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2012
1

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

މއ.އައިވަރީހައުސް/މާލެ

A051639

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް

އެލްފާޝޯ/ނ.ވެލިދޫ

A000202

3

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ

ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ /2457މާލެ

A023981

4

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު

މިސްކިތްމަގު .މާހުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A080104

5

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ރަޝީދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު /7521މާލެ

A101024

6

އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ވިނަރެސް/ވ.ފެލިދޫ

A124749

7

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު

ބެލޫން/ސ.ފޭދޫ

A125141

8

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްމަދު

ގ.އަސްމަހި/މާލެ

A025024

9

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ފަޒުނާ އަޙްމަދު

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /5514މާލެ

A072566

10

އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީޤް

ނިވައިދޮށުގެ/ސ.ހިތަދޫ

A045423

11

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަޢާޒް ޝަރީފު

މ.ވެލަގަލި/މާލެ

A010611

12

އަލްފާޟިލް މައުމޫން ޙަމީދު

ހ.މީނާޒް/މާލެ

A041064

13

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ސިތާރާވާދީ/މ.މުލައް

A075903

14

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު

މ.ކުޅިދޮށުގެ/މާލެ

A046338

15

އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ ޝަރީފް

ދެތަނޑިމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ

A035384

16

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު

ވ.ނަޖުހިޔާ/މާލެ

A059282

17

އަލްފާޟިލާ ޙިސާން ޙުސައިން

މ.ނޫހިރި/މާލެ

A034621

18

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިފާޢު

މާތޮޑާއަވަށް.ރޭއަލިވާގެ/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

A119990

19

އަލްއުސްތާޛް ރަފީޤު މޫސާ

ވ.ދިރުން/މާލެ

A001450

20

އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޞިފް

ތުނޑި.ވުޑްލޭންޑް/ލ.ގަން

A045783

21

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަމީލް

ޖަންބުމާގެ/ސ.ހިތަދޫ

A060757

22

އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު

ހ.މީނާޒް/މާލެ

A034430

23

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ހިރުދުގަސްދޮށުގެ /ގއ.ކޮލަމާފުށި

A116267

ވިލުދޮޅި/ފ.ނިލަންދޫ

A148329

 24އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލް މަޖީދު އިބްރާހީމް
25

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު

ކެލާ/ބ.އޭދަފުށި

A069545

26

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް

ގ.ރޭނިސް/މާލެ

A076835

27

އަލްފާޟިލާ ދީނާ ޙުސައިން

މ.މާލިމީގެ/މާލެ

A050392

28

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފައިސަލް

ވީނަސް/ބ.ފުޅަދޫ

A075576

29

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސާޖިދާ

މާލެގަން .މާވިނަ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A160831

30

އަލްއުސްތާޛް އަރީފް އަޙްމަދު ނަޞީރު

ނަސްފަރު/ބ.ދަރަވަންދޫ

A109797

31

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ވ.އަކަރަކަރަ/މާލެ

A031850

32

އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ނަޞީރު

ގިރިޓީގެ/އއ.ތޮއްޑޫ

A007633

33

އަލްއުސްތާޛާ ޔުދުރާ ޢަބުދުއްލަޠީފް

ހ.ލަކީކޯނަރ/މާލެ

A053859

34

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ

ހ.މޫންލައިޓްވެލީ/މާލެ

A099991

35

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒިނިޔާ

ފީރޯޒުގެ/ކ.ދިއްފުށި

A071960

36

އަލްއުސްތާޛް ނައުޝާދު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒު

ސްވޭދާމަންޒިލް/އއ.ރަސްދޫ

A153797

37

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރު

އިލާޒާ/ރ.ހުޅުދުއްފާރު

A075572

38

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުނާނާ

ހ.ވެލަސްފަރު/މާލެ

A085957

39

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނަޡީރު

ވައިޓްރޯސް/ނ.ޅޮހި

A203187

40

އަލްއުސްތާޛާ ޙާފިޡާ ޢަބުދުއްސައްތާރު

މާތޮޑާއަވަށް.މުޝްތަރީގެ/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

A124586

41

އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޝަމީމު

މަލާޒް/ދ.މާއެނބޫދޫ

A213970

42

އަލްއުސްތާޛް އިދުހާމް މުޢިއްޒު ޢަދުނާން

މ.ގުލްފާމުގެ/މާލެ

A047003

43

އަލްއުސްތާޛާ އުސާމާ މޫސާ

ޗަމަން/ށ.ކޮމަންޑޫ

A111334

44

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒު

ނަސީމާމަންޒިލް/ޅ.ނައިފަރު

A077969

45

އަލްއުސްތާޛާ މިންނާ ނާފިޒް

މ.ލިލީޒް/މާލެ

A061939

46

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަރީފް

މ.އާކުރި/މާލެ

A080350

47

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މޫސާ

ހުޅުމާލެ .ދޮޅަސް/މާލެ

A052076

48

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ

އިރުދޭމާގެ/ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

A022330

49

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޢަލީ

ގ.ރޭނިސް/މާލެ

A035999

50

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝާފިޔާ

މ.އަރީކާ/މާލެ

A062884

51

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޢަލީ

ހުޅުމާލެ .މުތް /2މާލެ

A038840

52

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢައްބާސް

މަދަޑު .ވާޅުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A011658

53

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ޝަބީން

މ.ނިޔަދުރުމާގެ/މާލެ

A035447

54

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ތްރީލައިންސް/ސ.ހުޅުދޫ

A094722

55

އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޢާރިފް

ދެރަހަ /ހއ.ކެލާ

A080108

56

އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ޝަފީއާ ރިޟާ

ހ.ނޫކުރިކީލަ/މާލެ

A097724

57

އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ކަރަންކާގެ/ފ.ނިލަންދޫ

A122194

58

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަނީން އާދަމް

ގ.މާލޭހިޔާ /14.01.02މާލެ

A068395

59

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޒާހިރު

މާލްރޯޑް/ނ.މަނަދޫ

A059799

60

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު

ދޮންދީދީމަންޒިލް/ސ.މީދޫ

A040018

61

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު

އަރައިޝާ/ގދ.ނަޑެއްލާ

A069923

62

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

މއ.ހެބޫދޫގެ/މާލެ

A051379

63

އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން މަޢުރޫފް

މާފަރު/އދ.މަހިބަދޫ

A028332

64

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޤާސިމް

ހ.ވޭވަރު/މާލެ

A012170

65

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު

އިރުދޭމާގެ/ތ.ކިނބިދޫ

A073579

66

އަލްފާޟިލާ ރައީފާ ޢަބުދުލްވައްޙާބު

ހ.ރޭޑިއަންޓް/މާލެ

A102832

67

އަލްއުސްތާޛާ ސަލްމާ އަޙްމަދު

ކެކުރިމާގެ/ލ.މާމެންދޫ

A119664

68

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިޒާން

ގ.ލިއެނާ/މާލެ

A049552

69

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ހައިފާ

ގ.ރީތިފެހި/މާލެ

A033182

70

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޞާދިޤް

މާވަހަރުގެ/ރ.ކަނދޮޅުދޫ

A148982

71

އަލްއުސްތާޛް މުޢައްވިޒު ރަޝީދު

ގަޒީރާ/ގދ.ތިނަދޫ

A064756

72

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޒާހިރު

ޖަވާހިރުމާގެ /ގއ.ގެމަނަފުށި

A070457

73

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އަނޫލާ

ގ.ވަޑިނޮޅުގެ/މާލެ

A101219

74

އަލްއުސްތާޛް ނާޡިމް ޙަބީބް

ކެކުރި/ގދ.ފިޔޯރީ

A152782

75

އަލްއުސްތާޛާ ޒިހުނާ ނަޞީރު

މާދަޑު.ހަޒާރުމާގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A003221

76

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ތައުމީނާ

އެޅެހިށިގޭމާވައުގެ/ސ.ހުޅުދޫ

A119795

77

އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް

ހ.ރަތްކުންނާރުގެ/މާލެ

A057101

78

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ހޯދަޑު.ހިޔަލީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A005566

79

އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު

ރަނައުރާގެ/ބ.ހިތާދޫ

A143928

80

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ރަޝީދު

ވައިލެޓްފެހި/ސ.ހުޅުދޫ

A058111

81

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާލާ

ތަބުލާގެ/ސ.ހިތަދޫ

A099539

82

އަލްފާޟިލް ޚާލިދު ޤާސިމް

ރޯޒީ/ކ.ތުލުސްދޫ

A049923

83

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙިލްމީ

ހިތްއަލިވާގެ/ސ.ފޭދޫ

A001742

84

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަލީ

ހުސްނުހީނާގެ/ސ.ފޭދޫ

A023664

85

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

އިރުމަތީގެ/ތ.ވިލުފުށި

A104195

86

އަލްފާޟިލް މަންޞޫރު އިބްރާހީމް

ދިގުވާނޑު.އަސްރަފީގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A026575

87

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ

މއ.އޮޅިތެރިގެ/މާލެ

A037798

88

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ

ދުންފިނިގެ/ސ.ހުޅުދޫ

A050991

89

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢާފިޔާ ޢަބުދުލްޙަކީމް

ފެންމީރުގެ/ސ.ހިތަދޫ

A068081

90

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /2111މާލެ

A059334

91

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޝާޠު

ރީލްމަންޒިލް /ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

A091059

92

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަހުލާ

ހ.އަސްރަފީވިލާ/މާލެ

A141775

93

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ނާޝިދު

އެވަރބްރައިޓް/ރ.އަލިފުށި

A104680

94

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ތައުފީޤް

ޑޭޒީމާގެ /ހއ.ދިއްދޫ

A122667

95

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް އާދަމް

ހުވަނދުމާގެ/ރ.ފައިނު

A024635

96

އަލްއުސްތާޛާ ޝީނާ އަޙްމަދު

ވ.ސަނާމަންޒިލް/މާލެ

A071962

97

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ

މއ.ޖަންބުގަސްދޮށުގެ/މާލެ

A081367

98

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނަޞްރާ

އަލޭރު/ކ.ތުލުސްދޫ

A057870

99

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ސަޢީދު

ސީނާހައުސް/ގދ.ގައްދޫ

A098597

100

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢާޞިފާ

މާފަހި/ޅ.ކުރެންދޫ

A076918

101

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝުޢާޢު

ބޮންތި/ރ.ހުޅުދުއްފާރު

A149351

102

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޖީބް ޢަލީ

ސާނިޔާ/ސ.ފޭދޫ

A016479

103

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނަސީމް

ނޫރާނީއާގެ/ގދ.ވާދޫ

A048545

104

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހީދު

ބާޒީގެ/ސ.ހިތަދޫ

A019815

105

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަބީލާ އިބްރާހީމް ނަޞީރު

އުފަންތުނޑި/ސ.މަރަދޫފޭދޫ

A100093

106

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފެޒްލީން

މ.ތިލައައްސޭރި/މާލެ

A084274

107

އަލްއުސްތާޛް ޖަޢުފަރު ރަޝީދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ /7499މާލެ

A104041

108

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ

މއ.މާފަތްވަރު/މާލެ

A067253

109

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝަމްޢާ

މާދަޑު،ޝީޝާ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A128394

110

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު

ފުނާޑް.ހަނީ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A160811

111

އަލްއުސްތާޛާ ޢާޢިޝާތު ރީޝާ

ހ.މުލަންމާވިލާ/މާލެ

A063508

112

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާފިޢު

އުދަރެސް /ހއ.އިހަވަންދޫ

A146617

113

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އުޝާމް

ވ.ވަސްމީރުފިޔަ/މާލެ

A065680

114

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަޢުމޫރު

މއ.ވެލަނބުލިގެ/މާލެ

A062968

115

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް

ހިޔަލީގެ/ސ.ހުޅުދޫ

A078143

116

އަލްއުސްތާޛާ ޞަފާ އިބްރާހީމް

ނިރޮޅު /ހއ.ހޯރަފުށި

A163288

117

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މީނާނީޒް/ގދ.ތިނަދޫ

A054144

118

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިޟާ

ޗަންޕާގެ/ތ.ހިރިލަންދޫ

A284972

 119އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނީ މުބާރިކް

ގަސްކަރަ/ނ.މަނަދޫ

A123418

 120އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ފަހުމީ އިބްރާހީމް

ޕިކެޑްލީ/ހދ.މަކުނުދޫ

A054585

121

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ބަދޫރާ

ލަކުސްލީން/ސ.މަރަދޫ

A150096

122

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނިލް

ސީނިޔާގެ/ސ.ފޭދޫ

A057248

ވައިލެޓްގެ/ދ.ކުޑަހުވަދޫ

A078365

ކަނީރުވިލާ/ގދ.ގައްދޫ

A025334

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /3893މާލެ

A066467

 123އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާ
124

އަލްއުސްތާޛާ ޒިމްނާ ޢަބުދުލްމުޙުސިން

 125އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދު

126

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު

މއ.ޑޯންޝައިން/މާލެ

A038153

127

އަލްއުސްތާޛާ ލައިލާ މަނިކު

މ.ގުލިސްތާނުގެ/މާލެ

A038139

128

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް މިޒްނާ ޝަރީފް

ހ.ދެނޫ/މާލެ

A051482

129

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބުދުލްޣަފޫރު

ތުނޑީ .ޢުލާ/ލ.ގަން

A124100

130

އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ މުޙައްމަދު

އަނބުމާގެ/ރ.އިނގުރައިދޫ

A082401

 131އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ނާޞިރު މުޙައްމަދު

ގ.ފަރިވިނަ/މާލެ

A059695

 132އަލްއުސްތާޛާ ޝިބާނާ އިބްރާހީމް

ވައިޖެހޭގެ /ގއ.ދިޔަދޫ

A076808

133

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޔާޝާ

ދުންފިނިގެ/އދ.މަހިބަދޫ

A028431

134

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ

ދިވެތި/ގދ.ތިނަދޫ

A039315

ރަންކޮކާގެ/ހދ.ކުރިނބި

A079015

136

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ބިސާމް

ގ.ސައިމާ/މާލެ

A041699

137

އަލްއުސްތާޛާ ޢައިޝާ ނަޢީމް

މ.ފާން/މާލެ

A038913

138

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް

ހިޔަލީގެ/ބ.އޭދަފުށި

A000501

139

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤް

މ.ޠާއިފް/މާލެ

A036898

140

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ފާއިޒު

ރޯޝަނީވިލާ/ގދ.ރަތަފަންދޫ

A062039

އެއްގަމުގެ/ބ.ކެންދޫ

A101018

142

އަލްއުސްތާޛާ ފަލާޙަތު މުޙައްމަދު

ޒެފެއަރ/ސ.މަރަދޫ

A100216

143

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޞީރު އާދަމް

ފަހިވާ /ހއ.އުލިގަމް

A032224

144

އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ޢާލިމް

އެމެޒަން /ގއ.ދާންދޫ

A094284

145

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނީލާ

ތުނޑީ .ގަނދަކޯޅިމާގެ/ލ.ގަން

A080549

146

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢަބްދުﷲ

ގ.ފަރިދޫ/މާލެ

A025277

147

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިފާނާ

ހ.ޝިފާނާވިލާ/މާލެ

A055970

148

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނަޝީދު

އާރު/ށ.ކޮމަންޑޫ

A066373

މުނިޔާގެ/ބ.ކެންދޫ

A074712

150

އަލްފާޟިލް މަސްތޫރު ޙުސްނީ

ފިތުރޯނުގެ/ސ.ހިތަދޫ

A035682

151

އަލްއުސްތާޛް ނަދީމް އިބްރާހީމް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /7006މާލެ

A023222

152

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް

އީޓުޖެހިގެ/ނ.މާފަރު

A007275

153

އަލްއުސްތާޛް ހާތިފް ޙިލްމީ

ގ.ޑޭޒީފެހި/މާލެ

A026059

154

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /2302މާލެ

A057395

155

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން

ބަސަރާ/ތ.ވިލުފުށި

A091570

156

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަކްރަމް

މިސްކިތްމަގު .ބަހާރީ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A056963

157

އަލްއުސްތާޛް ނާޒިލު ޢަފީފް

ހެވަންލީހޭވަން/ގދ.ފިޔޯރީ

A072807

158

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބުދުލްކަރީމް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /7428މާލެ

A034107

 135އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ވަޙީދު

 141އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

 149އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙުސައިން

159

އަލްފާޟިލް މަޒްލާން ރަޝީދު

ގ.ރަތްވިލާގެ/މާލެ

A026976

160

އަލްއުސްތާޛާ ޝީޒާ އަޙްމަދު ދީދީ

ދަނޑިކޮށީގެ/ގދ.ފިޔޯރީ

A064294

161

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޔާމީން

ހ.ދިއްލީގެ/މާލެ

A100486

162

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުދުނާ

މ.ގުލްޝަނީގެ/މާލެ

A072172

ސްވީޓްމީޑް/ކ.ދިއްފުށި

A089670

164

އައްޝައިޚް ޢަލީ އާދަމް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /3087މާލެ

A040255

165

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަފީއު

ވާރޭވިލާ/ސ.ހުޅުދޫ

A020666

166

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިޟާ

ކ.ގުރައިދޫ/ޖަނބުމާގެ

A077768

167

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުރާދު

މއ.ބްލޫގްރާސް/މާލެ

A033110

168

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަމްޖަދު

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /2971މާލެ

A000983

169

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރިފްނާ ލަޠީފް

ވ.ސިނަމާލެ /02.05.4މާލެ

A092001

 163އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ޝަފީއު

 170އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
171

އަލްއުސްތާޛް ޝަމްސުލްފަލާޙް

 172އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާން ޔޫސްފް

ބޮޑުގަސްދޮށުގެ/ޅ.ކުރެންދޫ
ބްލޫހެވަން/ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ޖަވާހިރުމާގެ/ބ.ކެންދޫ

173

އަލްފާޟިލާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް

ގ.ނޫމަރާވިލާ/މާލެ

174

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް

ގ.ވެލެންސިޔާ/މާލެ

175

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު

މ.ތާޖު/މާލެ

 176އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން މޫސާ

A078088

ސީސްޓަރ/ށ.ފުނަދޫ

A072387

177

އަލްއުސްތާޛާ ޣާނިޔާ ޢަބުދުލްޣަފޫރު

މއ.ލެއްގި/މާލެ

A075911

178

އަލްފާޟިލާ މާޖިދާ މަޖުދީ

ރީތިގަސްދޮށުގެ/ސ.ހިތަދޫ

179

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް

މ.ރަންވަރަ/މާލެ

A024069

ރޯޒްމީޑް/ބ.ދަރަވަންދޫ

A127661

 180އަލްއުސްތާޛް ޙައްސާން ޙަމީދު
181

އަލްއުސްތާޛާ ޣަނިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 182އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނަސްރީނާ

މއ.ލެއްގި/މާލެ
ހިޔަލީވިލާ/ސ.ހިތަދޫ

A125133

183

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނިޡާމް

ފުނަމާގެ/ބ.ދަރަވަންދޫ

A039833

184

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ

ނަލަމަލަ/ލ.މާވަށް

A078358

185

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ކެނދިކޮޅު .ފަތަޙަ/ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

A026881

186

އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު

މ.ހިޔަމަ/މާލެ

A076502

187

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު

އާވާޒުގެ/ށ.ގޮއިދޫ

A090121

188

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

ވައިމަތީގެ/ބ.ތުޅާދޫ

A108000

189

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން

ރަތްވިލާގެ/ފ.މަގޫދޫ

A011196

190

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޞަފްވާން

ހ.ޓްރެންކްއިލްވިލާ/މާލެ

A093609

191

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު

ނާރެސް /ގއ.ދެއްވަދޫ

A119527

192

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް

ކަރަންކާގެ /ގއ.ނިލަންދޫ

A073066

193

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ

އަލިމަސް /ގއ.ގެމަނަފުށި

A066180

194

އަލްފާޟިލް ސަޢުދު އިބްރާހީމް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ /2647މާލެ

A040617

195

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް

ބީޗްހައުސް /ގއ.ވިލިނގިލި

A092898

196

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ދީދީ

ހ.ހަނދުވަރު/މާލެ

A043134

197

އަލްއުސްތާޛް މުޙްތާޒް ފަހުމީ

މ.އަފްޒާ/މާލެ

A053102

198

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނަޢީމް

ނިއަމީ/ސ.ހިތަދޫ

A022406

199

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާޢިރު

މ.ފުރަހަނިއާގެ/މާލެ

A040770

200

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަމީރު

ދަފްތަތު ނަންބަރު ސރ /6801މާލެ

201

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

މ .ކޮކާހަނދުވަރުގެ/މާލެ

A023296

202

ޑޮކްޓަރ އަޒުމިރާލްދާ ޒާހިރު

މ.ސީނާ/މާލެ

A041132

203

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކަފަމާގެ/ރ.މާކުރަތު

A066372

204

އަލްއުސްތާޛް ޢަބުދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު

ފުސްތުޅާގެ/ރ.އަލިފުށި

A048966

205

އަލްފާޟިލް ފަރުހާދު ރަޝީދު

ލަންސިމޫގެ/ގދ.ފިޔޯރީ

A100426

206

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ދަފްތަރު .މ.މ.ޚ.ދ /4040މާލެ

A055190

207

އަލްއުސްތާޛް ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /6993މާލެ

A051494

208

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު ދރ /1264މާލެ

A054945

209

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ނޫރާނީމާގެ/ނ.ހެނބަދޫ

A050290

210

އަލްފާޟިލާ ޝަހެނާޒު ޙަބީބާ

ގުރަހަ/ޅ.ނައިފަރު

A034345

211

އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު

ނަޝީދީހިޔާ/އއ.ފެރިދޫ

A009758

212

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޣިބް އަޙްމަދު

ޗާންދަނީގެ/ގދ.ގައްދޫ
ޙަސަންކާރިގެ/ސ.މީދޫ

A053050

 213އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު
214

އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ވިޝާމް

މ.ހަނީޑިއު/މާލެ

A040670

215

އަލްފާޟިލް ޝަހީމް އަޙްމަދު

އޮނުފިނީގެ/ކ.ދިއްފުށި

A077877

216

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޔާސް

ވިޓޯރިޔާ/ސ.މީދޫ

A152024

217

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަކީބް

ޝެފްރަންވެލީ/ކ.ކާށިދޫ

A073226

218

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަކީލް

ސިޔާމާ މަންޒިލް/އއ.ފެރިދޫ

A009751

219

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝަމީމް

ހ.ހިޔަކަން/މާލެ

A056205

220

އަލްއުސްތާޛް ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /5378މާލެ

A046312

221

އަލްއުސްތާޛާ ފަރީޝާ ޢަބްދުﷲ

މާތޮޑާއަވަށް .ބަގީޗާގެ/ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ

A040717

222

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަސީން

ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ /4059މާލެ

A012481

223

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލަޠީފް ޢަލީ

ސީލިންކް/ސ.ފޭދޫ

A016381

224

އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /5831މާލެ

A048567

225

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމް

މޯނިންގްވިލާ/ފ.ބިލެތްދޫ

A099689

226

އަލްފާޟިލާ ޖިހާދާ އަނީސް

ބްލޫރޯޒް /ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

A073132

227

އަލްފާޟިލާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ

މ.ގުލްޝަން/މާލެ

A071720

228

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙަނާ ވަޙީދު

މ.ހާޑްރޮކް/މާލެ

A026318

229

އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްރާ ޝަމީމު

ދަފްތަރު .ނަންބަރު ރސ /8397މާލެ

A081881

230

އަލްއުސްތާޛާ ނިޢުމާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ވ.ބަހާރު/މާލެ

A229131

231

އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޢަބްދުއްޞަމަދު

އަލަމާގެ/ބ.ކެންދޫ

A108845

232

އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު

ހ.ސޭންޑީބީޗް/މާލެ

A059114

ޝާރާޒް/ލ.ފޮނަދޫ

A163002

234

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ލުއާ ޝަހީރު

މ.ޓޫރަކްދެކުނު/މާލެ

A037924

235

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު

ގ.ގޮފި/މާލެ

A061229

236

އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަޙްމަދު

ބިއްދޮށުގެ/ފ.ނިލަންދޫ

A057079

237

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު

ގަލްގާސްގެ/ކ.ދިއްފުށި

A075575

238

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދު

މއ.ކެލާމާގެއާގެ/މާލެ

A052846

ކޯޒީރައުންޑް/ސ.ހިތަދޫ

A057017

240

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޙަސަން

ގ.ޗެރީހައުސް/މާލެ

A101138

241

އަލްއުސްތާޛާ އިޙުސާނާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ދީނާރު/ގދ.މަޑަވެލި

A141838

242

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު /1880މާލެ

A057643

243

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފަރީދު

ރޭވަވިލާ/ފ.ފީއަލި

244

އަލްއުސްތާޛް އާދަމް އިބްރާހީމް

ދަފްތަރު މ.މ.ޚ.ދ /2560މާލެ

A041717

މ.ބަޑިކުޅިމާގެ/މާލެ

A072952

246

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބު

ދަފްތަރު ނަންބަރު /3361މާލެ

A011680

247

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދު

ފިނިފެންމާގެ/ފ.ނިލަންދޫ

A000685

248

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައުފީޤް

ދަފްތަރު .ނަންބަރު /2894މާލެ

A074761

249

އަލްއުސްތާޛާ ނުހާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

ރިހިވެލި/ބ.ހިތާދޫ

A107669

250

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިފާދާ

ފެންފިޔާޒުގެ/ނ.ވެލިދޫ

A100066

251

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ސިރާޖު

ފިފްޓީފަލާވަރ/އއ.އުކުޅަސް

252

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު

އަނބުގަސްދޮށުގެ /ހއ.ކެލާ

A049196

253

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤު

ރީޙުއްޞަބާ/ޅ.ކުރެންދޫ

A111222

254

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާން ޙުސައިން

ޖަވާހިރުމާގެ/ރ.މާކުރަތު

A154337

255

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ދާރުއްސަލާމް /ގއ.ކޮނޑޭ

A007332

256

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ނަޖީބު

ފްރަޝް /ގއ.ވިލިނގިލި

A001826

 233އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސަފީނާ

 239ޑރ .އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

 245އަލްއުސްތާޛް އަނަސް ޢަބުދުއްސައްތާރު

257

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ދީދީ

ބްލޫލައިޓް /ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

258

އަލްއުސްތާޛާ ޠާހިރާ އިބްރާހީމް

އުނިމާގެ/ހދ.ހަނިމާދޫ

A222998

259

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު ނާޞިރު

ބްލޫހެވަން /ގއ.ގެމަނަފުށި

A036061

260

އަލްއުސްތާޛާ ޝަބީނާ ޢަބްދުﷲ

އަސްވާޑު /ގއ.ދެއްވަދޫ

A153112

261

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާރު

ޗަންޕާމާގެ/އއ.މާޅޮސް

A008819

262

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަފްޒަމް ޒުހުރީ

ހ.ޕެންޓޮންވިލާ/މާލެ

A055546

263

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލަޠީފް

ހ.ސީވީޑް/މާލެ

A033204

264

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް

ފަލަކު/ށ.ފުނަދޫ

A064372

265

އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު

މީނާޒު/ށ.ފުނަދޫ

A122831

266

އައްޝައިޚް ޔޫސްފް ޙުސައިން

ދަފްތަރު .ރސ ނަންބަރު /8186މާލެ

A024280

267

އަލްފާޟިލް ޝުޖާޢު އުޡްމާން

ހިލިހިލާއާގެ /ގއ.ވިލިނގިލި

A054911

ސިތާރާ،މާދަޑު/ޏ.ފުވައްމުލައް

A101299

269

އަލްފާޟިލާ ރަޒާނާ އިބްރާހީމް

ޒިންދަގީ/ގދ.ތިނަދޫ

A096284

270

އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޔާސިރު

މ.ހުއިވަނި/ކ.މާލެ

A061406

271

އަލްއުސްތާޛް މުޝްފިޤް މުޙައްމަދު

މއ.ފަށުވި/ކ.މާލެ

A061481

272

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޢު

ހިޖުރަ/ސ.ހިތަދޫ

A019800

273

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަޒްމީން

އަންނާރުމާގެ /ހއ.ހޯރަފުށި

A122638

274

އަލްފާޟިލާ ފަރީޝާ އާދަމް

ދަފްތަރު ނަންބަރު  /2245މާލެ

A106160

275

އަލްފާޟިލް ޢަޒީމް ޙަސަން

ގިފްޓް /ގއ.ވިލިނގިލި

A024661

276

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް

އަބްލަޣިގެ/ތ.ވިލުފުށި

A151662

މ.ފިނިވާގެ  2ނަންބަރުބައި  /ކ.މާލެ

A137960

އަލިދޯދި/ގދ.ތިނަދޫ

A052792

 279އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު

ރޯޒްމީޑް/ބ.ދަރަވަންދޫ

A052158

 280އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ

ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 968ކ.މާލެ

A006671

 281އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ގުލްދަމްގެ/ކ.ކާށިދޫ

A011650

 282އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޙްސާން

ނޫރުވާދީ/ކ.ތުލުސްދޫ

A131481

 283އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝިހާދު

ބްލެސް /ހއ.ހޯރަފުށި

A163261

 284އަލްއުސްތާޛް ފާޠިމަތު ޝަފީނާޒް

ހެޕީބާރޑް/ސ.ހުޅުދޫ

A065700

 285އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އަފްޝާ

ރޯޒީ/ކ.ތުލުސްދޫ

A302777

 286އަލްއުސްތާޛް އިޝްރާޤް ތައުފީޤް

ގ.ރަންހިރި/ކ.މާލެ

A122338

 287އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު

އާހިޔާ/ލ.މާބައިދޫ

A068103

 288އަލްފާޟިލް ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ

ކުދިމާގެ /ހއ.އިހަވަންދޫ

A038114

 289އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރާޝީ

ކާނީގެ/ރ.މަޑުއްވަރީ

A035176

 268އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ފަލާޙް

 277އަލްއުސްތާޛާ ނޫރުބާން ފަހުމީ
278

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް

A

 290އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު

މއ.ޑޯންޝައިން/މާލެ

A057893

 291އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު

ސެވެންސްޓަރ/ސ.ހިތަދޫ

A100276

 292އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފާޒު ވަޖީޙް

މ.ހަޒާރުމާގެ/ކ.މާލެ

A049782

 293އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ

ހޭޒްލީން/އއ.މަތިވެރި

A008503

 294އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އަޙްމަދު

ދޫނޑޭރެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

A003001

 295އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިޔާޒު

ޗާނދަނީހައުސް/ކ.ގުޅި

A059240

 296އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފިލްޒާ

ހ.އަނދުންގެ/ކ.މާލެ

A023304

 297އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ

ޒެފެއަރ/ސ.މަރަދޫ

A018012

 298އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙަސަން

ހުވަދުމާގެ/އދ.ދަނގެތި

A026258

 299އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ހުޅުމާލެ ޚައިރާތު  /ކ.މާލެ

A045529

 300އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ރަޝާދު

މއ.ކެލާމާގެއާގެ/މާލެ

A033169

 301އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާހް

ސޯސަންމާގެ/އއ.ތޮއްޑޫ

A007578

 302އަލްއުސްތާޛް ޒުންނަވާރު ސަލީމް

މ.ނައިންހައުސް/ކ.މާލެ

A010996

 303ޑރ .ޙަސަން ސަޢީދު

ދިއްގާގަސްދޮށުގެ/ސ.ފޭދޫ

A054014

 304އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ވަޙީދު

ރެސްޓްވިލާ/ސ.ހިތަދޫ

A099592

 305އަލްއުސްތާޛް ޒާއިދު އަޙްމަދު

ގ.އެރިއަދޫ/ކ.މާލެ

A064575

 306އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އަޙްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 1653މާލެ

A039084

 307އަލްފާޟިލް ވާޞިފް އަޙްމަދު

ޖަންބުގެ/ރ.ކިނޮޅަސް

A113683

 308އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު މުނީޒާ

މ.ރޭޝަމް/ކ.މާލެ

A102325

 309އަލްއުސްތާޛާ މަޢާޝާ ލުޠުފީ

ސްނޯޕެލަސް/ސ.ހުޅުދޫ

A072385

 310އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝުހުދާ

ގ.ލައިޓްގްރީން/ކ.މާލެ

A121273

 311އަލްފާޟިލާ ލަޠީފާ ޤާސިމް

ފިނިވާގެ/އއ.މަތިވެރި

A058755

 312އަލްއުސްތާޛް ސުޢޫދު މުޙައްމަދުފުޅު

ހ.މާވަރުހުރާ/ކ.މާލެ

A063962

 313އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޢާޠިމް

ފުނަމާގެ/އދ.ހަންޏާމީދޫ

A154188

 314އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

ގާޑަން/ސ.ހުޅުދޫ

A069951

 315އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ސިނާޒް

ފުލްމޫން/ތ.ތިމަރަފުށި

A239920

 316އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް

މ.ޝެރިފް/ކ.މާލެ

A010092

 317އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަފީފް

ގުލްބަހާރުގެ/ބ.ތުޅާދޫ

A049979

 318އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

ނަޞްރުއްޞަބާ/ތ.ކިނބިދޫ

A153018

 319އަލްއުސްތާޛް އާދަމް ޝަފީޤު

ދަފްތަރު ނަންބަރު /3837ކ.މާލެ

A007291

 320އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިންޝާޢު

ގ.ނޫރަންގެ/ކ.މާލެ

A141499

 321އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަމާ

ސީސަންގެ/ކ.މާފުށި

A142760

 322އަލްއުސްތާޛާ ޤުދޫސާ ޙަނީފް

ގުމްރީވިލާ/ގދ.ރަތަފަންދޫ

A307016

 323އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ޖަހާމުގުރިގެ/ގދ.ގައްދޫ

A157756

 324އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހިކިފިނިފެންމާގެ /ހއ.ތުރާކުނު

A286414

 325އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒާހިރު

މއ.މޮންޓްރީލް/ކ.މާލެ

A039613

 326އަލްއުސްތާޛާ ޝަހީމާ ސަލީމް

އިރުފުހޭގެ/ގދ.ތިނަދޫ

A119518

 327އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު

ވިލާޑީ ހައުސް/ދ.ވާނި

A113963

 328އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ

އައްސޭރި/ދ.ހުޅުދެލި

A058060

 329އަލްއުސްތާޛާ ޝިނާޒާ މުޙައްމަދުދީދީ

ހެލެގެލި /ގއ.ކޮނޑޭ

A305453

 330އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޢަލީ

ކަޝްމީރުވިލާ /ގއ.މާމެންދޫ

A073774

 331އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ގއ.ކޮލަމާފުށި/ސަވާ

A041162

 332އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނީލު

ޖަންބުމާގެ/ސ.ހިތަދޫ

A099533

 333އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢަފީފު

މެރީވިލާ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ

A016575

 334އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

ކޯޒީވިލާ/މ.މުލައް

A065247

 335އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ /8538ކ.މާލެ

A124091

 336އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ.ޗަންޕާމާގެ/ކ.މާލެ

A120130

 337އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ސިމާލް

ސާހިލް/ނ.ފޮއްދޫ

A114749

 338އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ރެޑްހައުސް/ރ.ރަސްގެތީމު

A082255

 339އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ

ހަނދުވަރީނާޒް/ގދ.ގައްދޫ

A299690

 340އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ސަޢީދު

ވެލިދޫގެ/ސ.ފޭދޫ

A164567

 341އަލްއުސްތާޛް ސުލައިމާން މުޙައްމަދު

ނޫރާނީގެ/ޅ.ކުރެންދޫ

A082208

 342އަލްއުސްތާޛާ ޝަރުމާ ޢަލީ

ޖީޒާ/ބ.އޭދަފުށި

A099408

 343އަލްއުސްތާޛާ ޝަމްޢާ ރަޝީދު

ވ.ސިނަމާލެ /03-1 4ކ.މާލެ

A241162

 344އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޞްފާ ޝާފިޢީ

ހުޅުމާލެ ސަނދުރަ 1

A325200

 345އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ނާޞިރު

މުޝްތަރިގެ /ތ .ގުރައިދޫ

A242870

 346އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޟް ޝާޠިރު

ޙަސަންކާރިގެ/ސ.މީދޫ

A038511

 347އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނާޒްލީ

އޯޝަންރީޑް /ގއ .ކޮލަމާފުށި

A096305

 348އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އަކުބަރު

ސެވަންސްޓާރ  /ލ .ގަމް

A134464

 349އަލްއުސްތާޛް ނިހާމް ޖައުފަރު

މ.ހޮޓާދޮށުގެ  /މާލެ

A078370

 350އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ހައިލަމް

އޯޝަންލީޑް  /ސ.ހިތަދޫ

A019713

 351އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ސިމްލާ

ފަތަގުމާގެ  /ހދ.ވައިކަރަދޫ

A232032

 352އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޤާދިރު އާދަމް

ވައިޓްވިލާ  /ދ.ކުޑަހުވަދޫ

A080353

 353އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝަރީފް

ބީޗްރެސްޓް  /ލ.އިސްދޫ

A156880

 354އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު

މީދޫގެ/ފ.ނިލަންދޫ

A105342

 355އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް

މއ.ކަނޑުފެންނަގެ/ކ.މާލެ

A081516

 356އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޤު

ބިއްލޫރިވިލާ/ދ.މީދޫ

A102738

 357އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ރައުޙާ

ސްކައިވިލާ  /ށ.މާއުނގޫދޫ

A157127

 358އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އިޙްސާން

ނޫރުވާދީ  /ކ.ތުލުސްދޫ

A131481

 359އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޙަބީބް

މެރިންގޯލްޑް  /ސ.ހިތަދޫ

A161317

 360އަލްއުސްތާޛް ރާމިޒް އިބްރާހީމް

އއ.އުކުޅަސް/ރޭނިގެ

A100248

 361އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު

ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 9175

A093439

 362އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޟިޔާއު

ގ.ޓައިނީވޭވްސް  /ކ.މާލެ

A075582

 363އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ނިޢުމާ

ރީޙުއްޞަބާ/ޅ.ކުރެންދޫ

A214274

 364އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މިންހާޖު

ސ.ފޭދޫ  /ހިރިލަންދޫގެ

A025811

 365އަލްއުސްތާޛާ ޝިފާޒާ ޙަނީފް

ފާއިޒާމަންޒިލް /ގއ.ވިލިނގިލި

A303974

 366އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން

މ.ވެންކޫވަރ/ކ.މާލެ

A062132

 367އަލްއުސްތާޛް ޤާސިމް ޢަލީ

ދަފްތަރު .ނަންބަރު 4386

A130595

 368އަލްއުސްތާޛާ އަނޫސާ މޫސާ

ހ.އަލަނާސިމާގެ  /ކ.މާލެ

A138188

 369އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ މުޞްޠަފާ

މުޝްތަރީގެ/ގދ.ރަތަފަންދޫ

A007430

 370އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު

ބޯޅަދަނޑުގެ/ގދ.ގައްދޫ

A011543

 371އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން

އަންބަރީގެ /ހއ.އިހަވަންދޫ

A147136

 372އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސީޒާ

ހެޕީހޯމް/ގދ.ގައްދޫ

A064113

 373އަލްއުސްތާޛާ ޢިޝާރާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ގއ.ގެމަނަފުށި  /ފެހިކުރި

A305830

374
375
376
377

