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ތަފްޞީލް އެޑްރެސް އަވަށް
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ރަށް

ފުރިހަމަ ނަން އައިޑީ ނަންބަރު #
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ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އުތުރު މައްޗަންގޮޅި އިން މެދު މައްޗަންގޮޅި، ދާއިރާ egWaegurwvideruk am elWm. k uAifWr  udwmcawHum A036008 9

ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އުތުރު މައްޗަންގޮޅި އިން މެދު މައްޗަންގޮޅި، ދާއިރާ egWaegurwvideruk am elWm. k Wxiawluq  utwxiaWA A035718 10
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ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އުތުރު މައްޗަންގޮޅި އިން މެދު މައްޗަންގޮޅި، ދާއިރާ egWaegurwvideruk am elWm. k cmwdWa  udwmcawHum A037200 12

ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އުތުރު މައްޗަންގޮޅި އިން މެދު މައްޗަންގޮޅި، ދާއިރާ egWaegurwvideruk am elWm. k udwmcawHum  WdIAws A037178 13
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ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ހެންވޭރު މެދު އިން އުތުރު ހެންވޭރު، ދާއިރާ Wmet h elWm. k WridWn  cmwycrwm A038474 26

ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ހެންވޭރު މެދު އިން އުތުރު ހެންވޭރު، ދާއިރާ Wmet h elWm. k Wriawhuz  utwmiYWf A037668 27

ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ހެންވޭރު މެދު އިން އުތުރު ހެންވޭރު، ދާއިރާ Wmet h elWm. k cmWyix cniawz udwmcHwa A099293 28
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