
އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު
91 މެލޯޑިއަމް.މ މާލެ ކ ފިނިވާގެ ނައިވާދޫ ހދ ޝަމްސުންނަހާރު ޢަލީ H10/00492 1
91 ބްރޭމަން.ގ މާލެ ކ ބީޗްވިލާ ހޯރަފުށި ހއ އިބްރާހީމް ޔޫސުފް H10/00508 2
91 ޒަބަރުޖުދުގެ.ހ މާލެ ކ ޒަބަރުޖުދުގެ.ހ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޛަހީން H10/00626 3
91 އެވަރޕިންކު.މ މާލެ ކ އެވަރޕިންކު.މ މާލެ ކ ޙަދީޖާ އަލީ H10/00631 4
91 ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 99-2-04 ހުޅުމާލެ ކ ފަޒާ ތުޅާދޫ ބ ފާޠިމަތު ސުވައިދާ H10/00649 5
91 އާހިޔާ ގުލްޝަން. މއ މާލެ ކ ރޯޒަރީ މަކުނުދޫ ހދ އާމިނަތު ރަޙްމާ H10/00700 6
91 މާލެ އ506ޭއަމީންއެވެނިއުއޯކް ކ މާފަރު ކޮލަމާފުށި ގއ ޝިފާނާ ޢަބްދުއްރައްޒާސު H10/00714 7
91 ރަންގެހި . ގ މާލެ ކ ފާޒް . ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ هللا ފާޠިމަތު ޢަބްދު H10/00865 8
91 ލަކީއޮފާރ ވިލިނގިލި ކ ނަސީމީގެ ހޯރަފުށި ހއ ފާޠިމަތު އަހްމަދު H10/00871 9
91 11331ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ އާގެ ގުޅި ކ ޒާހިދާ ޢަލީ H10/00888 10
91 މުރަނގަމާގެ.މ މާލެ ކ ހިޔަލީގެ މުރައިދޫ ހއ އާމިނަތު ވަޙީދާ H10/00900 11
91 ސެވަންސްޓާރ  މަހިބަދޫ އދ ސެވަންސްޓާރ  މަހިބަދޫ އދ ސީނިޔާ ނާޞިރު  H10/00902 12
91 ވޭވިންގ ޝޯރ. ގ މާލެ ކ ލިޔާއާގެ. މ މާލެ ކ އާމިނަތު މުޝްތަރީގެ H10/00973 13
91 ފެހިފަރުދާގެ ނިލަންދޫ ފ ފެހިފަރުދާގެ ނިލަންދޫ ފ هللاޙާމިދާ ޢަބްދު H10/00989 14
91 ވަނަ ފްލޯރ4ފަނަސް .ގ މާލެ ކ ބޮޑުފެންޑާގެ ހިންނަވަރު ޅ ވަދީފާ ޙަސަންހާޖީ H10/01046 15
91 ބުލޫސަމްހިޔާ. ހ މާލެ ކ ކާސާއޮރޯރާ މަރަދޫ ސ ނީޒާ މުފީދު H10/01110 16
91 މާފޮޅޭގެ ހުޅުދޫ ސ މާފޮޅޭގެ ހުޅުދޫ ސ H10/01152 މޫސާ އަންވަރު 17
91 މިރުސްގަސްދޮށުގެ ދެއްވަދޫ ގއ މިރުސްގަސްދޮށުގެ ދެއްވަދޫ ގއ ފާޠިމަތު ނަޖީބާ H10/01172 18
91 ވައްބެރުގެ.މއ މާލެ ކ މަލާޒް ހުޅުދޫ ސ އާމިނަތު ޒާހިޔާ H10/01182 19
91 ޑްރީމީބީޗް . މ މާލެ ކ އޮއިވާލި  ކޮލަމާފުށި ގއ މުޙައްމަދު ރަފީޤު H10/01197 20
90 ތެދުއޮފި.ހ މާލެ ކ ނީލޯފަރުގެ ގުޅި ކ ޢާއިޝަތު ޝަހީދާ H10/00006 21
90 4-ރީތިނޫ ބީ. ހ މާލެ ކ ރޯނުގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H10/00007 22
90 ރީޝާވިލާ. މ މާލެ ކ ރަތަފަންދޫ  މިރިހިމާގެ ގދ ނާޝިދާ ޙަމީދު H10/00010 23
90 ކުދިމާވާދީ ވިލިނގިލި ކ އަހުލިހަ ދިއްދޫ ހއ އާމިނަތު ޝަބީނާ H10/00011

ކުދިމާވާދީ ވިލިނގިލި ކ ބީނާވިލާ ދިއްދޫ ހއ ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު H7/00034
90 13-04-08ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޑު ސިބްޒަރުވިލާ/ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ އަލީ ސަޢީދު H10/00013 25
90 ފްރެޝްވިއ182ު ވިލިނގިލި ކ ދޫރެސް ފިޔޯރީ ގދ މުޙައްމަދު ސަލީމް H10/00015

182ފްރެޝްވިއު ވިލިނގިލި ކ ގުލްޒާރުގެ މާމެންދޫ ގއ ަަަީއާމިނަތު ރޭޝަމް H7/00058
90 ވިލުދޮޅި ވެލިދޫ ނ ވިލު ދޮޅި ވެލިދޫ ނ އައިޝަތު ނިލޫފާ H10/00020 27
90 48-ޖީ-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ 48-ޖީ-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޢައިޝަތު ވާހިދާ H10/00021 28
90 ހޮޅިކޮށީގެ.ހ މާލެ ކ ނާރެހި.ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ޝާހީން H10/00027 29
90 ނަލަވިލާ.މއ މާލެ ކ ކުރިކީލަހިޔާ.މއ މާލެ ކ މާލިޔާ ކޫރިކް ރިޟާ H10/00031 30
90 ނަލަވިލާ.މއ މާލެ ކ ކުރިކީލަހިޔާ.މއ މާލެ ކ އަޙްމަދު ޝާހް ޞާލިޙް މޫސާ H10/00032 31
90 ލީނިޔާ. މ މާލެ ކ ހަވާސާ ހިންނަވަރު ޅ ޙަސަން ޔޫސުފް H10/00036 32
90 ޓިޔުލިޕްމާގެ  މަރަދޫފޭދޫ ސ ސޭޗްވިލާ ފޭދޫ ސ މުޙައްމަދު ޖުލޫދު  H10/00039 33
90 މާބުޅާމާގެ ގަން ލ މާބުޅާމާގެ ގަން ލ ޢަލީ ރަޝީދު H10/00045 34
90 02- 138-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ މާލެގަން، ބީޗްވިއު ފުވައްމުލައް ޏ މަރްޔަމް ޢަޒީޒާ H10/00046 35
90 ގޮއިދޫގެ.ގ މާލެ ކ ގޮއިދޫގެ.ގ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ރަޙުމާ H10/00047 36
90 ތަރަބޫޒުގެ.ހ މާލެ ކ ނިވާގެ ނަޑެއްލާ ގދ އިބްރާހީމް ނަޖީބް H10/00049 37
90 ހޯގުޅާމަންޒިލް.ހ މާލެ ކ ހޯގުޅާމަންޒިލް.ހ މާލެ ކ އާމިނަތު ޙަމްދާ H10/00054 38
90 ފެބްރިކްވިލާ.ހ މާލެ ކ ރޑްންހައުސް ގާ ތިމަރަފުށި ތ ޝަރީފްهللا ޢަބްދު H10/00057 39
90 ބ3ީ 10409ހުޅުމާލެ ޕްލޮޓް  މާލެ ކ ގްރީންގެ ހިތަދޫ ސ ޒުލައިޙާ ޝަޒްރާ H10/00059

މާލެ ވަނަ ފްލޯރ3ހުޅުމާލެ  11197 ކ ކަރަންކާގެ ދެއްވަދޫ ގއ މުޙައްމަދު ތަސްލީމް H7/00455
90 ފަނަސް.ގ މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ފިޔޯރީ ގދ އަޙްމަދު ޝަރީފް  H10/00063 41
90 ޝެޑޯއެވެނިއު.މއ މާލެ ކ ދޫނިހުރާގެ  ދިޔަމިގިލި ތ ރަފީއުهللا ޢަބްދު H10/00065 42
90 ލާމް.މ މާލެ ކ ވީސައިޑްވިލާ މަޑިފުށި ތ ޖަލާލުهللا ޢަބްދު H10/00066 43
90 ފޮނިމާގެ  ކެންދޫ ބ ފޮނިމާގެ  ކެންދޫ ބ މުޙައްމަދު ޚާލިދު H10/00071 44
90 34.05 ދުވާފަރު ރ ކަންމަތީގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އިބްރާހީމް ޢާޞިރު އަޙްމަދު H10/00074 45
90 34.05 ދުވާފަރު ރ ކަންމަތީގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އަޙްމަދު ޤާސިމް H10/00076 46

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ް ޕޮއިންޓ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

24

26

40

1/6



އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ް ޕޮއިންޓ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

90 ފެންކުލަ.މ މާލެ ކ ކަނީރުވިލާ މާބައިދޫ ލ ޙާމިދު ރަޝީދު H10/00077 47
90 އޮޅުފުށި މާލެ ކ ފެހިފަރުދާގެ  ތިނަދޫ ގދ ޢާއިޝަތު ޤާސިމް H10/00078 48
90 ފޮސީތިއާ މާލެ ކ ފިނިރޯޅި ކެންދޫ ބ މަރްޔަމް އާދަމް   H10/00082 49
90 އަބްރަހީގެ  ފިޔޯރީ ގދ އަބްރަހީގެ  ފިޔޯރީ ގދ ފާތިމަތު ރިޔާސާ  H10/00083 50
90 އުތުރުއަވަށް/ފަޒާ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޓްލެޓް ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ މުޙައްމަދު ޙަސަން H10/00085 51
90 ވަނަ ފަންގިފިލ3ާދަކަނދާމާގެ  މާލެ ކ ދޫވެހި  ފޯކައިދޫ ށ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދުރީސް H10/00087

ދޫވެހި  ފޯކައިދޫ ށ ދޫވެހި  ފޯކައިދޫ ށ އާމިނަތު ރިސާލާ H7/00611
90 ބަހާރީގެ ދާންދޫ ގއ ގޯލްޑަންރީޑް ދާންދޫ ގއ هللاރިފާޢަތު ޢަބްދު H10/00090 53
90 ރަސްތަރި ތުލުސްދޫ ކ ރަސްތަރި ތުލުސްދޫ ކ ޖާބިރު އަޙްމަދު ޢުމަރު H10/00097 54
90 އާފިނި ދާންދޫ ގއ އާފިނި ދާންދޫ ގއ ަައާދަމް އިސްމާޢީލް H10/00100 55
90 ތާރަ.ގ މާލެ ކ ލަކީސްޓާރ ވައިކަރަދޫ ހދ ޖަމީލްهللا އަބްދު H10/00101

ތާރަ .ގ މާލެ ކ ލަކީސްޓާރ ވައިކަރަދޫ ހދ އާމިނަތު ޞަފްނާ H10/00128
90 ފުލާވަރސުވިޓް މާމެންދޫ ގއ ފުލާވަރސުވިޓް މާމެންދޫ ގއ ޖީޒާ އަލީ H10/00106 57
90 ވަނަ ފަންގިފިލ3ާރީތިފެހި .ގ މާލެ ކ 4ހުޅުމާލެ ، އެންދެރި  ހުޅުމާލެ ކ އަންަްޖަމް އާރާ އިބްރާހިމް ކޮއި H10/00111 58
90 ސޫރަޖުވިލާ.މ މާލެ ކ ޗަބޭލީގެ  ތުޅާދޫ ބ هللاޝަހީމާ ޢަބްދު H10/00117 59
90 ފ5މަގޫދޫގެ، .މ މާލެ ކ ޗާންދަނީގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H10/00118

މަގޫދޫގެ ފފ.މ މާލެ ކ ކަރަންކާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޙައްވާ ޢަބްދުއްލަޠީފް H7/00773
90 އަޅިފަށުވިގެ.މއ މާލެ ކ ރިހިވިލާގެ.މއ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ތައުފީޤް މޫނިސް H10/00121 61
90 ނޯރައިޓްވިލާ މާމެންދޫ ގއ ނޯރައިޓްވިލާ މާމެންދޫ ގއ އާމިނަތު ލަޠީފާ H10/00122 62
90 ރެސްޓް ކުޅުދުއްފުށި ހދ މަހިނޫރު ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަނީސާ ހުސައިން H10/00123 63
90 ކިއުބާވިލާ. ހ މާލެ ކ އިރުވައިގެ  ވިލިނގިލި ގއ އާމިނަތު ސާޖިދާ H10/00126

ކިއުބާވިލާ . ހ މާލެ ކ ނޫވިލު  ވިލުފުށި ތ ޢަލީ ސަޒީން H7/00817
90 10502: ގޯތި ނަންބަރު ހުޅުމާލެ ކ ސަފާ މިލަންދޫ ށ މުސްލިމް މުޙައްމަދު  H10/00127 65
90 ހުދުހާ.މއ މާލެ ކ ޖޭމުގަސްދޮށުގެ މަނަދޫ ނ މަރްޔަމް ޢުމަރު H10/00129 66
90 ވެލާނާވަރު.މ މާލެ ކ ރެޑްފިޝް ފިޔޯރީ ގދ މަރްޔަމް އަޙްމަދު H10/00130 67
90 ގްރީންަްފްލޯވަރ.މ މާލެ ކ 229ދަފްތަރު ނަންބަރު ރދ  މާލެ ކ ޙަސަން އާދަމް  H10/00131 68
90 ގެމެންދޫގެ. މއ މާލެ ކ ގެމެންދޫގެ. މއ މާލެ ކ ޙަބީބާ އަޙްމަދު H10/00134 69
90 ކަސްމީރުގާޑެން.ހ މާލެ ކ ކަރަންކާގެ ވިލުފުށި ތ ޙާއްވާ އަޙްމަދު H10/00137 70
90 ފެންތިލަގެ މާލެ ކ އޯޝަންލީޑް މުލައް މ ނަޝީދާ ޙަސަން H10/00149

ފެންތިލަގެ. ހ މާލެ ކ ފެންތިލަގެ. ހ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޞަބާޙް H8/00505
90 ސައްކެޔޮ. މއ މާލެ ކ ކިނާރި ވެލިދޫ ނ هللاޝަރީފާ ޢަބްދު H10/00156 72
90 2502/ ސިފައިންގެ ފްލެޓް ވިލިނގިލި ކ ނޫވިލާގެ މަރޮށި ށ ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު H10/00164 73
90 ބަހާރީވިލާ ރަތަފަންދޫ ގދ ބަހާރީވިލާ ރަތަފަންދޫ ގދ ޢާދިލް އިބްރާހިމް  H10/00165

ހުރަސްފަރު.ގ މާލެ ކ ހުރަސްފަރު .ގ މާލެ ކ ޝިފާނާ ޝަރީފް H8/01025
90 ލަކީޕްލޭސް ވިލިނގިލި ކ ޖަންބުމާގެ މާރަންދޫ ހއ އާމިނަތު ފާޚިރާ H10/00168 75
90 ވައިޓްއޯކް.ގ މާލެ ކ ބީޗްވިލާ ކޮމަންޑޫ ށ ޙައްވާ އިސްމާޢީލް H10/00169 76
90 މާލެ ވަނަ ފްލޯރ3މުރަނގަވިލާ  ކ ނަޞްރު ކުޑަހުވަދޫ ދ އަޙްމަދު ރިޟްވާން H10/00170 77
90 ފިލްމީސައިޓު .ހ މާލެ ކ ދޫރަސް  މާފަރު ނ ޝެހެނާޒް އިބްރާހިމް H10/00171 78
90 ވީނަސް މަނަދޫ ނ ވީނަސް މަނަދޫ ނ ޙަލީމާ އަބޫބަކުރު H10/00177 79
90 ފެހިމަލަ.ވ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ هللاޢަޒީނާ ޢަބްދު H10/00179

ފެހިމަލަ.ވ މާލެ ކ ހަނދުވަރުމަންޒިލް ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު H10/00180
90 ހީނާމާގެ ދިއްދޫ ހއ ޒައިތޫނިގެ ދިއްދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ H10/00181 81
90 ފުރަހަނިއާގެ. މ މާލެ ކ ގާދޫނި. ވ މާލެ ކ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު H10/00184 82
90 އާސިމާމަންޒިލް. މއ މާލެ ކ ކާފޫރުމާގެ ތިނަދޫ ގދ އާސިޔާ މުޙައްމަދު H10/00185

އާސިމާމަންޒިލް.މއ މާލެ ކ އާސިމާމަންޒިލް.މއ މާލެ ކ ލުޤުމާން ދޮންތުއްތު H8/00518
90 އާސިމާ މަންޒިލް. މއ މާލެ ކ މޯމެންޓް ތިނަދޫ ގދ ފަޒްނާ މުަަޙައްމަދު H10/00186 84
90 ކިނާރާ މަންޒިލް  އިންނަމާދޫ ރ 7504ދަފްތަރު ރސ  މާލެ ކ ނިޡާމާ  H10/00188 85
90 129.02.03ހުޅުމާލެ ފުލެޓު  މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ކިނބިދޫ ތ هللاމުއުމިނާ ޢަބްދު H10/00190 86
90 ސަލާމަތުގެ. ގ މާލެ ކ އާފާ ކޮމަންޑޫ ށ ފާޠިމަތު ޢަލީ H10/00191 87
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ް ޕޮއިންޓ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

90 ޓައުންވިލާ. މ މާލެ ކ ޓައުންވިލާ. މ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ސިޔާމް H10/00192 88
90 ކުދީނާގެ  ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަސަރީއުފާ ނެއްލައިދޫ ހދ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު H10/00193 89
90 ކަފަގަސްދޮށުގެ. މ މާލެ ކ ކަފަގަސްދޮށުގެ. މ މާލެ ކ ނާޡިމާ މުޙައްމަދު H10/00196 90
90 ފިޔާރޮށިމާގެ.މ މާލެ ކ މޯލިއޯ ހިތަދޫ ސ މަރްޔަމް ޠަރިއްޔާ H10/00202 91
90 ބ5ީދިލާވަރުގެ .މ މާލެ ކ އަބުގަސްދޮށުގެ  ނޑިދޫ ބަ ދ އަމީނާ އިބްރާހިމް H10/00203

ދިލާވަރުގެ. މ މާލެ ކ އިރަމާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ އާދަމް  މުޙައްމަދު H10/00204
90 ފްލ1ޯބަނގުފަޑިގއްގެ އުތުރުބައި .މއ މާލެ ކ ސަބްނަމީގެ NULL އއ ފާޠިމަތު ޛުހުދާ H10/00205 93
90 މުރަނގަމާގެ.މ މާލެ ކ ކަށިމާގެ ދިއްދޫ ހއ ނާހިދާ ޙަސަން H10/00207 94
90 501ރެނަޓަސް އިތާމުއި  މާލެ ކ ރިވެލި މަޑިފުށި ތ ޙަސަން ކާމިލް H10/00214 95
90 ލާމް . މއ މާލެ ކ ހުވަނދުމާގެ  ވިލުފުށި ތ އިބްރާހީމް ނާޞިރު  H10/00216

ލާމް .މއ މާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ  ވިލުފުށި ތ މޫނިސާ ޢަލީ  H7/01471
90 އިރަމާގެ ކުޑަރިކިލު ބ ަެއިރަމާގެ ކުޑަރިކިލު ބ މުނީރާ ޢަަަަައްބާސް H10/00218 97
90 ސޭބޫ . މއ މާލެ ކ ސޭބޫ . މއ މާލެ ކ އާމިނަތު ޒިޔާނާ H10/00219 98
90 ގާރނެޓް  މާލެ ކ ރީޙުއްޞަބާ  ކުރެންދޫ ޅ ފަރުޙާނާ ޝަފީޤު  H10/00222

ގާރނެޓް .ގ މާލެ ކ ރޑްސް ރިގާ ކުރެންދޫ ޅ މުޙައްމަދު ރިޔާޝް H10/00223
90 ހުޅުދެލި ހުޅުދެލި ދ ހުޅުދެލި ހުޅުދެލި ދ ސަމިއްޔާ ސަޢުދު H10/00226 100
90 އަރަތު ވައިކަރަދޫ ހދ އަރުތަ ވައިކަރަދޫ ހދ ނާޞިރާ ޢަބްދުއްސައްތާރު H10/00234 101
90 ޝަބާބު ދިޔަމިގިލި ތ އަސްރަފީގެ  ދިޔަމިގިލި ތ އިބްރާހީމް ޝަފީޤު  H10/00236

ސޯސަންވިލާ ދިޔަމިގިލި ތ ސޯސަންވިލާ ދިޔަމިގިލި ތ ޞަފޫރާ ސަޢުދު H7/02183
90 އަންޑާޕޫލުގެ ދާންދޫ ގއ އަންޑާޕޫލުގެ ދާންދޫ ގއ ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް H10/00237 103
90 ފުރަތަމަ ހިޔާ މާލެ ކ ސާނީމަންޒިލް ބާރަށް ހއ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ H10/00238 104
90 ލަކީސުޕޮޓް މާލެ ކ ޑޯރެންސީވިލާ ބާރަށް ހއ ޝަމްސުއްނިސާ އާޛަމް H10/00240 105
90 ޖަވާހިރުގެ.މ މާލެ ކ ސައިމާ ތިމަރަފުށި ތ އަޙްމަދު ޝަރީފު H10/00241 106
90 މަނަދޫގެ. މ މާލެ ކ އުއްމީދީމަންޒިލް ހޯރަފުށި ހއ ޝާފިއާ މުޙައްމަދު H10/00242 107
90 މ،މަނަދޫގެ މާލެ ކ އަންނާރުގެ ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު ޢަޒްމީން H10/00243 108
90 މެހެލީގެ. ހ މާލެ ކ ނާރެސް މަރޮށި ށ ރާޝިދާ ޙަސަން H10/00251 109
90 ރޯޒްހައުސް ހިމަންދޫ އއ ރޯޒްހައުސް ހިމަންދޫ އއ އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙުމާން H10/00252 110
90 ނޯތްސީ. މ މާލެ ކ ގުލާބީގެ  ހުޅުދޫ ސ މަރްޔަމް މުފީދާ  H10/00253

ނޯތްސީ. މ މާލެ ކ އިލޮޅި. ހ މާލެ ކ ޢަލީ ޝަމީމް އިބްރާހީމް  H8/00836
90 ކޮތާފަރު. ވ ވިލިނގިލި ކ 4579ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  NULL NULL ސަޢީދާ ޢަލީ H10/00255 112
90 މެޓްރޯވިލާ.މ މާލެ ކ ޕޭންޓްލޭންޑް އޭދަފުށި ބ ޝާއިރާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00258

މެޓްރޯވިލާ.މ މާލެ ކ ޑޭޒީވިލާ އޭދަފުށި ބ އިބްރާހީމް ރަފީޢު H10/00282

90 10.ޖ2ީހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދިލާސާގެ.ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ފާއިޒާ މުޙައްމަދު H10/00261 114

90 ކަމަރާގެ.ގ މާލެ ކ ގުލްދަސްތާގެ އޮމަދޫ ތ ރަބީމަތު ޒަހީނާ H10/00264 115

90 ޕިންކްޑްރީމް.މއ މާލެ ކ ފޮނިލިބޯގެ ހޯރަފުށި ހއ ޒުބައިރު  އަޙްމަދު H10/00266 116

90 ނޫބިނާ އިނގުރައިދޫ ރ ނޫބިނާ އިނގުރައިދޫ ރ ަޭޢާޠިފާ އަބޫބަކުރު H10/00267 117

90 ލިންކިޔާ.މ މާލެ ކ ފުނާޑު،ފެހިކުރި މާލެ ކ ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު H10/00268 118

90 ދިލްބަހާރުގެ އޮމަދޫ އދ ދިލްބަހާރުގެ އޮމަދޫ އދ ފާޠިމަތު ނަރީމާ H10/00270 119

90 ގިޔަރެސްޓް ނޭކުރެންދޫ ހދ ގިޔަރެސްޓް ނޭކުރެންދޫ ހދ ތައުފީޤާ ޙުސައިން H10/00275 120

90 ހިތިގަސްދަށުގެ ވައިކަރަދޫ ހދ ހިތިގަސްދަށުގެ ވައިކަރަދޫ ހދ ޒަރީނާ ޙަސަން H10/00276

ވިލާޑީސޯސަން ވައިކަރަދޫ ހދ ވިލާޑީސޯސަން ވައިކަރަދޫ ހދ އަޙުމަދު ޒާހިރު H10/00278

90 ތުލިޓް.މ މާލެ ކ ތުލިޓް.މ މާލެ ކ އަޙްމަދު ޝަރީފް  H10/00280

ތުލިޓް. މ މާލެ ކ ތުލިޓް. މ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝައުފާ H8/00908

90 ތުލިޓް.މ މާލެ ކ ތުލިޓް.މ މާލެ ކ އިރުފާން ޝަރީފް هللا އަބްދު H10/00281 123

90 1401މާލެ ހިޔާ .ގ މާލެ ކ 1401މާލެހިޔާ .ގ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޙަސަން H10/00284 124

90 ނަސީމީހިޔާ ވިލިނގިލި ކ މިދިލިމާގެ މަރަދޫ ސ ޝީޒާން މުޞްޠަފާ H10/00285 125

90 ނީލްގެ ދިއްދޫ ހއ ނީލްގެ  ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު H10/00286 126

90 ސަމާ މާޅޮސް އއ ސަމާ މާޅޮސް އއ މަރްޔަމް މަޢުޞޫމާ H10/00287 127

122

121

92

96

99

102

111

113

3/6



އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ް ޕޮއިންޓ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

90 10159ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަމްބަރ  މާލެ ކ ސީވިޔު ތިނަދޫ ގދ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ H10/00291

10159 ހުޅުމާލެ ކ ދަނަސް. މއ މާލެ ކ އަޔާޒު މުޙައްމަދު ޢަލީ H8/02148

90 ހުޅުމާލެ ސ3ީރީފްރެޒިޑެންޓް، އެފް ކ ލައިޓްސިގްނަލް އިނގުރައިދޫ ރ މަރްޔަމް ޙުސައިން H10/00295 129

90 މާލެ އ3ޭފެންނާގެ . ހ ކ ފާގަތި ތުޅާދޫ ބ ޙުސައިން ރަޝީދު H10/00299

3ހ ފެންނާގެ  މާލެ ކ ސޯސަންމާގެ ތުޅާދޫ ބ ޢާއިޝަތު ޢަލީ H10/00303

90 100-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ ހިންނަވަރު ޅ هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު H10/00301

100-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަންދަލީބުގެ ކާށިދޫ ކ ފާޠިމަތު ނަޖުމާ H7/01918

90 ވައިމަތީގެ ދެއްވަދޫ ގއ ވައިމަތީގެ ދެއްވަދޫ ގއ އަޒުލީނާ ތުއްތު H10/00304

ވައިމަތީގެ ދެއްވަދޫ ގއ ވައިމަތީގެ ދެއްވަދޫ ގއ އަޙްމަދު ރަޝީދު H10/00305

90 ނިކަހިޔާ  މަތިވެރި އއ ނިކަހިޔާ މަތިވެރި އއ އިސްމާއީލް ރަޢޫފް  H10/00308 133

90 ވައްޓަރު. ހ މާލެ ކ ވައްޓަރު. ހ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޢަލީ H10/00309 134

90 ނޫރަންމާގެ ކާށިދޫ ކ ނޫރަންމާގެ ކާށިދޫ ކ އަމްސޫދާ ޢަބްދުލްރަޙީމް H10/00311 135

90 ދިލްކަޝްވިލާ ރަސްމާދޫ ރ ދިލްކަޝްވިލާ ރަސްމާދޫ ރ ސަމީރާ އިސްމާޢީލް H10/00314 136

90 އަލްބަމް . ވ ވިލިނގިލި ކ ނޫރަންމާގެ  މަންދޫ އދ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު  H10/00315 137

90 ރޭދުވާ. ވ މާލެ ކ ރިހިލި ކުމުންދޫ ހދ ޙައްވާ ޒުހައިރާ H10/00317 138

90 ގެމަނަފުށި ޓޫމައިފްރެންޑްސް ގއ ގެމަނަފުށި ޓޫމައިފްރެންަްސް ގއ ޢަދުނާން ޙަސަން H10/00318 139

90 ނިވައިދޮށުގެ ކިނބިދޫ ތ ނިވައިދޮށުގެ ކިނބިދޫ ތ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ H10/00320 140

90 އަފްސާނާ . މ މާލެ ކ 1509ނަންބަރު ރސ . ދަފްތަރު މާލެ ކ މުޙައްމަދު ހާޝިމް  H10/00321 141

90 އާލަމް ފޮނަދޫ ލ އާލަމް ފޮނަދޫ ލ هللاޢަބްދުލްކަރީމަ ޢަބްދު H10/00326 142

90 11285. ހުޅުމާލެ ލޮޓް ހުޅުމާލެ ކ މައިޒާންދޮށުގެ ހޯރަފުށި ހއ ޝަމީމާ މުޙައްމަދު H10/00328 143

90 ބަނާނާލީފް. މ މާލެ ކ ތެވެލި ތިނަދޫ ގދ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު H10/00330

ބަނާނާލީފް. މ މާލެ ކ ތެވެލި ތިނަދޫ ގދ ަަަަަައަލީ ޝަމީމް H10/00329

90 ބިސްގެ ތިމަރަފުށި ތ ވާރޭވިލާ ތިމަރަފުށި ތ ަޭއާމިނަތު އަރޫޝާ H10/00331 145

90 ކާމިޔާ. މ މާލެ ކ ރޫސިއާގެ ފޭދޫ ސ ޚަދީޖާ ފަހީމާ H10/00332 146

90 ވިމްލާ. ހ މާލެ ކ ސޫރަޖްގެ ތިނަދޫ ގދ ޝަރީފާ އާދަމް H10/00333 147

90 ހ ވިމްލާ.ހ މާލެ ކ ތެދުއުއި ތިނަދޫ ގދ އަޙްމަދު ޞާދިޤް H10/00334 148

90 ޝަކީލާ މަންޒިލް .ހ މާލެ ކ ނޑީގެ  ފުނާޑު، ކަ NULL ޏ އާމިނަތު ޢަލީ H10/00336 149

90 އަލިނަރު. ގ މާލެ ކ އުފަންވެލި ބާރަށް ހއ މަރްޔަމް ޒާހިދާ H10/00340 150

90 ފ3އޮލި،  މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ އިންނަމާދޫ ރ ޢާއިޝަތު ފަރަހަނާޒް H10/00342 151

90 ޝަހީބާ. މ މާލެ ކ ސިތާރާމަންޒިލް މަކުނުދޫ ހދ ނާޠިފާ ޢަބްދުއްސަލާމް H10/00343

ޝަހީބާ. މ މާލެ ކ މާލޭގެ މަކުނުދޫ ހދ މުޙައްމަދު ނިޒާރު H10/00420

90 ޑެލްފައި. މއ މާލެ ކ ލަވްލީގާޑްން ފެލިދޫ ވ ސާމިޔާ ޢަލީ H10/00344

ޑެލްފައި. މއ މާލެ ކ ލަވްލީގާޑްން ފުލިދޫ ވ H7/02179  ޔޫސުފް މޫސާ

90 ކުރެދިވަރުގެ . މއ މާލެ ކ ރޯސްހައުސް  ތިނަދޫ ގދ ޙަފީޡާ ރަޝާދު  H10/00345 154

90 ދިލްބަހާރުގެ  އޮމަދޫ އދ ދިލްބަހާރުގެ  އޮމަދޫ އދ ޚަދީޖާ ނަދީމާ  H10/00348 155

90 މިޑްލައިން.ގ މާލެ ކ ޒަބާން.ގ މާލެ ކ އާމިނަތު ޝާރުދާ H10/00350 156

90 ނިއުލީ މާލެ ކ ބުލްބުލާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ނަޖިބާ އާދަމް H10/00351 157

90 ވައިމަތީގެ މާރަންދޫ ހއ ވައިލެޓްހައުސް ތުލުސްދޫ ކ އާމިނަތު ނައުސާ H10/00355 158

90 ފުރީޒް  ތިނަދޫ ގދ ފުރީޒް  ތިނަދޫ ގދ ރަޝާދު އަޙްމަދު  H10/00356 159

90 ނޫކޮކާގެ  ހިންނަވަރު ޅ ލިލީގެ  ހިންނަވަރު ޅ އާމިނަތު ޒީނާ  H10/00362 160

90 ނެރު. މއ މާލެ ކ ވައިޓްވިލާ ދެއްވަދޫ ގއ މުޙައްމަދު ލަޠީފް H10/00364 161

90 ފްލެޓ35-02-06ް ހުޅުމާލެ ކ ހިރިޔާ ހޯރަފުށި ހއ ފާތިމަތު އާދަމް H10/00365 162

90 ވެށި ހަނިމާދޫ ހދ ފޯރެސްޓް ރަތަފަންދޫ ގދ ޝަމީޒާ ޒާހިރު H10/00366 163

90 ނެއްލައިދޫގެ .މ މާލެ ކ ސަންލައިޓް  ބާރަށް ހއ ފާޠިމަތު ޙަސަން  H10/00367 164

90 (74)މައިސޫރު .ވ ވިލިނގިލި ކ ގޮމަށިގެ ހިތަދޫ ސ ފާރޫޤް ޖަމީލު H10/00368 165

90 ޒިނޯން . ވ ވިލިނގިލި ކ ކިބިމާގެ  މާމެންދޫ ގއ ޝަހީޛާ ޙުސައިން  H10/00377 166

90 ގެލެކްސީ  ގުރައިދޫ ކ މަދޮށިމާގެ ގުރައިދޫ ކ ސަމީނާ ޢަބްދުއްސައްތާރު  H10/00378 167

128

130

131

132

144

152

153
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ް ޕޮއިންޓ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

90 ޒޫމް. ހ މާލެ ކ ހިރި ދެއްވަދޫ ގއ މުޙައްމަދު ރަޝީދު H10/00379 168

90 95-1-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓު ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަސުރުމާގެ ހިންނަވަރު ޅ އަނީސާ ޢުމަރު H10/00380 169

90 ހަވާއީ  ތުޅާދޫ ބ ހަވާއީ  ތުޅާދޫ ބ هللا ޔޫސުފް ޢަބްދު H10/00384 170

90 ކޯދު  މާވަށް ލ ކޯދު  މާވަށް ލ މަރްޔަމް މުޙައްމަދު  H10/00387 171

90 ވިންޓަރ ރޫމް ހުޅަނގުބައި  މާލެ ކ 721ދަފްތަރު ނަންބަރ ދރ  މާލެ ކ އަޙްމަދުފުޅު  H10/00388 172

90 ބިއްލޫރިވިލާ. މ މާލެ ކ ފަސްވައްތަރުމާގެ މާމެންދޫ ލ އަޙްމަދު ރިޔާޟް H10/00389

ބިއްލޫރިވިލާ.މ މާލެ ކ ރޯޝަންވިލާ މާމެންދޫ ލ މަރްޔަމް ވަޙީދާ H7/02410

90 ވީނަސް. މ މާލެ ކ މުތުރާ ފުވައްމުލައް ޏ ޒައިނަބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން H10/00391 174

90 ކުރަނގި.މ މާލެ ކ ރޭވިލާ މަހިބަދޫ އދ ޒުބައިދާ މޫސާ H10/00392 175

90 ދޮންއަންނާރުގެ.ހ މާލެ ކ ދޫރެސް  ގާދިއްފުށި ތ އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް  H10/00393 176

90 ނޫވިލު.މ މާލެ ކ ސާންވިލާ މާވަށް ލ ޒުބައިދާ އަޙްމަދު H10/00396 177

90 ބުލޫ ވެސްޓް. ގ މާލެ ކ ޝަފާ ތިނަދޫ ގދ ފާޠިމަތު ޙަސަން H10/00397 178

90 ދޮންކިލެތްގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ފޭރުމާގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޙަސަން މުޙައްމަދު H10/00398 179

90 ކަރަންކާމާގެ. ގ މާލެ ކ ޖޭނެސްޓް ތިނަދޫ ގދ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ރިފާޢު H10/00399

ކަރަންކާމާގެ. ގ މާލެ ކ ޖޭނެސްޓް ތިނަދޫ ގދ މަރްޔަމް ފަހުމީ H7/02460

90 ސެންޑްރޮސް.މ މާލެ ކ ހަނީ ގާފަރު ކ އަޒީޒާ ހަސަން H10/00401 181

90 ފިނިވާގެ  ކުޑަފަރީ ނ އުގޫދޫގެ  ކުޑަފަރީ ނ ޙައްވާ ތަމްލީޚާ H10/00411 182

90 ހަދިރީ. ވ މާލެ ކ އަންދަލީބުގެ ބާރަށް ހއ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  H10/00412 183

90 އަސްފަރު . ހ މާލެ ކ އެމްވީގެ . ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ ސަޢާދާ އަޙްމަދު  H10/00415

އަސްފަރު. ހ މާލެ ކ އަސްފަރު. ހ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޝަރީފް  H8/01352

90 މިރުސްމާގެ  މަޑަވެލި ގދ މިރުސްމާގެ  މަޑަވެލި ގދ هللا އިބްރާހީމް ޢަބްދު H10/00417 185

90 ހަނީމޫން  ދިއްދޫ ހއ ސްޕޮޓްލައިޓް  ދިއްދޫ ހއ ނާހިދާ މުޙައްމަދު  H10/00421 186

90 ވޯޓަރލިލީ.ހ މާލެ ކ ލިލީމާގެ ގުރައިދޫ ތ هللاޢަޒީމާ ޢަބްދުއް H10/00427

ވޯޓަރ ލިލީ. ހ މާލެ ކ މުލީގެ ތިމަރަފުށި ތ މުޙައްމަދު ޢިނާދު H10/00869

90 ފިނިވިލް .ގ މާލެ ކ ސީލް  ނޭކުރެންދޫ ހދ މުޙައްމަދު ސަޢީދު  H10/00429 188

90 11382ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ރޭޝަމް  ހޮޅުދޫ ނ ޝާދިޔާ އިބްރާހީމް  H10/00431 189

90 ކަގި. މ މާލެ ކ ނޑި ނިއްޝާ. ތު ގަން ލ ސަޢުދިއްޔާ މުޙައްމަދު  H10/00448 190

90 އަސްރަފީހިޔާ މާވަށް ލ ވިކްޓޯރިއަސް މާވަށް ލ އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު H10/00453 191

90 ހުދުހާ. މއ މާލެ ކ ހުދުހާ. މއ މާލެ ކ މަރްޔަމް ރަޝީދާ  H10/00476

ހުދުހާ. މއ މާލެ ކ މުރަކަމާގެ. ގ މާލެ ކ އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު H8/01846

90 ގްރީންޕާރކް  މާފުށި ކ ފިނިހިޔާގެ  މާފުށި ކ ޝަމްވީލާ މުޙައްމަދު  H10/00479 193

90 10564:ލޮޓްަް ނަމްބަރު ހުޅުމާލެ ކ ރަންގެ ވިލުފުށި ތ މޫސާ އަންވަރު H10/00528

10564:ލޮޓް ނަމްބަރު ހުޅުމާލެ ކ ފަތަނގުމާގެ ވިލުފުށި ތ ހަލީމަތު ރަމްޒީނާ H10/00529

90 91-2-02ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ސަވޭރާ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ސާރިޔާ ޙުސައިން H10/00600 195

90 އާހިޔާ ގުލްޝަން. މއ މާލެ ކ ދިވަރު ނައިފަރު ޅ ފަހީމާ މުޙައްމަދު ޙަމީދު H10/00609 196

90 ވެލާނާވަރު.މ މާލެ ކ އަބުހަރީގެ ވިލިނގިލި ގއ އާއިޝަތު ޢަލީ H10/00612 197

90 2އަފްސަންތީން .ހ މާލެ ކ ލިލީގެ  ދާންދޫ ގއ މަރްޔަމް އަޙްމަދު  H10/00620 198

90 ކާރނޭޝަންފިޔަ. ހ މާލެ ކ ފޫޅުމާގެ  ރަތަފަންދޫ ގދ ޝާހިދާ މޫސާ  H10/00624

ކާރުނޭޝަންފިޔަ. ހ މާލެ ކ 9663ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މާލެ ކ ޙުސައިން ޒުހައިރު H9/00684

90 ފަސް ހިރި. މއ މާލެ ކ ފަސް ހިރި. މއ މާލެ ކ އަޒްފާ ރަޝީދު  H10/00654

ފަސްހިރި.މއ މާލެ ކ ބުސްތާނުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އިބްރާހީމް އައްޒާމް H7/04526

90 02-ޖީ-157ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސައުދީމަންޒިލް ބާރަށް ހއ ޙަފްޞާ އިބްރާހީމް H10/00674 201

90 ރަތްލިލީގެ.މ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ މީދޫ ދ މަރްޔަމް އަމީނާ  H10/00699 202

90 ނެދަރލޭންޑް.ހ މާލެ ކ ސަފާ ހޯރަފުށި ހއ ޝެހެނާޒް އިބްރާހީމް H10/00707 203

90 60-02-06ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސަންރައިޒްގެ ނައިފަރު ޅ ސަޢީދާ އިބްރާހީމްކޮއި H10/00710 204

90 ހ ވިންޓާރ ގުރީން މާލެ ކ ގ ދިލްފިޒާދެ މާލެ ކ ޖަވްދާ އިސްމާޢީލް H10/00725

ވިންޓަރް ގްރީން. ހ މާލެ ކ ރެޑިއަމްގެ ނޮޅިވަރަމް ހދ އާދަމް ސިރާޖް H7/04242

192

194

199

200

205

187

173

180

184
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ) H10 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ް ޕޮއިންޓ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

90 ރަތްބަގީޗާގެ. ގ މާލެ ކ މޯރނިންހައުސް ވަށަފަރު ހއ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ H10/00735 206

90 161-ޖީ-40ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ކުރެންދޫ ޅ އާމިނަތު މުޙައްމަދު H10/00752 207

90 ނިވްސްޓަރ މީދޫ ރ ޖަވާހިރުވާދީ  މީދޫ ރ މިންނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް  H10/00765 208

90 އޮޕިންގްސަން. މ މާލެ ކ އޮޕިންގްސަން. މ މާލެ ކ ސަންފާ އަޙްމަދު H10/00767 209

90 ޔެލޯޑައިމަންޑް. މއ މާލެ ކ ގަަަހާ މަނަދޫ ނ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަބޫބަކުރު H10/00792 210

90 މަދަދު .ވ ވިލިނގިލި ކ އެލީނާ .މ މާލެ ކ އާމިނަތު ޖާބިރު  H10/00899 211

90 ފިނިފެންމާގެ. ހ މާލެ ކ ވީނަސްވިލާ މަރަދޫ ސ އާމިނަތު ނިސީ H10/00919 212

90 ރައްޔާނު ވިލިނގިލި ކ ނޫރީގެ ހޯރަފުށި ހއ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ H10/00959 213

90 އޮއިސިސްވިލާ. މއ މާލެ ކ އޮއިސިސްވިލާ. މއ މާލެ ކ ޙަސަން ވަޙީދު H10/00971 214

90 51-ގ-02ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފިއަރި ނައިފަރު ޅ ފަރީދާ ޙުސައިން H10/00991 215

90 ނޫރުމަންޒިލް ވަށަފަރު ހއ ނޫރުމަންޒިލް ވަށަފަރު ހއ ޢަލީ ނަޖީބު H10/01047 216

90 ބުލޫސަމްހިޔާ މާލެ ކ ސްޓްރޯބަރީގެ މަރަދޫ ސ މުފީދުهللا ޢަބްދު H10/01068 217

90 10-ޖީ-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ 10-ޖީ-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ هللاމުނީޒާ ޢަބްދު H10/01088 218

90 ފެންނާގެ މާލެ ކ ބްލޫހެވަން ވިލިނގިލި ގއ ޢަޤީދާ ސުހައިލް H10/01178 219

90 ރަތްވިލާގެ  ވެލިދޫ ނ ރަތްވިލާގެ  ވެލިދޫ ނ މުހައްމަދު އަބްދުއް ލަތީފު H10/01232 220
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