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ތަފްޞީލް އެޑްރެސް އަތޮޅާއި ރަށް ފުރިހަމަ ނަން  އައިޑީ
ނަންބަރު

#

ފުރިހަމަ ނަން މަރްޔަމް ޝިޒުލާ އިން މަރްޔަމް ޝިޒްލާ އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ހިތްފަސޭހަގެ މަތިވެރި.އއ މަރްޔަމް ޝިޒްލާ A272867 1

ހިތްފަސޭހަގެ އަށް ބަދަލުކުރެވިފައHawwa Shazlaި އިން Hawwa Shazulaaފުރިހަމަ ނަން  މަތިވެރި.އއ ޙައްވާ ޝަޒްލާ A272868 2

ފުރިހަމަ ނަން ޢިމްރާން ވަޙީދު އިން ޢިމްރާން އާދަމް އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ސޯސަންގެ ފުވައްމުލައް. ޏ ޢިމްރާން އާދަމް A295320 3

ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް މަންޞޫރު އަނޫޝާ ފާޠިމަތު އިން އަނޫސާ ފާޠިމަތު ނަން ފުރިހަމަ WlivcnIrcg irevitwm .aa urUBcnwm WxUnwa utwmiYWf A276992 4

ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ޝައުޤީ ޝައްފާޢުهللا ޢަބްދު އިން ޝަވްޤީ ޝައްފާޢުهللا ޢަބްދު ނަން ފުރިހަމަ egudIrum itegnwd .da Iquawx uAWfcawx QudcbwA A112392 5

itek ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ރަހާ ޒާހިރު އިން ޒާހިރުރަހާ ނަން ފުރިހަމް iligimWm .da   Whwr urihWz A084769 6

cswfcnwr ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް  Hilmee އިން Hilmy ނަން ފުރިހަމަ Udwmoa .da ImcliH czWx IlwA A273378 7

egWmuruswa ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ޢުމަރު އިބްރާހީމް ޙަޔާތު އިން އިބްރާހީމް ޙައްވާ ނަން ފުރިހަމަ UdUgwm .f urwmuA cmIhWrcbia utWywH A321070 8

egWkokUn ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ޚަލީލް ރިފާ އިން ޚަލީލް ރިފާ އާމިނަތު ނަން ފުރިހަމަ Udwvcaed .ag clIlwK  Wfir A254207 9

egWaWlivctwr ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އަޙްމަދު ޒިލާ ޢައިޝަތު އިން ޒިލާ ޢާއިޝަތު ނަން ފުރިހަމަ iligniliv .ag udwmcHwa Wliz utwxiaWA A335203 10

egWvinifcSwtih ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އިބްރާހީމް ނާދިރާ ޚަދީޖާ އިން ނާދިރާ ޚަދީޖާ ނަން ފުރިހަމަ cawlumcawvuf .N cmIhWrcbia WridWn WjIdwK A131337 11

clwyOr ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް އަޙްމަދު މިޡާމާ ޢާއިޝަތު އިން އަޙްމަދު ނިޡާމާ ޢާއިސަތު ނަން ފުރިހަމަ urwfwSwv .ah udwmcHwa WmWZin utwxiaWA A290888 12

egWmilibOg ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ޤާސިމް ނަޖީބާ އިން ނަޖީބާ ނަން ފުރިހަމަ elWm .k cmisWq  WbIjwn A105557 13

egIvWr ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ޙަސަން ޝީނާ މަރްޔަމް އިން ޝިންޝިނާ މަރްޔަމް ނަން ފުރިހަމަ elWm .k cnwswH Wnix cmwycrwm A151831 14

egItwmugwLuh ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ޝައުން އިބްރާހީމް އިން ސައުސަން އިބްރާހީމް ނަން ފުރިހަމަ urwvwncnih .L cnuawx  cmIhWrcbia A222863 15

egWmwjcrwtclug ބަދަލުކުރެވިފައި އަށް ހާރޫން ޝައްފާޙު މުޙައްމަދު އިން ޝައްފާޙު މުޙައްމަދު ނަން ފުރިހަމަ Udilev .n cnUrWh uHWfcawx udwmcawHum A204586 16
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