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 ނަންބަރު  ގުޅޭނެ  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  އެޑްރެސް  މިހާރުގެ  ނަން  އަދަދު 

 7762820 ޗާންދަީނވިލާ/ ޅ. ަނއިފަރު  ގ. ގްީރންބާޑް  އަލްފާޟިލް އާަދމް ޙަީލމް ޢަދްނާން  01

 7773466 ގިރިީޓގެ/ އއ. ތޮއްޑ   މަދޮިށގަްސދޮުށގެ މ.  އަލްފާޟިލް އާަދމް ނަީސރު ިއބްރާީހމް  02

 7637100 ހ. ކަނީރުާމގެ  ހ. ކަނީރުާމގެ  އަލްފާޟިލް ކަނީރު ޢަްބދުްއރަީހމް  03

 7828532 މާލޭ މުނިސިޕަލްީޓގެ ޚާްއޞަ ދަފްަތރު  މއ. ބަާހުރގެ ދެަވނަުބރި  އަލްުއސްތާޛު ަޢބްދުލްމުީޢދު ަޙސަން  04

 9713234 މއ. ކަށިމާ  މއ. ކަށިމާ  ޝާކިރު  އަލްފާޟިލް ކަށިމާ ައޙްަމދު 05

 7785125 ގ. އަްއބާސާ  ގ. އަްއބާސާ  އަލްފާޟިލާ އާިމނަތު ޢަްއބާސް  06

 7750735 މ. ޒިންޝާ  ހ. ހިކިފިނިފެންމާގެ  އަލްފާޟިލް އަްޙަމދު ނާޝިދު )ބ.ދަަރަވންދ ( 07

 7765627,3322350 ހ. ރީދ ކޮކާގެ  ހ. ރީދ ކޮކާގެ  އަލްފާޟިލާ އާިއޝަތު ުޙސަިއން މަނިކު  08

 7211587 މއ. ނ ަރނުގެ )މއ. ހެވެލި( މއ. ހެވެލި  އަލްފާޟިލް އަްޙަމދު ޙަލީމް  09

 7791471 ހ. ފިލިގަސްދޮުށގެ  ގ. ޒަމާީނއާކުލަ  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް  10

 7772660 މ. ފެންފުށީގެ  މއ.ފަުރާދބަގީޗާ  އަލްފާޟިލް އަުހމަދު ޝަީކބް  11

 7773919 މ. ޒަމްަޒމީގެ  މ. މޭިބސްކަުދރުގެ  މުާބރަކު  އަލްފާޟިލް އިްސމާޢީލް 12

 7994025،7679068 އިުރދޭާމގެ / ގދ. ގަްއދ   ހ.އެއިޓްޯރަސސް  އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ާޝމިޚު  13

 7857228،7889239 ގ.އޯލްޕެިރސް  ގ.އޯލްޕެިރސް  އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ޢަލީ 14

 7434455 އަލިގާ / ޅ. ަނއިފަރު  ހ. ވަޮވއެ  އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ޢަްބދުލް ޣަނީ  15

 7775006 މ. މަންސަފަ  މ. މަންސަފަ  އަލްފާޟިލް އިްބރާީހމް އަްޙަމދު )އައި.ީޑ( 16

 9829050 / ޅ. ހިންނަަވރު  2އޯޝަްނވޭކް / ޅ. ހިންނަަވރު  2އޯޝާްނވޭކް އަލްފާޟިލް ޒިޔާދު ަރޝާދު  17

 9771008 / ޅ. ހިންނަަވރު  2އޯޝަްނވޭކް ވ. ފްރެްޝވިއު  އަލްފާޟިލް އަްމޖަދު ރަާޝދު  18

 7645652،9945652 ހަނދު / ޅ. ަނއިފަރު  މ. ސެންޓްރޯ ެސމަރ އަލްފާޟިލް ޙުަސއިން ަރޝީދު  19

 7777571 ބްލ ހެަވން / ދ. ކުޑަހުަވދ   ، މާލ221ެބަނޭޑރިކޮށި  އަލްުއސްތާޛް ަޝމްސުލް ފަލާޙް  20

 7774062/9194062 ހުދުފިނިފެންާމގެ ހ.  ހ.ރެއާލް  އަލްފާޟިލް ޙަަސން ޝާކިރު ުމޙަްއަމދު  21

 7908895 މއ. ަވއިލެޓްާމގެ، ކ. މާލެ ނަޒީހާަމންޒިލް. ލ.މުންޑ   އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިފާޢު 22

 - 103-2-02ަބރު ފްލެޓް ނަންހުޅުމާލެ  103-2-02ޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންަބރު ހު އަލްފާޟިލް ޙުަސއިން ޞަާލޙް ޔ ސުފް  23

 G-125-03 9992490ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންަބރު  G-125-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންަބރު ސަޢީދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  24

 9587393 ވ. ޕްރޮްގރެްސ، ކ.މާލެ  ވެލަގަލަ، ގދ. ހޯެޑއްދ   އަލްފާޟިލާ މަރްަޔމް ޢާޞިމާ  25

 9707002 ގ. ނައިަފރު، ކ.މާލެ  ޒިންކްެގ، ލ. ކަލައިދ  އަލްފާޟިލާ ފަސީޙަތު މުަޙއްަމދު  26

 9997742 ހުސްނުހީާނގެ، ގދ. ފަެރސްމާޮތޑާ   123-03-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންަބރު އަލްފާޟިލް މުަޙއްަމދު ާއމިރު އަްޙމަދު  27

 7797446 ހ. ރުކުމާގެ  ހ. ރުކުމާގެ  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢަބްދުލްކަީރމް  28

 9991374 އެތުާމގެ، ގދ. ަގއްދ   307އެުދރުހިޔާ  އަލްުއސްތާޛާ ފާޠިަމތު ނިޢުމާ  29

 9829050 / ޅ. ހިންނަަވރު  2އޯޝަްނވޭކް / ޅ. ހިންނަަވރު  2އޯޝާްނވޭކް އަލްފާޟިލް ޒިޔާދު ަރޝާދު  30

 2022ބަރު ޓ  އޮކް  17


