
އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

89 ގޯރަން ފުވައްމުލައް ޏ ރެވިމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ އަޙްމަދު އަކްސަމް H10/00026 1

89 ފެންވިލާގެ މާލެ ކ ޕެރިސްގެ ހުޅުދޫ ސ މޫސާ އަފީފް H10/00028 2

89 އުތުރުތަރި އޮމަދޫ އދ އުތުރުތަރި އޮމަދޫ އދ ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ H10/00269 3

89 137-3-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަލްމީރިއާ. މ މާލެ ކ އާމިނަތު އިބްރާހީމް H10/00300 4

89 ކަށިމާވިލާ ދިއްދޫ ހއ ކަށިމާވިލާ ދިއްދޫ ހއ ޢާއިޝަތު އަަަޙްމަދު މުޙައްމަދު H10/00458 5

89 އަފުސަންތީން.ހ މާލެ ކ ސަނިކްރޯފްޓް މީދޫ ސ ޙަސަން ސައީދު H10/00459 6

89 ރަށްދެބައިގެ ގެމަނަފުށި ގއ ސަފިަިއްޔާމަންޒިލް ގެމަނަފުށި ގއ މަރްޔަމްދީދީ H10/00461 7

89 އަމާޒު އިންނަމާދޫ ރ އަމާޒު އިންނަމާދޫ ރ ޢަބްދުއްޞަމަދާ އާދަމް H10/00462 8

89 އެވާފްރީ. މ މާލެ ކ ނީރުވަކިގެ ދާންދޫ ގއ ނަފީސާ މޫސާ  H10/00468 9

89 ރާނީވިލާ ނައިފަރު ޅ މަޒާ ކުރެންދޫ ޅ އިބްރާހީމް އާދަމް H10/00469 10

89 ދޫރެސް  މާފުށި ކ ދޫރެސް  މާފުށި ކ ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ  H10/00472 11

89 ނިއުޝާރާޒް. ގ މާލެ ކ ފޯރެސްޓް ރަތަފަންދޫ ގދ ޝަހީބާ ޒާހިރު H10/00473 12

89 ރޯޝަނީ މަންޒިލް. މ މާލެ ކ ލާޖަހާގެ ތުޅާދޫ ބ ޝަރުމީލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00500 13

89 ސަމީވިލާ  އަލިފުށި ރ ސަމީވިލާ  އަލިފުށި ރ ޝަމީމާ ޙަސަން H10/00501 14

89 6-08ދުވާފަރު .ރ ދުވާފަރު ރ ފަތިސް ކަނދޮޅުދޫ ރ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަނީ H10/00502 15

89 89-1-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ އާކާސް  ދިއްދޫ ހއ ޙައްވާ ޒާހިރާ  H10/00505 16

89 ބ4ީދުނިކޮޅު  މާލެ ކ އަސާ ފެރިދޫ އއ هللاޢަލީ ޢަބްދު H10/00519 17

89 ހިރިފުށި. ހ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ މުލި މ އާމިނަތު މުނާ މުޙައްމަދު ނަޒީރު H10/00523 18

89 އާރިޔަންސް  ތުލުސްދޫ ކ އޭރިޔާ  ތުލުސްދޫ ކ އާމިނަތު ޢަލީ އިބްރާހީމް  H10/00551 19

89 ދުންމާރިގެ މަރަދޫ ސ ބްލިސް މަރަދޫ ސ ޢާއިޝަތު H10/00552 20

89 މާރަނގަ ހިންނަވަރު ޅ މާރަނގަ ހިންނަވަރު ޅ ޢަލީ އާދަމް ޢަލީ H10/00554 21

89 1-02-104ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ 7606ނަންބަރު ރސ . ދަފްތަރު  މާލެ ކ އާމިނަތު ލަޠީފާ  H10/00558 22

89 ކުދިރަތްމާގެ މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ގުރައިދޫ ތ ނަޝީދާ ޙަސަންމަނިކު H10/00567 23

89 ކަގި.މ މާލެ ކ ތީސްރީމަންޒިލް މުލައް މ ޢާއިޝަތު ޙަަަަަސަން H10/00570 24

89 އޭ-102ހައުސް ޕުލާޒާ . މ މާލެ ކ އަލިވިލާ ދަނގެތި އދ އަމީނާ އިބްރާހީމް H10/00603 25

89 ޖުވެލް ދިއްދޫ ހއ ޖުވެލް ދިއްދޫ ހއ هللاރަޙްމާ އަބްދު H10/00608 26

89 ހައުސްފުލާޒާ.މ މާލެ ކ ހަވޭލި ދަނގެތި އދ ޢާޝިދު މުޙައްމަދު H10/00610 27

89 ވީނަސްއާގެ ވިލިނގިލި ގއ ވީނަސްއާގެ ވިލިނގިލި ގއ އަޒްމީލާ H10/00617 28

89 ހާބީން. މ NULL NULL އޯސަންބީ ދެއްވަދޫ ގއ މަރްޔަމް އަނީސާ H10/00619 29

89 ޝާއިރާމަންޒިލް.ހ މާލެ ކ 4748ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ މާލެ ކ މަރިޔަމް ސައިދާ H10/00622 30

89 ވަނަ ފުލ2ޯ ގެ 5ރިވޯޑް  މާލެ ކ ތިބްރޯޒްގެ ތިނަދޫ ގދ ޢަޒްރާ ޙަސަން H10/00625 31

89 ޖޭމުގެ ހިތަދޫ ސ ޖޭމުގެ ހިތަދޫ ސ އަޙްމަދު ނަސީމް H10/00634 32

89 އާސްމާނުވިލާ ހުޅުދުއްފާރު ރ އާސްމާނުވިލާ ހުޅުދުއްފާރު ރ އާދަމް އިބްރާހީމްމަނިކު H10/00636 33

89 403އެދުރުހިޔާ . ގ މާލެ ކ ހުދުވެލި ނިލަންދޫ ފ މޫސާ ރަޝީދު H10/00638 34

89 11378ލޮޓް  މާލެ ކ ރަނި ހިރިލަންދޫ ތ އާއިޝަތު ނާޝިދާ H10/00644 35

89 ސަމާހިޔާ ވިލިނގިލި ކ ސަމާ ލަންދޫ ނ ރަޒީނާ ޙުސައިން H10/00645 36

89 އެންދެރިމާގެ މިލަންދޫ ށ އެންދެރިމާގެ މިލަންދޫ ށ އާމިނަތު ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް H10/00691 37

89 ނޫއަކިރި.ހ މާލެ ކ އުތުރުގެ ތުޅާދޫ ބ ފާތިމަތު އިދުރީސް H10/00695 38

89 ވައިލެޓްމާގެ އުލިގަން ހއ ވައިލެޓްމާގެ އުލިގަން ހއ އާމިނަތު ޙުސްނިއްޔާ H10/00706 39

89 ފެންފިޔާޒުގެ އުނގޫފާރު ރ ފެންފިޔާޒުގެ އުނގޫފާރު ރ މުއުމިނާ ހުސައިން H10/00708 40

89 ފުލޫނިޔާގެ. މއ މާލެ ކ މޫނިމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ އަޙްމަދު ޙުސައިން H10/00709 41

89 ނީލްވިލާ ގެމަނަފުށި ގއ ނީލްވިލާ ގެމަނަފުށި ގއ މުޙައްމަދު އާދަމް H10/00713 42

89 2-ޖީ-5ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ފެންފިޔާޒުގް  ދަރަވަންދޫ ބ އަމީނާ ޙުސައިން  H10/00715 43

89 ކާދު. މ މާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް H10/00717 44

89 މާއިރާ ތުޅާދޫ ބ މާއިރާ ތުޅާދޫ ބ އިދުރީސް ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00718 45

89 އެހީ ހުޅުމާލެ ކ ކުރަހާގެ  ކިނބިދޫ ތ ސަޢީދާ އިސްމާޢީލް H10/00730 46

89 ވޯލްނަޓް. މ މާލެ ކ ކުދިމާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު H10/00736 47

89 83.03.01ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ 1513ނަންބަރު . ދަފްތަރު މާލެ ކ މޫސާ އިބްރާހީމް H10/00738 48

89 11372ހުޅުމާލެ ގޯތި  މާލެ ކ 11372ހުޅުމާލެ ގޯތި  މާލެ ކ އަޙްމަދު ސަޢީދު H10/00740 49

89 ހުދުއަސުރުމާވިއު. މ މާލެ ކ ބޮކަރުމާގެ  ފޭދޫ ސ H10/00741 ޝާދިޔާ ޙުސެއިން 50

89 ސްނީތާ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ނިލަންދޫ ފ އިސްމާޢީލް ޙުސައިން  H10/00742 51

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

89 ނަސްރުއްސަބާ.ހ މާލެ ކ ބެންހާގެ ދިއްގަރު މ ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު H10/00743 52

89 ހަސްތީ މާލެ ކ ދިލްކަސްގެ ވެލިދޫ ނ ރާބިަިޢާ އިބްރާހީމް H10/00744 53

89 72-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވައިކަރަދޫގެ އުލިގަން ހއ އާޢިޝަތު ޔޫސުފް H10/00745 54

89 ނަރުގިސްވިލާ މާބައިދޫ ލ ނޫރީގެ މާބައިދޫ ލ އަލީ ޙަސަން H10/00746 55

89 ބްލޫކޯން  ގުރައިދޫ ކ ފިޔާތޮށިގެ ގުރައިދޫ ކ ޢަލީ ޢަރީފް H10/00747 56

89 ވައިަިފިނި. ހ މާލެ ކ ޗޭނުގެ އަލިފުށި ރ ރީޙާން ޢަލީ H10/00753 57

89 އެކްސްޓަރާހެވަން މާލެ ކ އޯކިޑްވިލާ ފީއަލި ފ މުއުމިނާ މޫސާ H10/00758 58

89 އަހިމާގެ ދާންދޫ ގއ އެވަރލާސްޓް ދާންދޫ ގއ ސުޢޫދާ ޢުމަރު H10/00759 59

89 ގްރޭސަސް ގާފަރު ކ ފެންފިޔާޒުގެ ގާފަރު ކ އަޙްމަދު ރިފާޢު H10/00762 60

89 ގްރީންލީފް ތިނަދޫ ގދ ގްރީންލީފް ތިނަދޫ ގދ އާމިނަތު ވަޙީދާ H10/00763 61

89 ބިޖިލީގެ. މ މާލެ ކ މީނާޒު ވައިކަރަދޫ ހދ ނަޖީބާ ޚާލިދު H10/00764 62

89 ޑެލަސް.ހ މާލެ ކ މުގުރީގެ ގައްދޫ ގދ ސާއިނާ ޢަލީ H10/00769 63

89 ފިނިކުރި. ހ މާލެ ކ ފިނިރޯޅި މާމެންދޫ ގއ ނާޒިޔާ ނަޞީރު H10/00770 64

89 ރަންފަރުގެ.ހ މާލެ ކ ފަރިމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ އަހްމީނާ ޢަލީ H10/00774 65

89 ތިޔަނި .ގ މާލެ ކ ހިޔަލީގެ ފީއަލި ފ ޒާހިނާ އިބްރާހީމް H10/00777 66

89 ކާމަރާތަގެ. މ މާލެ ކ ގަސްދޮށުގެ ތުޅާދޫ ބ އަބޫބަކުރު ޒަކަރިއްޔާ H10/00780 67

89 ރީތިވެލި ގާފަރު ކ ހޭޒްލިން ގާފަރު ކ މުފީދުهللا ޢަބްދު H10/00785 68

89 ނޫރާނީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ނޫރާނީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ޢާއިޝަތު އާދަމް  H10/00791 69

89 132-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ލައިޓްވިލާ ރިނބުދޫ ދ ރިޔާސާ ޞާލިޙް H10/00795 70

89 ޝޭޑީގްރޯވ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޝޭޑީގްރޯވ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޢަލީ މުޙައްމަދު  H10/00796 71

89 އިތާ ރިނބުދޫ ދ އިތާ ރިނބުދޫ ދ ޢަލީ ޝަރީފު H10/00797 72

89 23.2.05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ސަންޝައިން  ހިންނަވަރު ޅ މުޙައްމަދު ޝާމީ ޙަސަން  H10/00798 73

89 (އެޗ5/2006/06ް)ރަތްވިލާ  ހުރާ ކ ރަތްވިލާ  ހުރާ ކ ޖަމީލާ އަޙްމަދު  H10/00807 74

89 ގޯލްޑަންސަން. ގ މާލެ ކ ފުރަވަރި ކެލާ ހއ ޝިރުމީނާ H10/00810 75

89 ރޯޒީވިލާ ގުރައިދޫ ކ ދިލްކުޝާގެ ގުރައިދޫ ކ އަޙްމަދު ޝަހުދީ H10/00811 76

89 91-01-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މިޔުނިކް އޭދަފުށި ބ އަޙްމަދު ނަޢީމް H10/00812 77

89 ފޭލިަިގެ. މ މާލެ ކ ނޫވިލު ހިންނަވަރު ޅ މޫސާ ރިފްޢަތު H10/00814 78

89 ޕެންޒީހައުސް. މ މާލެ ކ ޕެންޒީހައުސް. މ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ފާތިނާ H10/00817 79

89 ވަނަ ފަންގިފިލ06ާގަދަކޯޅިމާގެ . މ މާލެ ކ ސޭބުގެ ތިނަދޫ ގދ ރެކިބީފާނު H10/00845 80

89 ބޮލިހުރާ ވިލިނގިލި ކ އިލާ  ވައިކަރަދޫ ހދ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢްރަޙްމާން H10/00849 81

89 139-1-03ހުޅުމާޅެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހޭޒްލޭންޑް މަޑުއްވަރި މ އުޚްރިއްޔާ މޫސާ H10/00851 82

89 އަލިވާގެ މުލައް މ މުށިމަސް. ހ މާލެ ކ އާމިނަތު ފަޒްލީނާ H10/00854 83

89 ނޑިމާގެއާގެ. މ ބޮ މާލެ ކ ހިޔަލީބާޢު އިހަވަންދޫ ހއ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް H10/00856 84

89 އަންދަލީބުގެ މާވަށް ލ ދެކުނުގެ މާވަށް ލ މަރްޔަމް ޙުސައިން H10/00859 85

89 ރަންކޮކާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ހުވަނދުމާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ޙަސަން ޙުސައިން H10/00861 86

89 ހީނާ ކެންދޫ ބ ގުލްދަސްތާގެ ކެންދޫ ބ ޙުސައިން މޫސާ H10/00862 87

89 ރެއްޗަފަރު މަހިބަދޫ އދ ރެއްޗަފަރު މަހިބަދޫ އދ ޢަލީ މާޒިން H10/00863 88

89 ބްލެކްޕޫލް. މއ މާލެ ކ ވީނަސް ކުޑަރިކިލު ބ އަޙްމަދު ޝަރީފް H10/00876 89

89 މަހިދޫރު. މ މާލެ ކ ރޭޝަން ގާފަރު ކ ޢަބްދުއްރަޙްމާންهللا ޢަބްދު H10/00877 90

89 ޖަވާހިރުމާގެ  އޮމަދޫ އދ ޖަވާހިރުމާގެ  އޮމަދޫ އދ ސަފާނަތު ޢަލީ  H10/00879 91

89 (ވަނަ ފަންގިފިލ6ާ) 2ލަކީޝޭޑް . ހ މާލެ ކ ފްލާވަރ  ކަޅައިދޫ ލ ނަޖީބާ އިބްރާހީމް  H10/00882 92

89 ސޯސަންވިލާ ގުރައިދޫ ތ ހުދުހާވިލާ.މއ މާލެ ކ ޙުސައިން ޒާހިރު H10/00885 93

89 ގޯލްޑަންލައިޓް މާމިގިލި އދ ގޯލްޑަންލައިޓް މާމިގިލި އދ މުނީރު މުޙައްމަދު H10/00889 94

89 (ދެކުނު)ނިރުފާ  ހޯރަފުށި ހއ ނިރުފާ ހޯރަފުށި ހއ ނަފީސާ އަޙްމަދު H10/00890 95

89 ނިޝާން މިލަދޫ ނ ނިޝާން މިލަދޫ ނ އަބޫބަކުރު އަޙުމަދު H10/00895 96

89 ޑްރީމްހައުސް . ގ މާލެ ކ ގުލްބަކާގެ  ކިނބިދޫ ތ ޢަބްދުއްނާޞިރު  H10/01061 97

89 ސަމާހިޔާ މާކުރަތު ރ ސަމާހިޔާ މާކުރަތު ރ އަޙްމަދު އާދަމް H10/01062 98

89 މުރަކަ މާވަށް ލ މުރަކަ މާވަށް ލ މުޙައްމަދު ވަޙީދު H10/01067 99

89 ބީޗްހައުސް  ނައިވާދޫ ހދ ބީޗްހައުސް  ނައިވާދޫ ހދ މަރީނާ ޙުސައިން  H10/01069 100

89 ކޮތަރިވިލާގެ އާގެ. ހ މާލެ ކ ސާތީ ކޮމަންޑޫ ށ މަރްޔަމް އަމީނާ H10/01072 101

89 ހުވަނދުމާގެ  ދަރަނބޫދޫ ފ ހުވަނދުމާގެ  ދަރަނބޫދޫ ފ ޒުލައިހާ މުޙައްމަދު  H10/01073 102
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

89 ގޯލްޑްހައުސް  މާޅޮސް އއ ގޯލްޑްހައުސް  މާޅޮސް އއ އާމިނަތު ޝަފީޤާ H10/01075 103

89 ކަފުރުތޮޅިގެ.ހ މާލެ ކ ގުލްފާމް ދަރަވަންދޫ ބ ޤަމަރިއްޔަތު އިބްރާހީމް H10/01082 104

89 ކަރީޒްމާގެ.މ މާލެ ކ ބާޑީގެ ހޯޑެއްދޫ ގދ ޝަމްސުއްނިސާ H10/01087 105

89 ޕުރިމްރުސް. ހ މާލެ ކ ދިލޭރީގެ ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު ޔޫސުފް H10/01090 106

89 18-2-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގުލާބީގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ރަޝާދު މުޙައްމަދު H10/01091 107

89 ރަންވިލު. މއ މާލެ ކ ތަޑިރަތްމާގެ ތުޅާދޫ ބ ޢާއިޝަތު ރަޝާދު H10/01092 108

89 ލޫނަރ. މ މާލެ ކ ވައްތީނިގެ ނައިފަރު ޅ އަޙްމަދު ޢަލީ H10/01093 109

89 ސްނޯފީލްޑް. މ މާލެ ކ އަސަރީގެ ފޭދޫ ސ މަރްޔަމް ޝަހީދާ H10/01096 110

89 އިސްތަފާގެ އިހަވަންދޫ ހއ އުސްހަކުރުގެ އިހަވަންދޫ ހއ އަޙްމަދު މުޢާޒު H10/01097 111

89 ރަންގަލި.ހ މާލެ ކ ރަންގަލި.ހ މާލެ ކ ޙުސްނީ އަޤީލް H10/01099 112

89 ކެނޮން. ގ މާލެ ކ ޓޫރަކު ހޯރަފުށި ހއ އަޙްމަދު ޝާކިރު  H10/01101 113

89 ނޫރާނީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ނޫރާނީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ އާދަމް ޢުމަރު H10/01112 114

89 ަިފިޔަޖަހާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ަިފިޔަޖަހާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ޙަދީޖާ ޙުސައިން H10/01113 115

89 125-2-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ ސްވީޓްވެލީ ފެލިދޫ ވ އާއިޝަތު ވަދީފާ H10/01114 116

89 ދޯދި  މަޑުއްވަރީ ރ ދޯދި  މަޑުއްވަރީ ރ ޢާއިޝަތު އަހްމަދު  H10/01115 117

89 ރިލީސް.މ މާލެ ކ ފްލައިންޓައިގަރ.ގ މާލެ ކ އާމިނަތު ނާޒްނީން H10/01116 118

89 ރަންކޮކާގެ  މިލަދޫ ނ ރަންކޮކާގެ  މިލަދޫ ނ ޞާބިރާ މުޙައްމަދު  H10/01129 119

89 މަދޮށިމާގެ ކަޅައިދޫ ލ މަދޮށިމާގެ ކަޅައިދޫ ލ ފަހީމާ މުޙައްމަދު H10/01131 120

89 ސަނދޮރު. މއ މާލެ ކ ނޫރީގެ  ހުޅުދޫ ސ هللاޝަޚުޞިއްޔާ ޢަބްދު H10/01132 121

89 ފެހިވިލާގެ ކޮޅުފުށި މ 4135ދަފްތަރު ނަންބަރު  މާލެ ކ މުފީދުهللا ޢަބްދު H10/01134 122

89 މަލާގާ. ހ މާލެ ކ ނާގޫރުގެ ބާރަށް ހއ ޢާއިޝަތު ހުސްނާ H10/01137 123

89 ސީލް.މއ މާލެ ކ ނާޒް މުރައިދޫ ހއ މުޙައްމަދު ނާޝިދު H10/01139 124

89 އުއްމީދު މާވަށް ލ ނޑި، ޔަމްމާ ތު ގަން ލ މަޢުޞޫމް ޢަލީ H10/01144 125

89 އަލަމާގެ އޭދަފުށި ބ އަލަމާގެ އޭދަފުށި ބ އާޢިޝަތު ރަޝީދާ H10/01195 126

89 ހުޅަގުގެ ތިނަދޫ ގދ ހުޅަގުގެ ތިނަދޫ ގދ މަރްޔަމް ޝަހީދާ H10/01198 127

89 ގޯލްޑަންމޫން  ހިންނަވަރު ޅ ގޯލްޑަންމޫން  ހިންނަވަރު ޅ އިބްރާހީމް ޔޫސުފް H10/01227 128

88 10410ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ރަންކޮކާގެ  ނައިވާދޫ ހދ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް  H10/00474 129

88 މުރިނގު މިލަންދޫ ށ މުރިނގު މިލަންދޫ ށ ފާތިމަތު ރަޒިއްޔާ H10/00478 130

88 މުރިހާނާ .ހ މާލެ ކ ނޫވިލާގެ ހިންނަވަރު ޅ ސިއްތި އަބްރާހިމް  H10/00480 131

88 ގެދަ. މ މާލެ ކ އަލަމާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އިބްރާހީމްهللا ޢަބްދު H10/00482 132

88 ޖަގަހަ މާތޮޑާ އަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޖަގަހަ މާތޮޑާ އަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޢާއިޝަތު ޝަމްލާ H10/00485 133

88 10069ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ބްލޫސަން  ވިލުފުށި ތ އާދަމް ޞަފީޙު H10/00490 134

88 ޖިންޖަރ ވިލާ .ގ މާލެ ކ ތޯމަރާގެ  މަޑަވެލި ގދ ރުޤިއްޔާ ޙަސަން ވަހީދު  H10/00493 135

88 ޒައިތޫނިމާގެ. މ މާލެ ކ ކާމިނީގެ ހިތާދޫ ބ އިސްޙާޤު ޙަސަން H10/00494 136

88 މިލަހަނދުވަރުގެ. ހ މާލެ ކ މިލަހަނދުވަރުގެ. ހ މާލެ ކ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އިބްރާހީމް H10/00496 137

88 11236ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރަންވެލި ކުރެންދޫ ޅ މަރިޔަމް އިބްރާހީމު H10/00506 138

88 ނިއުވޭ ތިނަދޫ ގދ ލިލީއޮފްދަވެލީ ތިނަދޫ ގދ ނިޢުމާ ޙުސައިން H10/00511 139

88 46. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނ ހުޅުމާލެ ކ އުޝާ ނޫމަރާ ށ ޢަލީهللا ޢަބްދު H10/00515 140

88 ސީލް .މއ މާލެ ކ ނާޒް  މުރައިދޫ ހއ ނަސްރީނާ މޫސާ  H10/00517 141

88 ދިލްކުޝާގެ. މއ މާލެ ކ ފެހިވިލާގެ ހުޅުދޫ ސ އަޙްމަދު ވަސީމް H10/00518 142

88 ކޮކާއަވި. މ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ ހޯރަފުށި ހއ ޝާހިދާ ޒަކަރިއްޔާ H10/00526 143

88 ސްޓާރލިން ހިންނަވަރު ޅ ޕޯޓިލޯއިރުމަތީގެ ހިންނަވަރު ޅ މުޙައްމަދު ޙަސަން H10/00540 144

88 އިހާ ފޮނަދޫ ލ އިހާ ފޮނަދޫ ލ ޢަލީ އަބޫބަކުރު H10/00547 145

88 ސާޒްވީން މުލައް މ ސާޒްވީން މުލައް މ މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު H10/00550 146

88 ފުށެތިކާލުގެ. މ މާލެ ކ ޖީޒާ ރަސްގެތީމު ރ ޞަފިއްޔާ ޙުސައިން H10/00563 147

88 މޫންލައިޓް  ނޑިދޫ ބަ ދ މޫންލައިޓް  ނޑިދޫ ބަ ދ ރުޤިއްޔާ އިބްރާހީމް H10/00575 148

88 ދުވާފަރު 02.02 ދުވާފަރު ރ ސައިކުރާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޚާލިދު ޙުސައިން H10/00576 149

88 ދޮންފެހިގެ ދަނބިދޫ ލ ގުމްރީގެ ދަނބިދޫ ލ މުޙައްމަދު ޢާރިފް H10/00577 150

88 ކެތުލީން .ގ މާލެ ކ ސަމާ  ހިންނަވަރު ޅ ސަލްމާ ޢަދުނާން  H10/00579 151

88 އާމުލީގެ.ހ މާލެ ކ ރިވެލި  މާބައިދޫ ލ ޢާބިދާ އިބްރާހީމް  H10/00581 152

88 98-3-02ހުޅުމާލެފުލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އާސިޔާ ޢަލީ H10/00584 153
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

88 ރަތްއަސުރުމާގެ. ވ ވިލިނގިލި ކ ފެންފިޔާޒްގެ ބާރަށް ހއ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަލީ  H10/00589 154

88 ސުހާޖް.ގ މާލެ ކ ބާރަނަ އޭދަފުށި ބ ދީނާ ޙަލީލް H10/00592 155

88 ތިންފިޔަ ހިންމަފުށި ކ ތިންފިޔަ ހިންމަފުށި ކ ޙަސަން ޢުމަރު H10/00595 156

88 ޓައިޓްވިލާ މަރޮށި ށ ސިލްވީނިޔާ މަރޮށި ށ ފާޠިމަތު ނާޝިދާ H10/00816 157

88 ނެވަރކޯން އާގެ.މއ މާލެ ކ އަތަމާގެ ވިލުފުށި ތ ސާމިޔާ މުހައްމަދު  H10/00819 158

88 ވަނަ ފަންގިފިލ1ާހިންހުރާ، . ހ މާލެ ކ ސަނީޑޭލް ވެލިދޫ ނ ޝަރީފާ ޢަލީފުޅު H10/00825 159

88 ( ފއލޯރ1)ގޯލްޑެން ފްލާވާރ .މ މާލެ ކ ވެނީލާގެ ހިތަދޫ ސ މަރްޔަމް ސުޢުދާ H10/00826 160

88 ބީޗްހައުސް  ދިއްދޫ ހއ ބީޗްހައުސް  ދިއްދޫ ހއ ޢަލީ ރަޝީދު  H10/00828 161

88 10517ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ޕީކޮކް ތިނަދޫ ގދ ޙަފީޡާ މޫސާ H10/00833 162

88 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާވައިޓްގާރލް .ހ ކ ރޯޒްމީޑް އިނގުރައިދޫ ރ ޢަބްދުލްހާދީ އަބޫބަކުރު H10/00834 163

88 ސްޕެޓިއުލާ. މ މާލެ ކ މެރިންވިލާ މީދޫ ސ ޖަމީލާ އިބްރާހީމްދީދީ H10/00835 164

88 ކްރިސްޓަލް ލޭންޑް . ހ މާލެ ކ އެއްރުއްހުރާ. ވ ވިލިނގިލި ކ މަރްޔަމް ޒާހިރާ  H10/00836 165

88 30-3-08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ 656ނަންބަރު ރސ . ދަފްތަރު މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޢާދިލް  H10/00838 166

88 ދިރުން. ވ ވިލިނގިލި ކ ބަށިމާގެ ފޭދޫ ށ ޒުބައިދާ ޔޫސުފް H10/00841 167

88 ސީނަރީގެ މަރަދޫ ސ ބުލޫބެލް މަރަދޫ ސ ޝަހުރުއްޒިޔާދު H10/00842 168

88 ކަޅުހުރާގެ.ހ މާލެ ކ ރެޑިޔަމްވިލާ މާމިގިލި އދ ޢަލީ ޒަކަރިއްޔާ  H10/00843 169

88 ވައިމަތީގެ ނޑިތީމު ކަ ށ ވައިމަތީގެ ނޑިތީމު ކަ ށ އިބްރާހީމް ރަޝީދު H10/00901 170

88 ވިލުދޮޅި  ތުޅާދޫ ބ ވިލުދޮޅި  ތުޅާދޫ ބ މަރްޔަމް ޢަލީ  H10/00903 171

88 ނިކަގަސްދޮށުގެ. މއ މާލެ ކ ނޫރާ އިހަވަންދޫ ހއ ޢަބްދުއްސައްތާރު އިބްރާހީމް H10/00904 172

88 ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ކެލާ ހއ ނޫރާނީމާގެ ކެލާ ހއ އާދަމް ޝަފީޤް H10/00906 173

88 މުސްތަރީވިލާ ދަރަވަންދޫ ބ ލިލީމާގެ ނައިވާދޫ ހދ އާމިނަތު މުޙައްމަދު H10/00911 174

88 ރޯޒްގާރޑަން ދިއްދޫ ހއ ޕޫލްރަސަމްގެ ދިއްދޫ ހއ هللاސާރާ ޢަބްދު H10/00913 175

88 13-04، 2މާލެހިޔާ . ކ މާލެ ކ ނެޗްރަލްގާޑުން  ވިލިނގިލި ގއ ޢާއިޝަތު އަނީސާ  H10/00914 176

88 ބަހާރުގެ ނަޑެއްލާ ގދ ބަހާރުގެ ނަޑެއްލާ ގދ މަރްޔަމް ސަޢީދާ H10/00916 177

88 72.2.05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޕެންޒީމާގެ  މާމިގިލި އދ ޙައްވާ ޒާހިރާ  H10/00918 178

88 170.3.04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދުބުރިމާގެ މީދޫ ދ މުހައްމަދު ރަޢޫފް H10/00924 179

88 ބްލޫޕާރލް.ހ މާލެ ކ ދުވެލި. ގ މާލެ ކ މަރީނާ މުޙައްމަދު H10/00927 180

88 ޗާނދަނީވިލާ މީދޫ ދ މޫންލައިޓް  ނައިފަރު ޅ އާމިނަތު ޖުވައިރިއްޔާ H10/00932 181

88 ފިނިހިޔާގެ ކަޅައިދޫ ލ ފިނިހިޔާގެ ކަޅައިދޫ ލ މަރްޔަމް ޢުމަރު H10/00933 182

88 11236ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރަތްބަގީޗާގެ ހިންނަވަރު ޅ ފާޠިމަތު ޙާމިދު H10/00936 183

88 156-305ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ވޭމަންޑޫ ތ ސިޔާމާ އިބްރާހީމް H10/00937 184

88 ޕެޓީކޯނަރ .މ މާލެ ކ ކެޔޮގަސްދޮށުގެ  ނޑޭ ކޮ ގއ ވަޙީދާ އަޙްމަދު ދީދީ  H10/00939 185

88 ސާޔާ  ހިތަދޫ ސ ވައްތީނިގެ  މަރަދޫ ސ ފާޠިމަތު ޝަރަފުއްނިސާ H10/00940 186

88 ޒެބޭ.މ މާލެ ކ ސްވީޓްޑްރީމް  މަޑުއްވަރި މ އަޙްމަދު ޝާހް  H10/00942 187

88 ތިޔަރަމާގެ. މ މާލެ ކ ނޫކޮކާ  ކަނދޮޅުދޫ ރ ޙަސަން މުޙައްމަދު H10/00943 188

88 142-2-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބިއްލޫރިޖެހިގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އާރިފާ އަދަމް H10/00945 189

88 މީނާޒް ހުޅުދެލި ދ މީނާޒް ހުޅުދެލި ދ އަޛްރާ މުޙައްމަދު H10/00946 190

88 ފިނިފެންމާގެ މަތިވެރި އއ ނޑިލާގެ ތަ ހިތާދޫ ބ ޙަލީމާ އަޙްމަދު H10/00948 191

88 ނަސްރު  ހަނިމާދޫ ހދ ނަސްރު  ހަނިމާދޫ ހދ ޝަޛިއްޔާ ޝާކިރު  H10/00949 192

88 ވެސްޓްހައުސް .މ މާލެ ކ އަސްރަފީގެ ތިނަދޫ ގދ ފާތިމަތު ސަމާހަތު ވަހީދް  H10/01148 193

88 މުތްކޮޅު. މއ މާލެ ކ އިހުރާމްގެ  ދާންދޫ ގއ ޢާދިލާ ޢަބްދުލްޙަކީމް  H10/01149 194

88 ދެބްދާރު. މ މާލެ ކ ލައިޓްހައުސް ގުރައިދޫ ތ هللاރަޝީދާ ޢަބްދު H10/01151 195

88 ދޯދި ވިލިނގިލި ގއ ދޯދި ވިލިނގިލި ގއ މުޙައްމަދު ނާޞިރު H10/01157 196

88 މިޔުނިކް  ތިނަދޫ ގދ ސޯސަންގެ  ތިނަދޫ ގދ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު  H10/01160 197

88 ނަހުރު. މއ މާލެ ކ އަވާމެންދުރުގެ މީދޫ ސ މަރްޔަމް ޝިބާނާ H10/01170 198

88 62-2-05 ހުޅުމާލެ ކ ރިލެކްސް ދަނގެތި އދ އިޞްލާޙް ޔޫސުފް H10/01171 199

88 ލިންކިން ޕާރކް ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ލިންކިން ޕާރކް ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ މަރްޔަމްމަނިކެ H10/01174 200

88 ޑޭޒީމާގެ ތޮއްޑޫ އއ ޑޭޒީމާގެ ތޮއްޑޫ އއ ޝަރުމީލާ މޫސާ H10/01177 201

88 ޒަމީން ކޮލަމާފުށި ގއ ޒަމީން ކޮލަމާފުށި ގއ އާމިނަތު ނާހިދާ H10/01179 202

88 ޒަމީން ކޮލަމާފުށި ގއ ޒަމީން ކޮލަމާފުށި ގއ ނަޖީބްهللا ޢަބްދު H10/01180 203

88 ކެނެރީގެ މަޑަވެލި ގދ ކެނެރީގެ މަޑަވެލި ގދ ހަފިއްޔާ H10/01181 204
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

88 ނޫރާނީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ނޫރާނީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ މުޚްތާރު އާދަމް H10/01184 205

88 ދިގުވާނޑު. ސަވާނާ ފުވައްމުލައް ޏ ހުސްނޫގެ. ދިގުވާނޑު ފުވައްމުލައް ޏ ޙަސަން ބުޝްރީ މުޙައްމަދު H10/01185 206

88 ލަކީސްޓަރ  މާލެ ކ ސޯސަންވިލާ  ބުރުނީ ތ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  H10/01187 207

88 ހަނީސީޒަން ތިނަދޫ ގދ ރޯޒީ ތިނަދޫ ގދ މަރްޔަމް ޝަރީފާ H10/01193 208

88 ކެރީބިއަން ވަންދޫ ތ ކެރީބިއަން ވަންދޫ ތ އިބްރާހީމް ރަޝީދު H10/01194 209

87 ފަތިސް ދިގުރަށް އދ ފެންފިޔާޒުގެ ދިގުރަށް އދ މަރްޔަމް ސާދިޔާ H10/00537 210

87 ޗެރީ.ގ މާލެ ކ ޗާނދަނީވިލާ އިނގުރައިދޫ ރ ޒުނައިރާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00646 211

87 ހުވަދުމާގެ ތޮއްޑޫ އއ ހުވަދުމާގެ ތޮއްޑޫ އއ މަރީނާ ޙަސަން H10/00648 212

87 5-2-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބްލޫހެވަން ފިޔޯރީ ގދ ފާޠިމަތު އާދަމް H10/00661 213

87 ފެހިވިނަ މަޑަވެލި ގދ ފެހިވިނަ މަޑަވެލި ގދ ޝީޒާ މުޙައްމަދު H10/00665 214

87 ހ ޒަބަރުޖުދު މާލެ ކ ނަމޫނާ ރަސްގެތީމު ރ ފައުޒިއްޔާ ޢަލީ H10/00666 215

87 ސަންސަންގެ  މާފުށި ކ ދޭލިޔާއަތިރިމަތީގެ ހިންނަވަރު ޅ މަޢުޞޫމާ ޢަލީކޮއި H10/00670 216

87 ވީދަޑު. މާލެގަން ފުވައްމުލައް ޏ ވީދަޑު. މާލެގަން ފުވައްމުލައް ޏ ޢަލީ އިބްރާހީމްދީދީ H10/00675 217

87 ސްކޫން. މ މާލެ ކ ހިތްވަރުގެ  އިސްދޫ ލ މަރްޔަމް ޝިމްލާ  H10/00679 218

87 (ބީ) ފްލޯރ 4ސުނޯފުލެކުސް . މ މާލެ ކ ޒަމްޒަމްގެ ހޯރަފުށި ހއ ޞަފިއްޔާ ޢައްބާސް H10/00682 219

87 ގޯބިލިމާގެ. މ މާލެ ކ ފުސްފަރު ކާށިދޫ ކ ޙައްވާ ރަޤީބާ H10/00685 220

87 އާޒާދެވާދީ. ހ މާލެ ކ ޤާބިލް ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ އިބްރާހީމް އާދަމް H10/00687 221

87 ސަމްމާމުއާގެ. މ މާލެ ކ އަސަރީގެ ތަކަންދޫ ހއ ނަފީސާ މޫސާ H10/00689 222

87 މަރިޔާޒްހައުސް.ވ މާލެ ކ ކުދިމާގެ މަންދޫ އދ ނަދީމާ ޙަސަން  H10/00690 223

87 ވައިޖެހޭގެ ނައިފަރު ޅ ވައިޖެހޭގެ ނައިފަރު ޅ މުޙައްމަދު ޢިބްރާހީމްފުޅު H10/00950 224

87 އެރޯމާ ނިލަންދޫ ގއ އެރޯމާ ނިލަންދޫ ގއ ޢަލީ ނަޖީބު H10/00952 225

87 ޝޭޑީ ކޯނަރ ވެލިދޫ ނ ޝޭޑީ ކޯނަރ ވެލިދޫ ނ ސުލްޠާނާ މޫސާ H10/00956 226

87 ވަނަ ބުރ3ިއަބާނާ .މ މާލެ ކ ޕެރޫ.މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ފާޠިމަތު ސަޢާދާ H10/00957 227

87 އަތިރީގެ ހިންނަވަރު ޅ ވަހުތާންދޮށުގެ ހިންނަވަރު ޅ ޠާހިރާ ވާޞިފް  H10/00958 228

87 ވައިޓްސްޓާރ އޭދަފުށި ބ ވައިޓްސްޓާރ އޭދަފުށި ބ ޢަލީ ޒުބައިރު H10/00960 229

87 މާފަރިވާގެ ކެންދޫ ބ މާފަރިވާގެ ކެންދޫ ބ ރަމީޒު ޙާމިދު H10/00962 230

87 ސީޝައިޑު ދަނގެތި އދ ސީޝައިޑު ދަނގެތި އދ ޢާޞިފާ މުޙައްމަދު H10/00965 231

87 އުނިމާގެ ދާންދޫ ގއ އުނިމާގެ ދާންދޫ ގއ ޚަދީޖާ ޙުސައިން  H10/00976 232

87 މޫންލައިޓްހައުސް ގުޅި ކ ގިސްމަތުއާގެ މަޑަވެލި ގދ ފާޠިމަތު ޔަނީފާ H10/00982 233

87 ވިލަރެސް.ހ މާލެ ކ ހީނާމާގެ ގޮއިދޫ ބ ޚަދީޖާ މިލްޙާނާ H10/00983 234

87 ހަވީރީހިޔާ އިނގުރައިދޫ ރ ހަވީރީހިޔާ އިނގުރައިދޫ ރ އާމިނަތު ސަމީރާ H10/00993 235

87 މާލޭގެއާގެ. މ މާލެ ކ ޓިޕްޓީ ހައުސް ވިލިނގިލި ގއ ފިކުރީ އިބްރާހީމް  H10/00994 236

87 ޠާއިފް  ކުޅުދުއްފުށި ހދ ސަބުނަމީގެ  ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޖިސްދީ ޙަސަން  H10/00996 237

87 ސައްލިކުރި. ގ މާލެ ކ ކުޅުދޫ، ދުވެލި ކެނދިކޮޅުދޫ ނ ނާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00997 238

87 142-ޖީ-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޒަމާނީގެ  ވިލުފުށި ތ މުޙައްމަދު ޖަޛްލާން  H10/00998 239

87 11185ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނާޒިނީމަންޒިލް ފީއަލި ފ މުޙައްމަދު ފިރާސް H10/00999 240

87 ކުންނާރުގަސްދޮށުގެ ދާންދޫ ގއ ދިރިމާގެ ދާންދޫ ގއ هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު H10/01000 241

87 ވަނަ ފަންގިފިލ5ާބުންބެރުގެ . މ މާލެ ކ ފެހިވިލާ މާމިގިލި އދ އިބްރާހީމް މޫސާ H10/01002 242

87 ލޭންވިލާ.މ މާލެ ކ އަތަގަސްދޮށުގެ ހުޅުދޫ ސ ޤުލްފިޝާނާ H10/01003 243

87 މިއުނިކު ބާރަށް ހއ މިއުނިކު ބާރަށް ހއ އަޙްމަދު ޝަފީޤު H10/01004 244

87 ކަގި.މ މާލެ ކ އުދަރެސް ފޭދޫ ށ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ސަޢުދު H10/01005 245

87 ފިނިމާގެ.ހ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ މުންޑޫ ލ މަރްޔަމް ލަތީފާ H10/01006 246

87 151-2-04 ހުޅުމާލެ ކ ފަތަޙަ ހޯރަފުށި ހއ ޝަހީދާ ޢަލީ H10/01010 247

87 01-13ރ ހުޅުމާލެ ކ ފަލަކު މަރޮށި ށ މަރްޔަމް ވަޙީދާ H10/01013 248

87 ކެންވާސް.ގ މާލެ ކ ފަތަޙަ ހޯރަފުށި ހއ ދިޔާނާ ނާޞިރު H10/01015 249

87 މާލެ ވަނަ ފުލ2ޯމަލްބަރީ . މއ ކ ދަންވަރުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ މުޙައްމަދު ރަފީޢު H10/01016 250

87 ނަސީމީވިލާ ހުޅުދޫ ސ ނަސީމީވިލާ ހުޅުދޫ ސ هللاޞާފިޔާ ޢަބްދު H10/01020 251

86 މުރަދޫގެ. މއ މާލެ ކ ރެޑިއަމްވިލާ ވެލިދޫ ނ އަޙްމަދު ޙަމީދު H10/00436 252

86 ފިނިޔާގެ . ގ މާލެ ކ 8927ނަންބަރު ރސ . ދަފްތަރު މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝަހީން  H10/00437 253

86 ސޭބޫވިލާ. މއ މާލެ ކ ސާދީވިލާ  މާމިގިލި އދ ޝުޢައިބު މޫސާ  H10/00438 254

86 135-2-04 ހުޅުމާލެ ކ ރައިހާ ހިތާދޫ ބ ޝަމްސުއްނިސާ ޙަސަން H10/00440 255
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

86 ވޯލްނަޓް . މ މާލެ ކ ރޭޝަމް  ގުރައިދޫ ކ ސަޢީދާ ޢަބްދުއްސައްތާރު  H10/00442 256

86 ހ ރީތިނޫ މާލެ ކ ފެހިވިނަ ދެއްވަދޫ ގއ އާމިނަތު ފަރީދާ H10/00443 257

86 ސަދަންބީޗް. މ މާލެ ކ ބަހާރުގެ ނޑޭ ކޮ ގއ ޒަރީނާ ޙުސައިން  H10/00447 258

86 ކެވެލި ވެލިދޫ ނ ރޮބިންވިލާ ހޮޅުދޫ ނ ޝަރީފާ ޙުސައިން H10/00527 259

86 އަމާޒު ތިނަދޫ ގދ އަމާޒު ތިނަދޫ ގދ ފާތިމަތު ޝަރީފާ H10/00532 260

86 1ހުޅުމާލެ މުރަކަ  މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ރަސްދޫ އއ ޢަލީ މަންސޫރު H10/00536 261

86 މިއުރެކްސް. ހ މާލެ ކ ކީރަތްވަލުގެ ފޭދޫ ސ މަރްޔަމް ޝަމީމާ H10/01023 262

86 މާޖެހިއާގެ.ގ މާލެ ކ އަޒާދުގެ މިލަދޫ ނ މުޙައްމަދު ޙަނީފް H10/01033 263

86 ދުބުރިމާގެ. ހ މާލެ ކ ވައިޓްޒަރާފް ހުޅުދޫ ސ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ H10/01034 264

86 މާޖެހިގެއާގެ.ގ މާލެ ކ ބްލޫރެސްޓް މިލަދޫ ނ އަސްމާ ޢަބްދުލްކަރީމް H10/01035 265

86 އ3ޭތުރީކް ލައިޓް . ހ މާލެ ކ ރޫބީހައުސް ކެލާ ހއ އާމިނަތު ރަޝީދާ H10/01040 266

86 އޭ 3ތްރީކް ލައިޓް . ހ މާލެ ކ ރޫބީހައުސް ކެލާ ހއ ޢަލީ އަބޫބަކުރު H10/01041 267

86 ވޮއްކޮޅުގެއާގެ މާލެ ކ ޖަވާހިރުމާގެ ދަރަވަންދޫ ބ ވަރުދާ ޖައުހަރީ H10/01045 268

86 އަންފާ ކޮމަންޑޫ ށ އަންފާ ކޮމަންޑޫ ށ ޢަލީ ވަޙީދު H10/01055 269

86 މަރީ . މ މާލެ ކ ހިރުދުމާގެ މާމެންދޫ ލ ޔޫސުފް އަލީ H10/01058 270

86 ހެޕީވިލާ. ހ މާލެ ކ އެތުމާ ތިނަދޫ ގދ ޙަސަން އަޙްމަދު H10/01059 271

86 ޕެރިަިސް ދިގުރަށް އދ ޕެރިަިސް ދިގުރަށް އދ މަޢުސޫމާ އާދަމް H10/01060 272

86 ކޯނު ތުލުސްދޫ ކ ހުދުވެލި ތުލުސްދޫ ކ ފާޠިމަތު ސާމިޔާ H10/01196 273

86 ސަވާސާގެ.ގ މާލެ ކ ކަށިމާގެ ކުމުންދޫ ހދ ފާތިމަތު އާދަމް H10/01205 274

86 11351ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އެއްތިގިލި.މ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޙަސަން H10/01212 275

86 ނީސް. ހ މާލެ ކ އެރޯވިލާ ހިތަދޫ ސ މުޙައްމަދު ނަސީމް H10/01213 276

86 ސްޓާރލައިޓް މާޅެންދޫ ނ ސްޓާރލައިޓް މާޅެންދޫ ނ އާއިޝަތު މޫސާ H10/01217 277

86 ނަންރީތިގެ މަޑަވެލި ގދ ހީނާޑިގެ މަޑަވެލި ގދ މުޙައްމަދު ޙަސަން H10/01220 278

86 ރުކުހިޔާ ކެލާ ހއ ރުކުހިޔާ ކެލާ ހއ ޙުސައިން ޢަފީފު H10/01221 279

86 ސާރޯކުގެ  މާލެ ކ އަސްފަރު  ދިއްދޫ ހއ އިބްރާހިމް ހަމްދީ H10/01223 280

86 ޕިންކްހައުސް.މ މާލެ ކ ދަނޑުމަތިގެ މާމެންދޫ ލ މޫސާ ނަސީމް H10/01225 281

86 ޖަހާމުގުރިގެ ދާންދޫ ގއ ޖަހާމުގުރިގެ ދާންދޫ ގއ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް H10/01228 282

86 117-2-02 ހުޅުމާލެ ކ އޯކިޑްމާގެ މަހިބަދޫ އދ ފަރްޒާނާ މޫސާ H10/01229 283

86 ހިޔާވަހި މާމިގިލި އދ ހެޕީނައިޓް މާމިގިލި އދ هللاއާއިސަތު އަބްދު H10/01234 284

86 މުނިޔާގެ  ހިރިލަންދޫ ތ މުނިޔާގެ  ހިރިލަންދޫ ތ ނަޝީދާ މުހައްމަދު  H10/01235 285

86 އަތަމާގެ  ހިތަދޫ ސ އަތަމާގެ ހިތަދޫ ސ މުޙައްމަދު ނަބީލް  H10/01241 286

86 ރުޒްވެލި. ގ މާލެ ކ ދީދާރުގެ ހުޅުދޫ ސ ޞަފޫރާ އިބްަެރާހީމް H10/01244 287

85 މިދިލި.ގ މާލެ ކ މިދިލި.ގ މާލެ ކ މުހައްމަދު ޝިރާން H10/01238 288

81 އ6ީބްލާސަމްގެ .މއ މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ތަކަންދޫ ހއ ސާމިޔާ ދާޢޫދު H10/00147 289

81 501ރިނާޓަސް އިތާމުތް  ހުޅުމާލެ ކ ރިވެލި މަޑިފުށި ތ މުޙަަައްމަދު މިޒުހަތު H10/00148 290

81 އެމެރިކަން ސްޓަރ.މ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ ބިލެތްފަހި ށ ޙުސައިން ޢާމިރު H10/00150 291

81 އެމެރިކަން ސްޓަރ.މ މާލެ ކ ގުލްއަލާގެ ބިލެތްފަހި ށ ފާޠިމަތު ސުހާނާ H10/00151 292

81 ލަކުސަމީ ތުލުސްދޫ ކ ލަކުސަމީ ތުލުސްދޫ ކ هللاސާމަތު އަބްދު H10/00155 293

81 ހަވީރީނާޒް މާމެންދޫ ގއ ހަވީރީނާޒް މާމެންދޫ ގއ ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު H10/00160 294

81 100-2-04ފްލެޓް ނަންބަރު . ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ 100-2-04ފްލެޓް ނަންބަރު . ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ ޙުސައިން އިރުޝާދު H10/00166 295

81 ކޮކާއާވި.މ މާލެ ކ ވެލަބުލިގެ ހިތަދޫ ސ ޙުސައިން އިބްރާހިމް H10/00167 296

81 ވިއެނާ ވިލިނގިލި ކ 5821ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ  މާލެ ކ އިޙްސާނާ މުޙައްމަދު  H10/00175 297

81 ސަކިއުލަންޓް . ގ މާލެ ކ ތަބިވައްގެ  ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު ވިލީނީ H10/00183 298

81 ކަފަގަސްދޮށުގެ. މ މާލެ ކ ޖެމްނީހައުސް ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޢިމާދު H10/00197 299

81 ޒީނާބީޗް ވިލިނގިލި ކ ސީނުގެ އުނގޫފާރު ރ ޢަލީ ނިޝާން H10/00210 300

81 ޝޭޑިޔާޑް. ހ މާލެ ކ އާގެ މުލައް މ ސަރޫނާ ޢަބްދުލްޤާދިރު H10/00211 301

81 ޒީނާބީޗް މާލެ ކ ކައްތިރި ކަނދޮޅުދޫ ރ ފާޠިމަތު ސިޢުނާ H10/00213 302

81 ޓައިމްލެސް.ހ މާލެ ކ ފަހީމީމަންޒިލް ހިތަދޫ ސ ބަދޫރާ ޙާމިދު H10/00221 303

81 ގަސްކަރަ މާމިގިލި އދ ގަސްކަރަ މާމިގިލި އދ އަޙްމަދު ސައީދު H10/00228 304

81 ގަސްކަރު މާމިގިލި އދ ގަސްކަރު މާމިގިލި އދ ޔަޝްފާ ޢަލީ H10/00229 305

80 ފިޅިމާގެ.ހ މާލެ ކ އޮސްޓްރޭލިޔާ ހުޅުދޫ ސ ސާދުނާ ޙަސަން H10/00088 306
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

80 ފިލިމާގެ މާލެ ކ އަތަގަސްދޮށުގެ ހުޅުދޫ ސ އަޙްމަދު ނަސީމް H10/00089 307

80 11217ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހިޔާވަހި ދިއްގަރު މ މުޙައްމަދު އަނީސް H10/00092 308

80 ސަލާމަތު .ގ މާލެ ކ ސުއިޓްޑްރީމް މުލި މ މުޙައްމަދު ޙިޔާން  H10/00095 309

80 ސަލާމަތު .ގ މާލެ ކ ކަރަންފޫމާގެ  ރަތަފަންދޫ ގދ ނަޝްރީނާ މުޙައްމަދު  H10/00096 310

80 ބިނާ މާވަށް ލ ބިނާ މާވަށް ލ ޢަލީ މޫސާ H10/00099 311

80 މެޑަލިން .މއ މާލެ ކ މެޑަލިން .މއ މާލެ ކ އުއްމު ސަލްމާ  H10/00108 312

80 އަނޯނާގެ  ދަރަވަންދޫ ބ އަނޯނާގެ  ދަރަވަންދޫ ބ މުޙައްމަދު ޝަރީފު  H10/00112 313

80 މޭރީ.މއ މާލެ ކ މާމިގިލި.އދ މާމިގިލި އދ ޢާއިޝަތު ރިޔާޝާ H10/00113 314

80 ޕެލްމެއިރާ.ހ މާލެ ކ މާސާވިލާ ފޭދޫ ށ އަޙްމަދު ޢަބްދުއްލަތީފް H10/00132 315

80 90-1-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދަބުމާގެ މީދޫ ސ ޝިފްޒާ ނަސީމް H10/00136 316

80 ކަނދޮޅުދޫ.ވ ވިލިނގިލި ކ ޕޫލްވާދީ  ކޮލަމާފުށި ގއ މަމްދޫދު ސަލީމް H10/00605 317

80 5ހުޅުމާލެ މުތް  މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ކުނަހަންދޫ ލ މަރީނާ މުޙައްމަދު  H10/01102 318

80 138.2.01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޗަނބޭލީގެ  މާޅެންދޫ ނ ޝަހީމާ ޙަސަން  H10/01153 319

80 އީސްޓަންލެގޫން.މއ މާލެ ކ ކިސްމިރީގެ ހިތަދޫ ސ ފާޠިމަތު އަޒްލީނާ H10/01154 320

80 ފަތަޙަ.މ މާލެ ކ ކަދުރުމާ.މ މާލެ ކ އަސްޖަދު އިޝާމް H10/01156 321

80 މުރަކަ ކޮލަމާފުށި ގއ މުރަކަ ކޮލަމާފުށި ގއ ކުލްޘޫމް ވަޙީދު H10/01162 322

80 ޒުއްރިޔާނުމާގެ. މއ މާލެ ކ ވައްތީނިގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަޙްމަދު އާދަމް H10/01165 323

80 123-ޖީ-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ރަންނާޅިގެ. ގ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޝަބީން ނަސީމް H10/01166 324

80 އީން. މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ އީން. މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ هللاއިމްތިސާލު ޢަބްދު H10/01167 325

80 ހިޔާވަހިގެއާގެ. މ މާލެ ކ ހިޔާވަހިގެއާގެ. މ މާލެ ކ ސަލްމާ ޢަލީ H10/01173 326

80 ނޫހިަިރި. މ މާލެ ކ ނޫހިރި. މ މާލެ ކ ނަބީލް ޙުސައިން H10/01186 327

80 ތުރީފުލާވާރ. ދެކުނު ދިއްދޫ ހއ އައްސޭރިގެ  ދިއްދޫ ހއ ޝާމިލް هللا ޢަބްދު H10/01190 328

80 ނިވައިދަށުގެ އޭދަފުށި ބ ނިވައިދަށުގެ އޭދަފުށި ބ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް H10/01206 329

80 ދޫރިއަން . ގ މާލެ ކ އޭސިޔާ ބާރަށް ހއ ޢަލީ ޝިޔާޒު H10/01209 330

80 އާފެހި. ގ މާލެ ކ ބަށިމާވިލާ  ފެންފުށި އދ ޝައުސަން ޢަބްދުއްރަޙީމް H10/01210 331

80 އިރުމަތީގެ އިނގުރައިދޫ ރ ރޯޒީވިލާ އިނގުރައިދޫ ރ ނިހާމާ ޢުމަރުފުޅު H10/01216 332

80 ދޫނިހޯލި މާލެ ކ އައްސޭރި  މަރޮށި ށ އަހްމަދު ވަސީމް H10/01236 333

80 ދޫނިހޯލި މާލެ ކ ވީނަސް މަރޮށި ށ ނަޖީބާ މުހައްމަދު  H10/01237 334

80 ޖަނަވަރީވިލާ . ހ މާލެ ކ މުއިވިލުގެ  ދެއްވަދޫ ގއ ޙަސަން ސަޢީދު  H10/01240 335

80 ފެހިއަލި މާމިގިލި އދ ފެހިއަލި މާމިގިލި އދ ޖަޢުފަރު މަޙްމޫދު H10/01243 336

79 151-3-0-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ވީވަރު ވައިކަރަދޫ ހދ އާމިނަތު ޒުހުދާ H10/00503 337

79 151-3-0-ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ރަންކޮކާގެ ނައިވާދޫ ހދ އިބްރާހީމް ޝަރީފް H10/00504 338

79 ތަރިވިދާގެ ކޮމަންޑޫ ށ ހިތިގެ ތުޅާދޫ ބ ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00512 339

79 ކޮލަމްބިއާ. ގ މާލެ ކ ވައްތީނިގެ ނަޑެއްލާ ގދ ޢާޞިފާ އބްރާހީމް H10/00522 340

79 އައްސޭރި  މާޅެންދޫ ނ އައްސޭރި  މާޅެންދޫ ނ އިބްރާހިމް އިލްޔާސް H10/00546 341

79 137 ޖީ 01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފިތުރޯނުގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ވަޙީދު هللا ޢަބްދު H10/00553 342

79 ދިވަރު ކުޅުދުއްފުށި ހދ ދިވަރު ކުޅުދުއްފުށި ހދ އާދަމްهللا ފަތުހު H10/00561 343

79 ތޮނަ . މއ މާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ  ކަނދޮޅުދޫ ރ މަރްޔަމް ޚަތުމާ އަޙްމަދު  H10/00564 344

79 އ4ޭގްރީންފްލާވާރ .މ މާލެ ކ ނިޔަދުރުމާގެ  ދޮންފަނު ބ ރަޝީދު ޔޫސުފް H10/00565 345

79 ގްރީންފްލާވަރ. މ މާލެ ކ ވައިކަރަދޫގެ  ކޮމަންޑޫ ށ ޢާއިޝަތު އަމްސޫދާ ޢަބްދުއްލަޠީފް H10/00566 346

79 ހަނީ. މއ މާލެ ކ ނަސީމީމަންޒިލް ހިތަދޫ ސ މުއުމިނާ ނަސީމް H10/00571 347

79 ސައިމާގެ.ހ މާލެ ކ ސައިމާގެ.ހ މާލެ ކ ޙުސައިން ފަރުހާދު H10/00573 348

79 1404މާލޭ ހިޔާ  މާލެ ކ ސިލްވަރސްޓާރ ހުޅުދެލި ދ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން H10/00590 349

79 ދިލާސާގެ  މިލަދޫ ނ ދިލާސާގެ  މިލަދޫ ނ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  H10/00594 350

79 ނޑު ބްލޭޒް . ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ ބްލޭޒް . ދިގުވާނޑު ފުވައްމުލައް ޏ ޢަލީ ވަސީމް  H10/00598 351

79 (ބީ)ލާކް.ހ މާލެ ކ ވައިމަތީގެ ވާދޫ ގދ ޢަލީ އަޙްމަދު  H10/00599 352

79 ހަފީޒާހިޔާ . ވ ވިލިނގިލި ކ ދުންފިނީގެ  ތުޅާދޫ ބ ޢާއިޝަތު ޝާޒްމީ  H10/00606 353

79 01- 137-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ރޯޝަނީގެ  މަރޮށި ށ ސާދިރާ އަޙްމަދު H10/00607 354

79 ހަވޭލި  ދަރަނބޫދޫ ފ ހަވޭލި ދަރަނބޫދޫ ފ ޙަސަން އާދަމް H10/00611 355

78 10505ލޮޓަ ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ނީލޯފަރުގެ ހިތަދޫ ސ ޙަސަން ޙަމީދު H10/00357 356

78 އެވްރެޑީ މަޑަވެލި ގދ އެވްރެޑީ މަޑަވެލި ގދ ޒަމީނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H10/00359 357
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

78 ނިއުޝާރާޒު.ގ މާލެ ކ ރެޑިޔަމްގެ ހިންނަވަރު ޅ އިސްމާއީލްهللا އަބްދު H10/00363 358

78 124-ޖީ-01ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މަޖީދީގެ ހިތަދޫ ސ ފާތިމަތު ޖޭސްމީން ޢަލީ H10/00369 359

78 122-102ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކެނެރީގެ ތިނަދޫ ގދ هللاޙަމްދޫނާ ޢަބްދު H10/00370 360

78 ފިނިރޯޅި ނޮޅިވަރަމް ހދ ފިނިރޯޅި ނޮޅިވަރަމް ހދ އާމިނަތު ޔޫސުފް H10/00373 361

78 415ދަރެސް،  ވިލިނގިލި ކ ގޯލްޑަންހައުސް ވިލުފުށި ތ ޚަދީޖާ ޝުހުރާ  H10/00374 362

78 ފިލްމީ ސައިޓް .ހ މާލެ ކ ޝަބްނަމްގެ  މާފަރު ނ މުޙައްމަދު އާދަމް  H10/00385 363

78 އާވެހި ބިލެތްފަހި ށ އާވެހި ބިލެތްފަހި ށ ޙުސައިން ޢާދިލް މުޙައްމަދު  H10/00390 364

78 ސުނޯފްލެކްސް މާލެ ކ ވިނަރެސް ހުޅުދޫ ސ މުފްލިޙާ ޝުކުރީ H10/00403 365

78 ރުވާއުގެ . މ މާލެ ކ ބުލްބުލާގެ  މާފުށި ކ ޢާސިމާ ޢަލީ H10/00408 366

78 ވެލީ  މަޑަވެލި ގދ ވެލީ  މަޑަވެލި ގދ ޝާދިޔާ ޝަމީމް H10/00418 367

78 ޕްލޭޓް. ވ މާލެ ކ ގުރަހަ ކޮލަމާފުށި ގއ މަރްޔަމްކަލޯ H10/00425 368

78 ޑްރީމްހައުސް. ގ މާލެ ކ މަލަ ހިރިލަންދޫ ތ ޝިފާޒު މުޙައްމަދު H10/00441 369

78 ތަރިވިދާގެ ހިރިލަންދޫ ތ ތަރިވިދާގެ ހިރިލަންދޫ ތ އަޙްމަދު ނިޘާމް H10/00450 370

78 ތަރިވިދާ ހިރިލަންދޫ ތ ތަރިވިދާ ތިމަރަފުށި ތ މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް H10/00452 371

78 ދެކުނުގެ  ދާންދޫ ގއ ހިތްފަސޭހަގެ  ދާންދޫ ގއ ރަޙީމާ މުޙައްމަދު  H10/00467 372

78 ނޑިގެއާގެ ބައިކަ މާލެ ކ ހަނދުވަރީމަންޒިލް ދިއްދޫ އދ ޝަރުމީލާ އާދަމް H10/00470 373

78 ކެނަން. ގ މާލެ ކ ނިވައިދޮށުގެ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު ޝަޒްނާ H10/00491 374

78 ލާރކް . ހ މާލެ ކ ނޫރުމަންޒިލް  ހޯރަފުށި ހއ ޢިނާޔާ ޙަމީދު  H10/00495 375

78 ފެހިއަލި މާމިގިލި އދ ފެހިއަލި މާމިގިލި އދ ޢާއިޝަތު އަޒުރާ H10/00614 376

78 ނައިޓްރޯޒް މާއެނބޫދޫ ދ ނައިޓްރޯޒް މާއެނބޫދޫ ދ މުޙައްމަދު ޢާރިފް H10/00618 377

78 38015 ހުޅުމާލެ ކ ދޭލިޔާގެ ހިންނަވަރު ޅ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H10/00629 378

78 38015 ހުޅުމާލެ ކ ވައިޓްވިލާ ފެލިދޫ ވ ޝީރީނާ ޢަބްދުލްޣަނީ H10/00630 379

78 163-ޖީ-02ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވިންޓަރ ކޮމަންޑޫ ށ މަރްޔަމް އިދުރީސް H10/00641 380

78 ޗާނދަނީގެ  ކޮމަންޑޫ ށ ޗާނދަނީގެ  ކޮމަންޑޫ ށ هللا އަފްސާނާ ޢަބްދު H10/00642 381

78 ލީވާން.މ މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ ދާންދޫ ގއ ރަމްޒިއްޔާ އަޙްމަދު H10/00650 382

78 ފެހިވިލު  ހިންނަވަރު ޅ ނޫރާނީގެ ހިންނަވަރު ޅ ޙައްވާ ޝަޒްރާ H10/00656 383

78 ޗޮއިސިޔާ. ހ މާލެ ކ އަތަމާގެ ވިލުފުށި ތ އަޙްމަދު ފާއިޒް H10/00658 384

78 އިހާ ކޮމަންޑޫ ށ އިހާ ކޮމަންޑޫ ށ ޝަހީމާ ޙަސަން H10/00659 385

78 ރެޑްރޯސް މާލެ ކ ކަހެކްޝާން ދެކުނުބައި.މ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝަމްލީ H10/00663 386

77 ރެޑްސީ ނޮޅިވަރަމް ހދ ރެޑްސީ ނޮޅިވަރަމް ހދ މުޙައްމަދު އާދަމް H10/00239 387

77 4-ޖީ-07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޝާހީން ނަޖީބް H10/00246 388

77 ޗޭނުގެއާގެ. ގ މާލެ ކ ވެލަގަލާ. ގ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ނުހާ މުޙައްމަދު H10/00247 389

77 10.ޖ2ީހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މީރަންގެ ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު ސަޢީދު H10/00263 390

77 ކުރެލި.މ މާލެ ކ ކުރެލި. މ މާލެ ކ އަޙްމަދު ފާއިޒް  H10/00283 391

77 އެށެވެލި.ހ މާލެ ކ ނޫރާނީވިލާ ތިނަދޫ ގދ هللاޝީޒާއަބްދުއް H10/00289 392

77 ސުކޫނަރ. މ މާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ އިނގުރައިދޫ ރ އަސްރާރު މުޙައްމަދުފުޅު H10/00294 393

77 ޖޮއިންޓަރ. ހ މާލެ ކ ޗިޗަންޑާގެ ލަންދޫ ނ ނިޒާރު މުޙައްމަދު H10/00298 394

77 134-2-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބްރ  ހުޅުމާލެ ކ އާބާދުއައްސޭރި  ތިމަރަފުށި ތ މުޙައްމަދު ފައިސްލަ  H10/00312 395

77 މީނާޒް ވޭމަންޑޫ ތ މީނާޒް ވޭމަންޑޫ ތ އަޒްލިފާ އަޙްމަދު H10/00316 396

77 6.2.04 ހުޅުމާލެ ކ ަަަީސީޓްމާގެ ކަޅައިދޫ ލ ފާޠިމަތު ނަޒީލާ H10/00324 397

77 10069ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހިރުނދުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޚައިރުއްނިސާ ޢަލީ H10/00327 398

77 12-04-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ މަންޒަރުގެ  ތޮއްޑޫ އއ ޒުލައިޚާ ޝިފްނާ H10/00338 399

77 ގަނދަކޯޅިމާގެ.މ މާލެ ކ ފަރުދާބަގީޗާގެ ފޮނަދޫ ލ ފާޠިމަތު ޝިރުމީލާ H10/00341 400

77 ލަކީސްޓަރ މަނަދޫ ނ މާރިނދަ މަނަދޫ ނ ވަސްމާ ޔޫސުފް H10/00354 401

77 މާޖެހިގެ. ގ މާލެ ކ ވެށި ހަނިމާދޫ ހދ މުޙައްމަދު ޒާހިރު H10/00671 402

77 ގުލާބީގެ ހޮޅުދޫ ނ ކަނީރުމާގެ ހޮޅުދޫ ނ މުޙައްމަދު ޢާމިރު H10/00673 403

77 އެވަރޕިންކް .މ މާލެ ކ ހަނީކޯނަރ ފޮއްދޫ ނ މުޙައްމަދު އަރީފް އަޙްމަދު H10/00677 404

77 ރަބީޢުގެ ކުރެންދޫ ޅ ރަބީޢުގެ ކުރެންދޫ ޅ އާމިނަތު މުޙައްމަދު H10/00683 405

77 ޖީޒާ ދިއްދޫ ހއ ޖީޒާ  ދިއްދޫ ހއ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު H10/00684 406

77 1އަސަލް . މ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ މުންޑޫ ލ ފާޠިމަތު ނަލީމާ H10/00696 407

77 ފެހިގެ ކުނބުރުދޫ އދ ފެހިގެ ކުނބުރުދޫ އދ މުޙައްމަދު މުބާރިކު H10/00702 408
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

77 ސްޓާރ ލައިޓް. މ މާލެ ކ ފިލްޓަރުގެ ހިންނަވަރު ޅ ޙަލީމާ ޙުސައިން H10/00704 409

77 166-02-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކަޝްމީރުވާދީ ހޯރަފުށި ހއ އާމިނަތު އަޙްމަދު H10/00705 410

77 ފިނިކުރި. ހ މާލެ ކ ފްރެންޒީ ހޯރަފުށި ހއ މަރްޔަމް ސާނާ H10/00720 411

77 ހުމަށި. ގ މާލެ ކ އާރާމްގެ މާލެ ކ އާމިނަތު ރަޝީދާ H10/00723 412

77 ތްރީރޯސަސް. މ މާލެ ކ ނޫމަރާގެ މުލައް މ هللاސުވައިދާ ޢަބްދު H10/00726 413

77 އާރާދަނާ މާމެންދޫ ގއ އާރާދަނާ މާމެންދޫ ގއ އަސީމާ ޢަލީ H10/00729 414

77 96-2-03 ހުޅުމާލެ ކ ގްޑްވިލް ހިތަދޫ ސ ފާޠިމަތު ހިދާޔާ އިބްރާހީމް H10/00732 415

77 ސިމާގު  ހިތާދޫ ބ ސިމާގު  ހިތާދޫ ބ ބަހިއްޔާ ޢަބްދުއްޝުކޫރު  H10/00737 416

77 ހެވެން ލައިޓް. ހ މާލެ ކ ޕެންޒީމާގެ ވޭވަށް މ ޝިފާނާ އަޙްމަދު H10/00739 417

77 ރަބީޢީގުލްޝަން އުތީމު ހއ ރަބީޢީގުލްޝަން އުތީމު ހއ ފާޠިމަތު މުޒުނާ H10/00749 418

77 ހ އިސްފަހާން މާލެ ކ އާޒާދު  ހިތާދޫ ބ ޙަސީނާ މުޙައްމަދު H10/00750 419

77 ސްނޯ ފްލޭކްސް. މ މާލެ ކ މާޖެހިގެ މަހިބަދޫ އދ މަރްޔަމް ރަޝީދު H10/00756 420

77 ރަންރިހި ހިންނަވަރު ޅ ނަބީޒްހުޅަގުގެ ހިންނަވަރު ޅ ޝަޛިއްޔާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00766 421

77 ޒިންދާބާދު ކުޅުދުއްފުށި ހދ ނޑިތޮޅިގެ ކަ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އާދަމް ސަޢީދު H10/00773 422

77 ސަނީކޯނަރ މަޑުއްވަރީ ރ ސަނީކޯނަރ މަޑުއްވަރީ ރ އަޚްމީމް ޢީސާ H10/00781 423

77 މީރާ ހިންނަވަރު ޅ ބްލޫލައިޓް ހިންނަވަރު ޅ ނަސީމާ ޔޫސުފް H10/00787 424

76 2ވަނަ ފްލޯރ 3ކެލިފޯނިއަރ  މާލެ ކ ސިންދުބާދުގެ ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ޝަޒިއްޔާ H10/00002 425

76 ފެއަރީލައިޓް މާލެ ކ ދެކުނުގެ ކުނަހަންދޫ ލ ޚަދީޖާ ޙުސައިން H10/00009 426

76 ަެއަސުރުމާގެ ދާންދޫ ގއ ަެއަސުރުމާގެ ދާންދޫ ގއ އިބްރާހީމް ޙަސަން H10/00016 427

76 ކިނާރާގެ.ހ މާލެ ކ ކިނާރާގެ.ހ މާލެ ކ ޢަފީޔާ އަލީ ނަޞީރު H10/00017 428

76 ހެޕީސައިޑް.ގ މާލެ ކ ގުލްޝަނީގެ  ތުޅާދޫ ބ ޙުސައިން ނަޢީމް H10/00024 429

75 ސްވީޓްޑްރީމް ގާދިއްފުށި ތ ސްވީޓްޑްރީމް ގާދިއްފުށި ތ އަޙްމަދު ޙަސަން H10/00033 430

75 ހެޕީސައިޑް މާލެ ކ ބިލަތްމާގެ ތުޅާދޫ ބ ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00037 431

75 ފުރުޓްގާޑަން.ހ މާލެ ކ ފިތުރޯނުގެ މަރަދޫ ސ އަޙްމަދު މުފީދް H10/00041 432

75 ވަނަ ފަންގިފިލ4ާހިޔާވަހިގެ .މ މާލެ ކ އޯޝަންވިލާ ހޯޑެއްދޫ ގދ މުދުރިކަތު ވަޙީދު H10/00044 433

75 ނޫރާނީވިލާ ދިއްދޫ ހއ ނޫރާނީވިލާ ދިއްދޫ ހއ ފާޠިހު އަބޫބަކުރު H10/00048 434

75 3ރިޒާމަންދުވާދީ .މ މާލެ ކ ފީރޯޒްގެ ކުނަހަންދޫ ލ ޢަޒުމާ ޔޫސުފް H10/00052 435

75 ޖަވާހިރުމާގެ  ކުނަހަންދޫ ލ ޖަވާހިރުމާގެ  ކުނަހަންދޫ ލ ޢަބްދުލްމަޖީދު H10/00053 436

75 ރިވެލި ކުޑަހުވަދޫ ދ ރިވެލި  ކުޑަހުވަދޫ ދ ޢަރޫޝާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދު H10/00056 437

75 ދަނަސް.މއ މާލެ ކ ރިހިވިލާގެ ފީއަލި ފ ރިސާލާ H10/00062 438

75 ރިވެލި ކުޑަހުވަދޫ ދ ފަހަލަ ކުޑަހުވަދޫ ދ ސަޢީދު ޢަބްދުލްޙަމީދު H10/00068 439

75 24-01-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރެދަން.ހ މާލެ ކ ަައައިޝަތު ޝަމްލާ H10/00072 440

75 ވިނަމާގެ ތުލުސްދޫ ކ ވިނަމާގެ ތުލުސްދޫ ކ އާމިނަތު ނަހުދިއްޔާ H10/00788 441

75 ރަންފަސް ތުޅާދޫ ބ ރަންފަސް ތުޅާދޫ ބ ޙަމްދޫން ޔޫސުފް H10/00801 442

75 އެވަރޗަންސް އޭދަފުށި ބ އިރުވައި އޭދަފުށި ބ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  H10/00808 443

75 ޑޭޒީވިލާ ނޑިތީމު ކަ ށ މޫރާނީގެ ނޑިތީމު ކަ ށ މަރްޔަމް ޞަދުރާ H10/00813 444

75 ލައިޓްކޯނަރ . މއ މާލެ ކ ނޫރަންމާގެ  ހިންނަވަރު ޅ ދިޔާނާ އުމަރު  H10/00837 445

75 މަތަރެސްހިޔާ. މ މާލެ ކ ފީރޯޒްގެ ދާންދޫ ގއ ޖޫދާ ޙަސަން H10/00844 446

75 ނޑި. މ ކު މާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ ހިންމަފުށި ކ މަރްޔަމް ނާލިނީ H10/00850 447

75 123-02-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ގޯލްޑްސްމިތު ތިނަދޫ ގދ އާމިނަތު ސަދުފާ އަޙްމަދު ސަޢީދު H10/00857 448

75 މާވިނަ  އިސްދޫ ލ ސިލްވަރސްޓާރ ހުޅުދެލި ދ އާމިނަތު ޙުސައިން H10/00867 449

75 ލަކީސެމަން ރަސްމާދޫ ރ ޟަބްނަމީގެ ރަސްމާދޫ ރ ޙަސަން ޞަލާޙް H10/00870 450

75 އަސަރީފެހި.މ މާލެ ކ ނޑިކަނދޮޅުގެ.ހ ބޮ މާލެ ކ މަރްޔަމް އެވްލީން ވަޙީދު H10/00873 451

75 03-1-103ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ޒާހިދާމަންޒިލް.މއ މާލެ ކ އާމިނަތު ސީޒާ H10/00883 452

75 ވައިސޫރި. ވ ވިލިނގިލި ކ ރަބަރުމާގެ. ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ މުޖުތަބާ ޢަލީ H10/00886 453

75 މޯނިންގސަން ކިނބިދޫ ތ މޯނިންގސަން ކިނބިދޫ ތ މަރްޔަމްފުޅު H10/00894 454

75 40-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ 6397ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މާލެ ކ ސަޢީދާ ޙުސައިން H10/00907 455

75 ޕައިންއެޕްލް.މ މާލެ ކ ކަގި ކެލާ ހއ އަޙްމަދު ޝަރީފް H10/00909 456

75 ވައިޖެހޭގެ އިނގުރައިދޫ ރ ވައިޖެހޭގެ އިނގުރައިދޫ ރ ސަލްވާ މުޙައްމަދުފުޅު H10/00921 457

75 ދަނަސް.މއ މާލެ ކ ޒަމީން ހުޅުދެލި ދ ރުޤިއްޔާ ޙުސައިން H10/00925 458

75 ފުށިތިކާގެ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ ދިޔަމިގިލި ތ ފާތިމަތު މޫސާ H10/00928 459
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

75 175-01-02 ހުޅުމާލެ ކ ޝިފާ ފިއްލަދޫ ހއ ޒުލައިޚާ ޝާއިރާ H10/00929 460

74 ޢަސްރު  ފުވައްމުލައް ޏ ޢަސްރު. މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ޝާކިރާ  H10/00930 461

74 ފޮތިވެލި.ވ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ވިލިނގިލި ގއ ފަޟްލީން އިސްމާޢީލް H10/00961 462

74 ވައިޓްސްނޯ. ހ މާލެ ކ ލަކީހައުސް އަލިފުށި ރ ޢަލީ ރަޝީދު H10/00966 463

72 ކޭސިއާ.ހ މާލެ ކ މަނާމް ވެލިދޫ ނ ނިޢުމާ މުޙައްމަދު H10/01044 464

72 ނަސީމީހިޔާ ފިޔޯރީ ގދ ނަސީމީހިޔާ ފިޔޯރީ ގދ ޢިމާދު މުޙައްމަދު H10/01048 465

72 ސޭރުބީން ހިތަދޫ ސ ސޭރުބީން ހިތަދޫ ސ ނުޒުމާ ޙުސައިން ޢަލީ H10/01056 466

72 ހުދުހިމެރި. މ މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ ޔޫސުފް ރަޝީދު H10/01064 467

72 ގުލްޒާރުގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ގުލްޒާރުގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޙައިއްޝިއްޔާ ނަޖީބު H10/01074 468

72 މާލެ 2ޒޭވަރު . މ ކ ހުދުފިނިފެންމާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ޙަސަން ޞާދިޤު H10/01076 469

72 އަރިސް.ގ މާލެ ކ އަލިވާގެ މަޑިފުށި ތ ޢާއިޝަތު ޒީދާ H10/01083 470

72 މަންޒިލް ކުޑަހުވަދޫ ދ ސައްކެއޮގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ އިބްރާހީމް ޤާސިމް  H10/01089 471

72 ފާށަނާ.ވ ވިލިނގިލި ކ ވައިލެޓްމާގެ ތުރާކުނު ހއ ނާހިދާ ޢަލީ H10/01109 472

72 ދުންމާރިގެ ގައްދޫ ގދ ދުންމާރިގެ ގައްދޫ ގދ ޙައްވާ ޞަބީޙާ H10/01124 473

72 މޮޑަންހައުސްއާގެ  ތިނަދޫ ގދ މޮޑަންހައުސްއާގެ  ތިނަދޫ ގދ ޝުހުދާ ސަޢީދު  H10/01127 474

72 ބުލާސަމްގެ. މއ މާލެ ކ ހެޕީސައިޑް ތިނަދޫ ގދ އަޙްމަދު ސިޔާޢު ފުއާދު H10/01140 475

72 ރަބީޢުގެ. މއ މާލެ ކ މޯނިންގލައިޓް. ކުޅުދޫ ކެނދިކޮޅުދޫ ނ ނާސިޔާ ޙަސަން H10/01142 476

70 ކޯޒީރައުންޑް.ހ މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ އިނގުރައިދޫ ރ އަލީ ހުސެއިން ކަލޭފާން H10/00004 477

70 އޯކިޑްވިލާ މަނަދޫ ނ އޯކިޑްވިލާ މަނަދޫ ނ އާމިނަތު ވަޙީދާ H10/00409 478

70 ކެނެރީގެ މަގޫދޫ ފ ކެނެރީގެ މަގޫދޫ ފ ޙަސަން ޝިޛްލީން H10/00701 479

70 ހަނދުވަރީވާދީގެ.މ މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ ދާންދޫ ގއ ސިޔާމު އަޙްމަދު  H10/00852 480

70 ލީސައިޑް. ގ މާލެ ކ ބުލާސަމްގެ ދޮންފަނު ބ ޝިމްލާ މުޙައްމަދު  H10/00968 481

70 ފިތުރޯނުގެ ހޯރަފުށި ހއ ސޯމާ އިހަވަންދޫ ހއ އާމިނަތު ސުލީތާ H10/00980 482

70 ނޑިގެ.މ ކު މާލެ ކ ކޮތަރިވިލާ ހިންނަވަރު ޅ هللاޢާއިޝަތު ޢަބްދު H10/00990 483

70 ތޯތާގެ މަނަދޫ ނ ތޯތާގެ މަނަދޫ ނ ޙަސަން ޒާހިރު H10/00992 484

70 ސީރާޒީ ކަންމަތީގެ މާލެ ކ ސާލިމިއްޔާ. ގ މާލެ ކ މަރްޔަމް މަލީޝާ H10/00995 485

70 ޕާމޭލިޔާ.ގ މާލެ ކ އެލްފައިން.މއ މާލެ ކ ޢަލީ އަޙްމަދު H10/01024 486

70 ވާރޭވިލާ. މ މާލެ ކ ވާރޭވިލާ. މ މާލެ ކ އަޙްމަދު ޔަޘްރިބް H10/01029 487

70 ރީކޯ.ހ މާލެ ކ ދިވިލި. މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ފާޠިމަތު ޝީރީން H10/01052 488

70 ރޯޒްހައުސް. ހ މާލެ ކ ރޯޒްހައުސް. ހ މާލެ ކ ރަޝީދުهللا ަަޢަބްދު H10/01071 489

69 115-4-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ޢަލީ ޢަބްދުލް ޙަކީމް H10/00023 490

69 ފަރަންސާގެ. މއ މާލެ ކ ފަރަންސާގެ. މއ މާލެ ކ އާއިޝަތު އަފީފު H10/00030 491

69 ގްރައުންޑްފްލޯރ (07)ސައްލިގެ  . މާލެ ކ ހިޔާ މާމިގިލި އދ ރިޒްފާ ދާއޫދު H10/00116 492

69 ގެނބުރު ރިނބުދޫ ދ އާރެސް އުތީމު ހއ ފާޠިމަތު ސަމާނީ H10/00124 493

69 ގެނބުރު ރިނބުދޫ ދ ގެނބުރު ރިނބުދޫ ދ އަޙުމަދު ޙަސަން H10/00125 494

69 95.3.04 ހުޅުމާލެ ކ ދާރުއްރަހްމަތު ނެއްލައިދޫ ހދ ނިޢުމަތުއްނިޝާ އަބޫބަކުރު H10/00135 495

69 95.03.04 ހުޅުމާލެ ކ 3622ދަފްތްރު ނަންބަރު  މާލެ ކ ޢާދިލް އިބްރާހިމް H10/00138 496

69 1306ޑީއެފް .އެން.އެމް ވިލިނގިލި ކ ނޫވިލާގެ އުނގޫފާރު ރ ޙައްވާ އިބްރާހީމް H10/00141 497

69 ސޭޑީކެބިން.މަ މާލެ ކ އަސަރީގެ ރަސްދޫ އއ ނާޠިރާ އިބްރާހީމް H10/00146 498

69 ވާދީރޯސް. މ މާލެ ކ ފިނިފެންރޯސްގެ އިނގުރައިދޫ ރ ރުފައިދާ ޙުސައިން H10/00152 499

69 ސައިމާގެ.ހ މާލެ ކ ވިންޑްސްކްރީން ރަތަފަންދޫ ގދ އަޙްމަދު ޝާޒްލީ ޢަލީ  H10/00209 500
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