072ްޢަބްުދهللا ޢަޒްމީންމެއިން އެޕްލިކަންޓA306653ޫ34އެލިޖިބަލްސޫރަޖް ، ށ.ފުނަދ

އެލިޖިބަލްސޫރަޖް ، ށ.ފުނަޫދA324922ޢަލީ ޢަޒީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްހެޕީރޯޒް ، ށ.ފުނަޫދA321988ފާޠިމަތު ޝަޖަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

1022B2022/04136ްވަޙީދާ އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA01273234އެލިޖިބަލްއިރުދޭމާގެ ، އދ.ހަންޏާމީޫދ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްމައްސާގުގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA346004ެއަޙްމަދު ނަޝާުޠކޯ އެޕްލިކަންޓް

1023B2022/04228ްއަޙްމަދު ޔާފިޢު ޙަސަން ޙަބީބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA302821ި34އެލިޖިބަލްސީނާ ، ގއ.ވިލިނގިލ

1024B2022/01859ްޚަދީޖާ ޝަމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA25999933އެލިޖިބަލްއަލަނާސިގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

1025B2022/01607ްއިސްމާޢީލް ސަންޢާންމެއިން އެޕްލިކަންޓA28781731އެލިޖިބަލްބީޗްހައުސް ، ތ.ކިނބިޫދ

1026B2022/02757ްމަރްޔަމް ޝާލިޔާމެއިން އެޕްލިކަންޓA266891ު31އެލިޖިބަލްއާބަހާރުގެ ، ހއ.ތުރާކުނ

1027B2022/00715ްޢާޠިފް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA10828530އެލިޖިބަލްމެޓްރޯވިލާ ، ބ.ތުޅާޫދ

1028B2022/00768ްސިޔާ އަޙްމަދު ނަޖީބުމެއިން އެޕްލިކަންޓA09576630އެލިޖިބަލްއަސޭގެ ، ގދ.ތިނަޫދ

1029B2022/00862ްއާމިނަތު  އިބްރާހީމްފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA124126ޫ30އެލިޖިބަލްގުޑްލަކް ، ށ.ފުނަދ

1030B2022/00912ްއަޙްމަދު ރިޟާމެއިން އެޕްލިކަންޓA049739ު30އެލިޖިބަލްއޯކިޑްމާގެ ، ރ.ފައިނ

1031B2022/00975ްޝަފްރާޒް ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA304129ެ30އެލިޖިބަލްނަންބަރ ރސ 09611 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1032B2022/00994ްއާމިނަތު ރައުޝާމެއިން އެޕްލިކަންޓA315521ް30އެލިޖިބަލްސްޕޮޓް ، ލ.ގަނ

އެލިޖިބަލްއެންދެރިމާގެ ، ފ.ނިލަންޫދA240596ޢަލީ ފިރާޤުކޯ އެޕްލިކަންޓް

1033B2022/01164ްމާލިކު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA157772ި30އެލިޖިބަލްޝާކް ، ތ.ތިމަރަފުށ

1034B2022/01249ްޢަބްުދهللا ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA086363ޫ30އެލިޖިބަލްސަނދުބަރަކާގެ ، ހދ.ހަނިމާދ

އެލިޖިބަލްސަނދުބަރަކާގެ ، ހދ.ހަނިމާދA222396ޫސަޢާދާ ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

1035B2022/01259ްއަލީފް މުޙައްމަދު ސަޢީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA253083ި30އެލިޖިބަލްގަމަރީ ، ގދ.މަޑަވެލ

1036B2022/01432ްއިބްރާހީމް އަސްލަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA27969030އެލިޖިބަލްހަދުބަލާގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

1037B2022/02068ްމަރްޔަމް މުޙައްމަދު ޒަކީމެއިން އެޕްލިކަންޓA124205ު30އެލިޖިބަލްފަހަލަ ، ޅ.ހިންނަވަރ

1038B2022/02371ްއާމިނަތު ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA210954ެ30އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 52731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 52731 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA210954ެއާމިނަތު ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

1039B2022/02382ްޠައިބާ ސަޢީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA15125230އެލިޖިބަލްރެޑްމާގެ ، ގދ.ގައްޫދ

1040B2022/02446ްސަޢާދާ ޙުސައިންމެއިން އެޕްލިކަންޓA032415ެ30އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 12821 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1041B2022/02561ްފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA306376ޫ30އެލިޖިބަލްނަލަފިޔަ ، ސ.ހިތަދ

1042B2022/02594ްޙަލީމަތު ބުޝްާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA223494ެ30އެލިޖިބަލްބާބުލްޢަވާލީ 1 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްނަލަގެ ، ޅ.ހިންނަވަރA223246ުޢަބްދުهللا ޢާޠިފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1043B2022/02646ްޞަފޫރާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA13843730އެލިޖިބަލްލަކީސްޓާރ ، އއ.ބޮޑުފޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްމޫންލައިޓް ، ބ.އޭދަފުށA072369ިއަޙްމަދު  ޢަބްދުއްސައްތާުރކޯ އެޕްލިކަންޓް

1044B2022/02859ްމުޙައްމަދު މުޚުތާރު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA11443130އެލިޖިބަލްއެންދެރިމާގެ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

1045B2022/02972ްމަރްޔަމް ސަޢީާދމެއިން އެޕްލިކަންޓA298089ެ30އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 20221 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްބަށިމާގެ ، ސ.ފޭޫދA295291ފާޠިމަތު ރީޝާ ޢަޒީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1046B2022/02989ްޢާއިޝަތު ސަނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA229118ޫ30އެލިޖިބަލްފިތުރޯނުގެ ، ހދ.ވައިކަރަދ

އެލިޖިބަލްފިތުރޯނުގެ ، ހދ.ވައިކަރަދA099123ޫފާޠިމަތު ވަޙީާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްފިތުރޯނުގެ ، ހދ.ވައިކަރަޫދA099122ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

1047B2022/02992ްޢަބްުދهللا ނާއިލް ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA075150ޫ30އެލިޖިބަލްއުތުރުގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދ

އެލިޖިބަލްއުތުރުގެ ، ރ.ކަނދޮޅުދA356285ޫޢުމަރު މާވީ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއުތުރުގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދA094454އިބްރާހީމް ނައުޝާދު ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

1048B2022/03034ްމުޙައްމަދު ރިފްޢަތު ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA01126430އެލިޖިބަލްއުތުރުގެ ، ރ.ކަނދޮޅުޫދ

އެލިޖިބަލްކަރިއްޔާވިލާ ، ޏ.ފުވައްމުލައA114267ްފާޠިމަތު މަސްރޫރާ ޢަލީދީީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1049B2022/03275ްޢަބްުދهللا މުޙައްމަދު ސަޢީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA304908ޫ30އެލިޖިބަލްސޯސަންގެ ، ގއ.ދާންދ

1050B2022/03310ްޢާލިޔާ މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA247157ި30އެލިޖިބަލްމާދޫގެ ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށ

1051B2022/03405ްއަސްޢަދު ރިޟާމެއިން އެޕްލިކަންޓA286486ި30އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، އދ.މާމިގިލ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

އެލިޖިބަލްކީރަންމާގެ ، އދ.މާމިގިލA082160ިޙުސައިން އިޔާޒުކޯ އެޕްލިކަންޓް

1052B2022/03569ްއާމިނަތު ތައުފީޤްމެއިން އެޕްލިކަންޓA126190ި30އެލިޖިބަލްތުޑީގޭއާގެ ، ތ.ތިމަރަފުށ

އެލިޖިބަލްރަނިކަ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA001730ެމުޙައްމަދު ޙަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1053B2022/03612ްއަޙްމަދު މަޢުރޫފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA147435ުނޑިތީމ 30އެލިޖިބަލްޕެރިސް ، ށ.ކަ

1054B2022/03664ްފާޠިމަތު ސަމާޙާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA154927ޫ30އެލިޖިބަލްގަދަކޯޅިމާގެ ، ގދ.ގައްދ

އެލިޖިބަލްވައިލެޓްވިލާ ، ގއ.ނިލަންޫދA304151ސިނާން ރަފީޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

1055B2022/03679ްއަޙްމަދު ޝިޔާޒު ޙުސައިން މުޙައްމަުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA27264230އެލިޖިބަލްސަންޝައިން ، ސ.މަރަދޫފޭޫދ

އެލިޖިބަލްގޮފި ، ޏ.ފުވައްމުލައA282125ްމަލާޙާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

1056B2022/03712ްމަރްޔަމް ޒިފާ އަޝްރަފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA36220430އެލިޖިބަލްއާބަހާރުގެ ، ކ.ކާށިޫދ

1057B2022/03724ްމުޙައްމަދު ފައްރާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA24798130އެލިޖިބަލްލާބަ ، ބ.އޭދަފުިށ

އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 60631 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA110943ެއަޙްމަދު ފައްވާޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1058B2022/03767ްފާޠިމަތު ރަޒީފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA071478ޫ30އެލިޖިބަލްސީވީޑް ، ހދ.ވައިކަރަދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭކަބީލާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA048869ެޢަބްދުهللا ސަޢީދު ޚާލިުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1059B2022/03859ްޢާރިފާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA073499ު30އެލިޖިބަލްކިޔްޕިޑް ، ޅ.ނައިފަރ

އެލިޖިބަލްކުދިލުބޯގެ ، ޅ.ނައިފަރA055504ުޢަޤީލް ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްކިޔްޕިޑް ، ޅ.ނައިފަރA216449ުޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

1060B2022/03938ްޢަލީ ޙަމްދޫންމެއިން އެޕްލިކަންޓA312456ޫ30އެލިޖިބަލްސަންލައިޓް ، ބ.ކަމަދ

1061B2022/03959ްއަޖުމަލް ޝަހީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA05930330އެލިޖިބަލްޖާވާ ، ގދ.ތިނަޫދ

އެލިޖިބަލްޖާވާ ، ގދ.ތިނަޫދA330898ޢަލީ ޒާޖިލް ޝަހީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1062B2022/03978ްއިސްމާޢީލް ޝަރީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA038226ެ30އެލިޖިބަލްއެތުމާ ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1063B2022/04032ްމުޙައްމަދު އަޝްރަފް މަޖުީދމެއިން އެޕްލިކަންޓA166597ޫ30އެލިޖިބަލްރީތިގަސްދޮށުގެ ، ސ.ހިތަދ

އެލިޖިބަލްރީތިގަސްދޮށުގެ ، ސ.ހިތަދA166559ޫޢާއިދާ މަޖުީދކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްރީތިގަސްދޮށުގެ ، ސ.ހިތަދA100458ޫސާޖިދާ މަޖުދީކޯ އެޕްލިކަންޓް

1064B2022/04088ްޢަބްދުهللا ޖަލީލުމެއިން އެޕްލިކަންޓA272953ި30އެލިޖިބަލްސަމޭދާން ، އދ.މާމިގިލ

1065B2022/04093ްޢާއިޝަތު ނަބީލާ ޒަރީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA125129ޫ30އެލިޖިބަލްލިލީމާގެ ، ސ.މަރަދޫފޭދ

1066B2022/04097ްޢަލީ ފަޔާޟްމެއިން އެޕްލިކަންޓA27844330އެލިޖިބަލްޕެންޒީވިލާ ، ސ.ހުޅުޫދ

1067B2022/04138ްޢަލީ ފަހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA073805ޫ30އެލިޖިބަލްމިރުސްމާގެ ، ގދ.ގައްދ

1068B2022/04176ްޙުސައިން ޝިފާއުމެއިން އެޕްލިކަންޓA26761930އެލިޖިބަލްސަބުނަމް ، ށ.ގޮއިޫދ

އެލިޖިބަލްނޫވިލާގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA368241ެޙުސައިން ޝާމިލްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1069B2022/02003ްމުޙައްމަދު ނިޔާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA07613229އެލިޖިބަލްތްރީފްލާވަރ ، ފ.މަގޫޫދ

1070B2022/02137ްނާއިލާ ޢަލީމެއިން އެޕްލިކަންޓA014477ޫ29އެލިޖިބަލްހަނދުވަރީގެ ، ސ.ހުޅުދ

އެލިޖިބަލްމުނިޔާގެ ، ސ.ހުޅުޫދA055175މޫސާ ބާީރކޯ އެޕްލިކަންޓް

1071B2022/02948ްމުޙައްމަދު ޝަޢުލާން ޢަބްދުهللاމެއިން އެޕްލިކަންޓA272611ެ25 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ- 29އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 20-ޖީ

1072B2022/03892ްޢަލީ ނަޞީުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA041938ޫ29އެލިޖިބަލްއަބުމާގެ ، ސ.ހުޅުދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއަބުމާގެ ، ސ.ހުޅުދA070456ޫޢަބްުދهللا ނަޞީރުކޯ އެޕްލިކަންޓް

1073B2022/04090ްއަޙްމަދު މޫސާފުޅުމެއިން އެޕްލިކަންޓA054241ޫ29އެލިޖިބަލްކޯދު ، ނ.ވެލިދ

ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަންބަރު ރސ 0715 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA126196ެއާމިނަތު މުޙައްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1074B2022/00924ްހަސަން ޝިފާޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA302192ޫ25އެލިޖިބަލްބާޒީގެ ، ސ.ހިތަދ

1075B2022/01126ްޢާއިޝަތު އަރީޖުމެއިން އެޕްލިކަންޓA212920ޫ25އެލިޖިބަލްފިރުޝަމް ، ޅ.ކުރެންދ

އެލިޖިބަލްހިޔަލީގެ ، ލ.މާވަށA314121ްއިބްރާހީމް ވަޙީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1076B2022/01628ްމުޙައްމަދު ރަޝާދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA253282ު25އެލިޖިބަލްފެހިފަށުވިގެ ، ރ.މާކުރަތ
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

1077B2022/01637ްޢާއިޝަތު އީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA260752ު25އެލިޖިބަލްމަގުމަތީގެ ، ށ.ޅައިމަގ

އެލިޖިބަލްވީނަސްވިލާ ، ށ.ފުނަޫދA051703މުޙައްމަދު ޙަމީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1078B2022/01694ްރިޒްފާން ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA301439ެ25އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 4556 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1079B2022/01739ްޙައްސާމް އިސްމާޢީލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA10830525އެލިޖިބަލްތުޅާދޫގެ ، ބ.ތުޅާޫދ

އެލިޖިބަލްދުނބުރިގެ ، ޅ.ނައިފަރA218251ުސާމިޢާ ޢަލީކޯ އެޕްލިކަންޓް

1080B2022/02107ްޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA088160ެ25އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 50031 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1081B2022/02252ްނަވާލް ޢާއިޝާ ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA328871ެ25އެލިޖިބަލްފްލެޓް ނަންބަރު 50-2-87 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1082B2022/02715ްމުޙައްމަދު އާދަމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA065260ެ25އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 72111 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1083B2022/03435ްފާޠިމަތު ޙަފީޡާމެއިން އެޕްލިކަންޓA059914ޫ25އެލިޖިބަލްމުޝްތަރީގެ ، ހއ.ދިއްދ

1084B2022/03518ްއަޙްމަދު ޢަޠީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA240174ޫ25އެލިޖިބަލްތިންނިރު ، ރ.އިންނަމާދ

އެލިޖިބަލްތިންނިރު ، ރ.އިންނަމާޫދA351677މުޙައްމަދު ޝަރާޙުކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްތިންނިރު ، ރ.އިންނަމާދA046693ޫޢަބްދުهللا ޢާޠިފްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްބަހާރުގެ ، ނ.ކުޑަފަރA202126ިމިދުޙަތު އާދަމް ސަޢީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1085B2022/03527ްއަޙްމަދު  ފައިޞަލްމެއިން އެޕްލިކަންޓA163348ި25އެލިޖިބަލްކަންމަތީގެ ، ށ.މަރޮށ

އެލިޖިބަލްސޯމާ ، ށ.މަރޮިށA270514މާޒިނާ ޙުސައިންކޯ އެޕްލިކަންޓް

1086B2022/03540ްއިބްރާހީމް ސާރިމް މުޙައްމަދު ޒުބައިުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA25045225އެލިޖިބަލްމިސްކިތްދޮށުގެ ، ބ.ދަރަވަންޫދ

1087B2022/03651ްޢަލީ ރަޝީުދމެއިން އެޕްލިކަންޓA090870ު25އެލިޖިބަލްތަރިވިދާގެ ، ހއ.ތުރާކުނ

އެލިޖިބަލްތަރިވިދާގެ ، ހއ.ތުރާކުނA085817ުއިބްރާހީމް ރަޝީުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1088B2022/03715ްއަޙްމަދު ފައުޒީމެއިން އެޕްލިކަންޓA037551ެ25އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 35421 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްއަލިވާގެ ، ގދ.ރަތަފަންދA299007ޫޢަރީފާ  އާދަމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

އެލިޖިބަލްއަލިވާގެ ، ގދ.ރަތަފަންޫދA299011މަޢުނާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1089B2022/03717ްސަންފާ އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA004357ް25އެލިޖިބަލްވާރުތަ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

އެލިޖިބަލްވާރުތަ ، ޏ.ފުވައްމުލައA283206ްބާސިމް ޢަބްުދهللاކޯ އެޕްލިކަންޓް

1090B2022/03722ްމަރްޔަމް ސަމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA164087ޫ25އެލިޖިބަލްހީރާ ، ރ.މީދ

އެލިޖިބަލްހީރާ ، ރ.މީދA164086ޫއަޙްމަދު ސަމީޙްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1091B2022/03997ްއިބްރާހީމް ޢާރިފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA039953ެ25އެލިޖިބަލްނަންބަރު ރސ 50841 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

އެލިޖިބަލްލިންކް ، ލ.ގަނA134887ްޙައްވާ ވަޖުާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1092B2022/04000ްފާޠިމަތު  ސަމީާރމެއިން އެޕްލިކަންޓA124130ެ25އެލިޖިބަލްޕެރީވިންކްލް އިރުމަތީބައި ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1093B2022/04017ްޙައްވާ  ނަސްފާމެއިން އެޕްލިކަންޓA14865125އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ތ.ކިނބިޫދ

އެލިޖިބަލްހަޒާރުމާގެ ، ތ.ކިނބިދA104150ޫއަޙްމަދު ޔަމާނީކޯ އެޕްލިކަންޓް

1094B2022/04212ްރާފިލް ރަޝީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA357167ި25އެލިޖިބަލްވާދީއާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލ

1095B2022/00740ްމުޙައްމަދު އައިމަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA032594މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭވާރުގެ ، ސ.ފޭޫދ

1096B2022/00869ްޟިރާރު ޢަބްދުއްޞަމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA292360ޫމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއިރުފުހޭގެ ، ހއ.މުރައިދ

ޕްރެޓީވިލާ ، ސ.ހިތަޫދA309371ނަދާ ޙަސަންކޯ އެޕްލިކަންޓް

1097B2022/01049ްޢާއިޝަތު ސުހައިލާމެއިން އެޕްލިކަންޓA047447މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7  އަދި 1.9 ހަމައެއްނުވޭހެލެގެލި ، ސ.ފޭޫދ

1098B2022/01160ްޢާއިޝަތު ސުނީޒާމެއިން އެޕްލިކަންޓA039255މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭކަސަބުގެ ، ގދ.ގައްޫދ

ނަންބަރު ރސ 06341 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA046281ެމޫސާ އަޙްމަުދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1099B2022/01567ްސަމިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫުރމެއިން އެޕްލިކަންޓA041018މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއެލީނާ ، ބ.ހިތާޫދ

1100B2022/01916ްއިބްރާހީމްފުތާމެއިން އެޕްލިކަންޓA056423މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭމުނިޔާގެ ، ސ.ހުޅުޫދ

1101B2022/02039ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA068449ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަންބަރު ރސ 78401 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޖޫލިއަޓްގެ ، މާލެ ސިޓީ.މާލA326265ެއާމިނަތު އަނޫޝާ ޤައްޔޫމްކޯ އެޕްލިކަންޓް
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ޕޮއިންޓްއެޕްލިކަންޓް އެލިޖިބަލިޓީދާއިމީ އެޑްރެސްދރއކ.ނަންބަރނަންއެޕްލިކަންޓް ޓައިޕްފޯމް ނަންބަރ

1102B2022/02404ްމުޙައްމަދު ޙަލީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA216564ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަމްބަރު ރސ 07351 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ގުލްޝަން ، ޅ.ކުރެންދA216566ޫޢާއިޝަތު ރުޝްާދކޯ އެޕްލިކަންޓް

1103B2022/02579ްރުޤިއްޔާ ޙަސަންމެއިން އެޕްލިކަންޓA020781ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭވޭސައިޑް ފްލެޓް 507 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1104B2022/02735ްއާދަމް  ޒުހައިރުމެއިން އެޕްލިކަންޓA050256ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަންބަރު ރސ 04311 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1105B2022/03068ްއާމިނަތު ސަޢީދާމެއިން އެޕްލިކަންޓA053271މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7  އަދި 1.9 ހަމައެއްނުވޭހެލެގެލި ، ސ.ފޭޫދ

1106B2022/03214ްޒައިނާ ރަމީޒުމެއިން އެޕްލިކަންޓA078275ޫމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭއިރުފުހޭގެ ، ހދ.ވައިކަރަދ

ލޫނާ ، ސ.ހިތަޫދA093386ޢަލީ ނާފިޢުކޯ އެޕްލިކަންޓް

1107B2022/03236ްއަޙްމަދު ޤާސިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA030701ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭނަންބަރު ރސ 43041 ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1108B2022/03306ްމުޙައްމަދު ޢާޞިމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA044973ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭޖެންޝަން ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

ޖެންޝަން ، މާލެ ސިޓީ.މާލA034123ެއަޒްލިފާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1109B2022/03319ްނަޞްރުއްނިސާމެއިން އެޕްލިކަންޓA116384މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭމީޒާން ، ގއ.ކޮލަމާފުިށ

1110B2022/03821ްފާޠިމަތު ރަޙީމާމެއިން އެޕްލިކަންޓA120824މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭމަލަ ، ހއ.ހޯރަފުިށ

1111B2022/03876ްޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޙަމީދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA071989ޫމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭފިނިފެންމާގެ ، ފ.ނިލަންދ

1112B2022/04020ްއަޙްމަދު ތަޢުޡީމް މުޙައްމަދުމެއިން އެޕްލިކަންޓA005605ްމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހީރޯ ، ޏ.ފުވައްމުލައ

1113B2022/04034ްޙަސަން ރައީފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA009509ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭސަނީވިއު ، މާލެ ސިޓީ.މާލ

1114B2022/04082ްޒިޢާމް ޢަބްދުލްހާދީމެއިން އެޕްލިކަންޓA104982ިމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭރާޒްދާން ، ގދ.މަޑަވެލ

ރާޒްދާން ، ގދ.މަޑަވެލA297787ިޞަދޫޤް ޞާލިޙްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1115B2022/04108ްޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހީމްމެއިން އެޕްލިކަންޓA077358މައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.9 ހަމައެއްނުވޭނިވައިދަށުގެ ، ބ.އޭދަފުިށ

Sheeneez RasheedA06338ކޯ އެޕްލިކަންޓް

1116B2022/04122ްޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފްމެއިން އެޕްލިކަންޓA041401ްމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭހަޒާރުމާގެ ، ބ.މާޅޮސ

1117B2022/04141ްޢަބްުދهللا ނާފިުޛމެއިން އެޕްލިކަންޓA062100ޫމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭގޫފަހާވަތުގެ ، ސ.ފޭދ

ނަންބަރު ރސ 9468 ، މާލެ ސިޓީ.މާލA066996ެސަލީމާ ސަލީމްކޯ އެޕްލިކަންޓް

1118B2022/04250ްޢާއިޝަތު ސަފީނާމެއިން އެޕްލިކަންޓA082080ެމައި އެޕްލިކަންޓްގެ ޝަރުތު 1.7 ހަމައެއްނުވޭސަނީވިއު ، މާލެ ސިޓީ.މާލ
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