
އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު
ލާމުގެ.މ މާލެ ކ ގަސްދޮށުގެ މިލަދޫ ނ ޙާމިދު މުޙައްމަދު H11/00001

ޓްވިން ކޮރަލް ދިއްދޫ ހއ ރަންގިރި މުރައިދޫ ހއ މުސްލިމާ އިބްރާހީމް H11/00002

ރިހިވިދުވަރު.މ މާލެ ކ ޝޭޑީސައިޑް ކޮމަންޑޫ ށ މުޙައްމަދު ރަފީޢު H11/00003

ރިހިވިދުވަރު.މ މާލެ ކ ސީވީޑް ކޮމަންޑޫ ށ ނަހުޛާ އިބްރާހީމް H11/00006

ގްރެފިކްސް.މއ މާލެ ކ ކުރޯންވިލާ ހޯރަފުށި ހއ ޙުސައިން ރަޝީދު H11/00004 3

6-ބީ/ސެނޓްރީޓާ.މއ މާލެ ކ ސެންޓުގެ ދާންދޫ ގއ ޙުޒާމް ޒާހިރު H11/00005

ސެންޓްރީޓާ މާލެ ކ ޖަވާހިރުމާގެ ރަސްގެތީމު ރ މަރިޔަމް ނީމާ H11/00054

ގޯލްޑްްް ހޯޕް. މއ މާލެ ކ ހެޕީނައިޓް ހުރާ ކ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު H11/00007 5

(18-04) 1މާލެ ހިޔާ  މާލެ ކ އެދުރުގެ ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޙަސަން H11/00008

މެރީނާ.ގ މާލެ ކ ބަހާރީވިލާ ތިނަދޫ ގދ ފަޒުނާ އަޙްމަދު H11/00103

ފާއިނުގެ މާލެ ކ ވައިޓްވިލާ ފެލިދޫ ވ ވަޖީހު ޣަބްދުލްޣަނީ H11/00009 7

ނިޝާނާ މަންޒިލް މާލެ ކ އުދަރެސް ފިއްލަދޫ ހއ ޢާއިޝަްަތު ސުހާނާ H11/00010 8

ވައިފިނިގެ. މއ މާލެ ކ ފުލިދޫގެ ހުޅުދޫ ސ މުޙައްމަދު ޝަރުޚީލް H11/00011 9

10218ހުޅުމާލެ ލޮޓު  ހުޅުމާލެ ކ މާގަލް ނައިވާދޫ ހދ ފަރީނާ މުޙައްމަދު  H11/00012 10

ފަހާގެ. ހ މާލެ ކ ޓައިމްލެސް އުތީމު ހއ މަރްޔަމް ސަޒުމާ H11/00013 11

92-2-04 ހުޅުމާލެ ކ މަންޒަރުގެ ނޮޅިވަރަމް ހދ ސާމިޔާ ޢަލީ H11/00015 12

އަހިގަސް. މ މާލެ ކ ނޫމަރާގެ މުލައް މ ޙުސައިން ރަޝީދު H11/00016 13

ރޑެން އާގެ. ހ ކަޝްމީރުގާ މާލެ ކ ސާރާމަންޒިލް ފުނަދޫ ށ އާދަމް ބިލާްާލު H11/00018 14

ފަރުވެލި ވިލިނގިލި ކ މާވެހި ވައިކަރަދޫ ހދ މަރްޔަމް ޒިމްނާ H11/00020 15

110-2-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަނޯނާވިލާ ރަތަފަންދޫ ގދ ޖިނާން ރިޔާޟް H11/00021 16

ކާޕެންޓަރވިލާ.މ މާލެ ކ މަނާހިލް ހިތަދޫ ސ ޢަލީ ޝިމާނު މުޙައްމަދު H11/00023

ކާޕެންޓަރ ވިލާ. މ މާލެ ކ ހުވާސް ފުނަދޫ ށ ނާޠިމާ ޢަލީ H11/00070

އަބީރު.މ މާލެ ކ ދުނި ތަކަންދޫ ހއ ފާޠިމަތު ސިމްލާ  H11/00024 18

01-9-104ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މޯރނިންގްސަން  ކެލާ ހއ ޙަސަން ސާމިރު H11/00025

104-ޖީ-01ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނިކަ ވާދޫ ރ އާމިނަތު އަޛުލިފާ H11/00144

ޕޮލާރިސް. މއ މާލެ ކ ވިންޓަރގްރީން ނައިފަރު ޅ މުޖްތަބާ މުޙައްމަދުފުޅު H11/00027

ޕޮލާރިސް. މއ މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު H11/00028

އަންޖަލީވިލާ ވިލިނގިލި ކ ފިނިހިޔާ ވާދޫ ރ هللاމުޙައްމަދު ނަޞްރު H11/00029 21

ޑޭސުޓާ.މ މާލެ ކ ކަރަންކާގެ މަގޫދޫ ފ އަޙްމަދު އަފްރާޙް H11/00031 22

ލައިލަކް.ގ މާލެ ކ ޝުޒިއުމް ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޙަސަން ޢަލީ H11/00033

ލައިލަކް. ގ މާލެ ކ ވައިމަތީގެ  ރަސްގެތީމު ރ މަރްޔަމް މަންހާތު މޫސާ H7/00437

ރަންކޮކާ މާލެ ކ ނޫރުމަންޒިލް ކުޑަރިކިލު ބ މުޙައްމަދު ނިޡާމް H11/00035 24

ކޫލްސްޓޯން މާލެ ކ ރީޙުއްޞަބާ ކުރެންދޫ ޅ ޙަލީމަތު ޝަފީޤް H11/00036 25

ވޯމްށަޓް.މ މާލެ ކ ލިލީމާގެ މުލައް މ އަޒްލީނާ އަޙްމަދު H11/00037 26

ތޫތުމާގެ.ގ މާލެ ކ ބުލޫރެސްޓް ފީވައް ށ ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު H11/00038 27

ކެރިންލައިޓް. މ މާލެ ކ ހިތްވަރު މަރަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ޟިބާ އަޙްމަދު ދީދީ H11/00040

ކެރިންލައިޓް މާލެ ކ ރުއްކަރު މުލި މ ޙަމްޒާ ވަޙީދު H11/00043

މޫރިތިވިލާ. ހ މާލެ ކ މޫރިތިވިލާ. ހ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޢީނާސް H11/00041 29

ކަލެކްޝަން މާމެންދޫ ގއ ކަލެކްޝަން މާމެންދޫ ގއ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ H11/00042 30

މއ ކުޑަނެވިގެ މާލެ ކ ގުލްދަމުގެ ހޯރަފުށި ހއ ނަޞީރުهللا ްްްްޤުދުރަތު H11/00045 31

150-03-01 ހުޅުމާލެ ކ އަސްރަފީވިލާ ނޭކުރެންދޫ ހދ ޙައްވާ ރިސްފާނާ H11/00046 32

02-14މާލެހިޔާ  މާލެ ކ ރޯޒީވިލާ ދާންދޫ ގއ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން H11/00049 33

175.01.02ފްލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ އަބްހަރީގެ  ހޮޅުދޫ ނ ފާތިމަތު ޢާޒިޔާ H11/00050 34

ކައްސަންފަރުގެ. ގ މާލެ ކ ސަންސެޓް މަރަދޫފޭދޫ ސ ްަޝިޔާނާ އަޙްމަދު ޒުހައިރު H11/00051 35

ހިރިމޫ.މއ މާލެ ކ ފަޒާތަރި ފޮނަދޫ ލ އާމިނަތު ލިއުޝާ H11/00055 36
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ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

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

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

އިސްކަންދަރުވިލާ.މއ މާލެ ކ ދިއްގާމާގެ މަޑުއްވަރީ ރ މަރިޔަމް އަޙްމަދުފުޅު H11/00056

އިސްކަންދަރުވިލާ.މއ މާލެ ކ ނޑި،އުލޫމީހިޔާ ތު ގަން ލ އާދަމް ޚަލީލް H11/00057

ހުނިގެ.މއ މާލެ ކ އޯޝަންލީޑް ދަރަވަންދޫ ބ އަރުމީޝާ ޖަޢުފަރު H11/00058 38

ވާލި.މ މާލެ ކ ނަފާ މަޑުއްވަރި މ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް H11/00059 39

402ޝެލް ފްލާވަރ .ހ މާލެ ކ ލިލަކުމާގެ  ވެލިދޫ ނ އަލީ ޝިޔާޒް  H11/00062 40

ރޑްސް.މ ތްރީބާ މާލެ ކ ކެނެރީގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ރަޝީދުهللا އާމިނަތު ޢަބްދު H11/00063 41

ކޫލްގްރާސް.ގ މާލެ ކ ފިނިރޯޅި ކަނދޮޅުދޫ ރ ޢަލީ ޒަރީރު  H11/00064 42

ދޫގަސް މާލެ ކ ފަރިވާގެ އިސްދޫ ލ ޢަލީ ޝަލީމް H11/00065 43

އެންދެރިގަސް.މ މާލެ ކ ތެވެލި ދާންދޫ ގއ ޒުއްޔިނާ ބަދުރީ H11/00066 44

ސައްމާމުގެ.މ މާލެ ކ ސީގަލްގެ މަޑުއްވަރި މ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު H11/00067 45

96ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އަސްރުމާގެ  ވާދޫ ގދ އިމްތިޔާޒް އަޙްމަދު  H11/00068 46

ވަނަ ފަންގިފިލ2ާމުސްކާން .ހ މާލެ ކ ސާދާގެ  ތުޅާދޫ ބ ނާއިފާ ޢަބްދުލްޤާދިރު  H11/00069 47

ނިއުޝާރާޒު.ގ މާލެ ކ ރަތްފިނިފެންމާގެ ނިލަންދޫ ގއ އައިޝަތު އިބުރާހީމް H11/00071 48

501ރިނާޓަސް އިތާމުތް ހުޅުމާލެ ކ ނިވައިދޮށުގެ މަޑިފުށި ތ އާމިނަތު ޔަޝްފާ H11/00075

501ރިނާޓަސް އިތާމުތް  ހުޅުމާލެ ކ ރިވެލި މަޑިފުށި ތ މުޙަްައްމަދު މިޒުހަތު H10/00148

ކޯހެނޫރު .ގ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ  ކަނދޮޅުދޫ ރ އަޙްމަދު ޞަބާޙު H11/00076

ކޯހެނޫރު .ގ މާލެ ކ މީޒާން ކަނދޮޅުދޫ ރ ފާތިމަތު ރިޔާޝާ H11/00077

ބ2ީ- ދޫރިހާ މާލެ ކ މީނާޒް ފުނަދޫ ށ މަރްޔަމް އުސާމާ H11/00078 51

އަމްސާވިލާ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ ނޑޫދޫ ކަ ތ އިބްރާހީމް ފިޔާޟް H11/00079

އަމްސާވިލާ.ހ މާލެ ކ ނިޔާ މަރަދޫފޭދޫ ސ ޢާއިޝަތު ނަދާ H11/00080

މާފެހި.މ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ ނިލަންދޫ ގއ ޖީހާނާ ޝަރީފް H11/00083 53

ބިނާ ނޑިތީމު ކަ ށ ނޫރާނީގެ  ނޑިތީމު ކަ ށ އާމިނަތު ޚާޝިޢާ H11/00084 54

ޚަދީޖާމަންޒިލް. ގ މާލެ ކ ސާތިޔާ  އޮމަދޫ ތ އަޙްމަދު ޖިލާއު H11/00085 55

ފ2އޯސަން ސޭޑް،  މާލެ ކ ގުލްތަރްޖަމާގެ ވެލިދޫ ނ މުޙައްމަދު ޝައްފާޙު H11/00086 56

ފ2އޮޕްޝަން، .މއ މާލެ ކ ފާއިޒާ މަންޒިލް ވިލިނގިލި ގއ އާމިނަތުރަޝީދާ H11/00087 57

ދޫގަސް. މއ މާލެ ކ އެވަރގްރީން  ކަޅައިދޫ ލ އާމިނަތު ރިފާ H11/00088 58

ބ2ީލިންކިޔާ . މ މާލެ ކ ހަސީނީވިލާ ކޮލަމާފުށި ގއ ޝަނީޒާ ނާސިރު H11/00089 59

މެލަން.ހ މާލެ ކ ބޯގަންވިލާ ފޭދޫ ސ ޢާއިޝަތު ޝުޒާ މުޙައްމަދު ރުޝްދީ H11/00091 60

ހ،ރޯޒޭލިޕުސް މާލެ ކ ރޯޒީވިލާ ފެންފުށި އދ އައިޝަތު ރަނާ H11/00092

ހ،ރޯޒުލިޕުސް މާލެ ކ ބީނާފުށި ކެލާ ހއ އާދަމް މުޙައްމަދު H11/00093

ސްނޯފީލްޑް މާލެ ކ ޕެރިސްގެ ވެލިދޫ ނ އިބްރާހީމްهللا ޢަބްދު H11/00094

ސްނޯފީލްޑް.މ މާލެ ކ ބާގެ.މ ހޮޅުދޫ ނ މަރްޔަމް ޝިފާ އަޙްމަދު H11/00095

10510ހުޅުމާލެ ހިލްސައިޑް ލޮޓް  މާލެ ކ ހިޔާ ކުމުންދޫ ހދ ސަހީމާ ޙަސަން H11/00096 63

ގ ޓައިނީވޭވްސް މާލެ ކ ވައްތީނުގެ ދެއްވަދޫ ގއ އަނީޤާ މުޙައްމަދު H11/00098 64

އެސްފިޔަ މާލެ ކ ވަށްބެރުގެ ވާދޫ ގދ ޝިފާޢު އިބްރާހީމް H11/00099

އެސްފިޔަ މާލެ ކ މަލަސް ކެލާ ހއ ޢާއިޝަތު ނަޞީރު H11/00100

އެލިސްޕްރިންގ.ވ ވިލިނގިލި ކ ޒަމީން ކުރިނބި ހދ ފާޠިމަތު ސިދުނާ H11/00101 66

(ފެންފިހި) 10198. ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ (ފެންފިހި) 10198. ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ ޢިނާނާ މުޙައްމަދު H11/00102 67

ނާއިންފަރުވާގެ. މ މާލެ ކ ދިލާސާގެ އޮމަދޫ ތ މިޙުނާ ޢީސާ H11/00104 68

ދޫރެސް  ގާދިއްފުށި ތ ދޫރެސް  ގާދިއްފުށި ތ ސާމިޢާ އަޙްމަދު H11/00105 69

އާޒާދެވާދީ މާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ ގެމަނަފުށި ގއ އަޙްމަދު ޖަދުއާން H11/00106 70

ރަންކޮކާ. ހ މާލެ ކ ނޫރުމަންޒިލް  ކުޑަރިކިލު ބ މަރްޔަމް އަމީނާ H11/00107 71

ރިމައިންޑްވިލާ ވިލިނގިލި ކ ފެހިއަލި މާމިގިލި އދ ޒަހުރާ މަޙްމޫދު H11/00109 72

1މ އަލްޓްރާވައިލެޓް  މާލެ ކ އިހުރާމްގެ ހުޅުދޫ ސ މަހްމޫން މުޞްޠަފާ H11/00110 73

މ މިދިލިމާގެ މާލެ ކ ދަނބުމާގެ ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ ސިމްލާ އަޙްމަދު H11/00112 74
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

318އެލަމް . ވ ވިލިނގިލި ކ ބުލޫލައިޓް ދާންދޫ ގއ މުފީދު ޙުސައިން H11/00113 75

ހޯދަޑު،ޖަނބުރޯލުމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ ހިކަރި ހިތަދޫ ސ ޝާހިދުهللا ޢަބްދު H11/00114 76

ޅޮސްމާގެ. ހ މާލެ ކ ނިރޮޅުމާގެ ތިމަރަފުށި ތ އާސިޢު ޢައްބާސް H11/00115

ޅޮސްމާގެ.ހ މާލެ ކ ހުސްނުހީނާގެ ފީއަލި ފ އާމިނަތު ޠާހިރާ H15/00177

11325ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ސަރިންދާ ތުޅާދޫ ބ އިނާޝާ އިބްތިސާމް  H11/00116

11325ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ އަންބަރީގެ  ފޭދޫ ސ އަޙްމަދު އަޝްފާޤް H11/00117

ކަޅުތުއްކަލާކޮށި މާލެ ކ އާޒާދުގެ ފިޔޯރީ ގދ އަޙްމަދު ދީދީهللا ޢަބްދު H11/00118

މާދޫނިފަރު. ގ މާލެ ކ ކެޔޮމާގެ ކުމުންދޫ ހދ ސައުޝަން ޢަލީ H15/00564

އަތަރުމާގެ. މއ މާލެ ކ ސަންރޭ ހޯރަފުށި ހއ ޢަލީ ރަޝީދު  H11/00120 80

އުލިގަމުގެ. ހ މާލެ ކ 10596ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މާފުށި ކ ޙަލީމަތު ޖުވައިދާ H11/00121 81

ދިއްގަރުގެ. މއ މާލެ ކ ސެންޓްގެ ދާންދޫ ގއ ޞުހައިބާ ޒާހިރު H11/00123 82

4މަށި  ހުޅުމާލެ ކ ހިތްފަސޭހަގެ ކުޑަފަރީ ނ ރިޒްނާ ޞާލިހް H11/00124 83

މ،ނެކްސަސް މާލެ ކ އުފާ ގޮއިދޫ ބ ޢާއިޝަތު ސަމާ H11/00125 84

ލަކީސްޓަރ ހުޅުމާލެ ކ ކަރަންކާއާގެ ބާރަށް ހއ H11/00126 މުޙައްމަދު ޠާހާ ޢަބްދުލްކަރީމް 85

ކެނެރީގެ ޅޮހި ނ ނޫހިރި ޅޮހި ނ ޙަދީޖާ ޢަބްދުއްރަޙީމް H11/00127 86

ވީޒާ މާލެ ކ ހޯދަޑު، ސައިމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ ޞަފިއްޔާ މޫސާ H11/00128 87

ގުރެފައިޓް މާލެ ކ ޔެލޯ ހައުސް ނިލަންދޫ ގއ ސަނިއްޔާ ރަޝީދު H11/00129 88

ކައްސަންފަރު.ގ މާލެ ކ މެރީކޯނަރ ހުޅުދޫ ސ އަހުމަދު ވިސާމް H11/00130 89

ހުޅުމާލެ ފެންފިހ10198ިހުޅުމާލެލޮޓް  ކ ޑައިމަންޑްވިލާ ނެއްލައިދޫ ހދ ޙައްވާ ޒާހިރާ H11/00131 90

ކޮތާފަރު.ވ ވިލިނގިލި ކ ލިލީނައިޓް ހިރިލަންދޫ ތ މުޙައްމަދު ޢާޞިފް H11/00132 91

ހިރުނދުގަސްދޮށުގެ. ހ މާލެ ކ މަންޒިލް ކޮޅުފުށި މ ޙުސައިން ސިޔާއު H11/00133 92

ނިކްޗޫން .ހ މާލެ ކ ނިކްޗޫން .ހ މާލެ ކ ޠާލިބު H11/00135 93

އ5ޭގޯލްޑަންމޫން  މާލެ ކ އާފަލުގެ ދާންދޫ ގއ ޠަލްޙަތު ޢަލީ H11/00136 94

ފެހިމަސް.މއ މާލެ ކ ސީޒަން ވައިކަރަދޫ ހދ ފާޠިމަތު ހިޝާމާ H11/00138 95

ފުނަ. މއ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ދަރަވަންދޫ ބ ްައާމިނަތު ޠަޢުމާ H11/00139

ފުނަ. މއ މާލެ ކ ލުބޯގަސްދޮށުގެ ދިއްދޫ ހއ އިބްރާހީމް އަޙުސަން H11/00140

3-1-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މުސްތަރީގެ ކެލާ ހއ ޙަދީޖާ ޙުސައިން  H11/00141 97

10128ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ އޯޝަންވިލާ  މާކުރަތު ރ ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީ  H11/00142

ވަނަ ފްލ1ޯ 10128ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ 8510ދަފްތަރު ރސ ނަންބަރު  NULL NULL ޙުސައިން ޢަބްދުލްޤާދިރު H7/05415

ހ އަކާސިއާ މާލެ ކ ސައްކެޔޮގެ އޭދަފުށި ބ މަޙުފޫޡު ޢަބްދުއްރަޝީދު H11/00143 99

ޝިގޯފާގެ.މ މާލެ ކ ކުޅިދޮށުގެ ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޝިމާލު ނާޡިމް H11/00145 100

ސްޓާރވިލް .މއ މާލެ ކ ގޯލްޑްހައުސް  މާޅޮސް އއ މަރްޔަމް ސިޔާޒާ H11/00146 101

ކުލޭޓަމް.ވ ވިލިނގިލި ކ ރަބަރުމާގެ މަޑިފުށި ތ ޙައްވާ ޒާހިރާ H11/00148 102

ކިން.މ މާލެ ކ ކިން.މ މާލެ ކ ޙުސައިން ޝާފިޢު H11/00149 103

ހޭޅި. ގ މާލެ ކ ވައިމަތީގެ ބުރުނީ ތ ފާޠިމަތު ސާފިޔާ H11/00150 104

(އ3ޭ) 10978ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދަނބުގެ ހިތަދޫ ސ މުޙައްމަދު ފައިޒަން H11/00151 105

150-ޖީ-04ހުޅުމާލެ ފެލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކުންނާރުމާގެ ގުރައިދޫ ތ މަރްޔަމް ޝިފާ H11/00152

150-ޖީ-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރޯޒް  ވައިކަރަދޫ ހދ ހަސަން ސަމްޢާން  H11/00153

ކެޔޮވަލުގެ . މއ މާލެ ކ ވީނަސްގެ  ހިންނަވަރު ޅ ޙަލީމާ ޙުސައިން H11/00155 107

އިފާމް. ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ އިފާމް. ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ އަޙްމަދު ޙަމްދޫން H11/00156 108

ނޑު ބާށާޑު. ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ ނޑު ބާށާޑު. ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ އަފްޞަލް ރުޝްދީ  H11/00157 109

ރަވްހާ. މއ މާލެ ކ މޭވާގަސްދޮށުގެ މަރަދޫ ސ ޝަހުރުއް ރިޔާސް H11/00160 110

ނައިޓްވިލާ މާލެ ކ ބްލޫހެވަން ކަނދޮޅުދޫ ރ ފަޞާޙާ ފައިޞަލް H11/00161 111

(34)ޒިނޯން . ވ ވިލިނގިލި ކ ޝަބުނަމީގެ. މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ މަރްޔަމް ސަޢީދާ  H11/00162

34- ޒިނޯން . ވ ވިލިނގިލި ކ ކިބިމާގެ މާމެންދޫ ގއ މުޙައްމަދު ޝިމާލު  H11/00163
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ4ާމިލްކްމެއިޑް ، . ގ ކ ޔަމަން. ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ އިބްރާހީމް މުޞްތަފާ H11/00164

މާލެ ފަންގިފިލ04ާމިލްކު މެއިޑް . ގ ކ ނޑު ހިޔާ. ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ މަރްޔަމް ސާޢިދާ H11/00165

ކަރަންކާގެ.މ މާލެ ކ އަބްލަޣީގެ ހަނިމާދޫ ހދ ޝެހެނާޒް މޫސާ H11/00166 114

ހ ތެދުއޮފި މާލެ ކ ހ ތެދުއޮފި މާލެ ކ އިބްރާހީމް މުޢާޒު H11/00167

ހ ތެދުއޮފި މާލެ ކ ލަކީހައުސް ވެލިދޫ ނ ޝަރީފާ ޢަލީ  H15/00334

ފިތުރޯނުގެ.ގ މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ މަރޮށި ށ ފާޠިމަތު ސުހާ H11/00168 116

ގޯލްޑަން ސްޕްރިންގް މާލެ ކ ޗިޗަންޑާގެ ތުޅާދޫ ބ މަރްޔަމް ނާޒިޔާ H11/00169

ގޯލްޑަން ސްޕްރިންގް މާލެ ކ ވައިޓްސްނޯވ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޙުސައިން އިޙްޝާން H11/00170

ނައިލޯނުގެ. މއ މާލެ ކ ނައިލޯނުގެ. މއ މާލެ ކ ޙުސައިން ޙަބީބު H11/00171 118

ނަސީމީހަނދުވަރު. މއ މާލެ ކ ތަރިވިދާގެ މޮޅަދޫ ހއ މަރްޔަމް ރިޢުފާ H11/00172 119

ފަރިވިނަ. ގ މާލެ ކ ރަސްކަރަ މީދޫ ސ މަރްޔަމް ނަވާ ޙަސަން H11/00173 120

10128އޭ 2ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ރަމްޒު ނިލަންދޫ ފ ފާޠިމަތު ވިކާޝާ H11/00174

10128- އ2ޭލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބުރެވިމާގެ މުލި މ މުޙައްމަދު އަސްނާދު H11/00175

ތަރަފް.ހ މާލެ ކ މަންޒަރުގެ ހިމަންދޫ އއ އައްސަދު އާދަމް H11/00176 122

މާފޮޅޭވިލާ. ހ މާލެ ކ އަންޑާޕޫލްގެ. މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ލިނާފް H11/00177 123

ލެވެންޑްލީ.ހ މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ތަކަންދޫ ހއ ޝާދިޔާ ދާއޫދު H11/00178 124

47-2-06ހުޅުމާލެ ފްލޭޓް  މާލެ ކ އަފެންނާގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ އިބްރާހީމް ޙަސަން  H11/00179

47-2-06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރީހުއްޞަބާ ފޮނަދޫ ލ ފަރިޔާޒް މުޙައްމަދު  H11/00180

(ބީ-4)ފަހިރޯދި / 11178. ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު ހުޅުމާލެ ކ ވައިލެޓްވިލާ  މަހިބަދޫ އދ ޣައްސާން ޙަސަން  H11/00181 126

23206ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޒަމާނީވިލާ ނައިވާދޫ ހދ މަރްޔަމް ރަޝީދާ އާދަމް H11/00182 127

5މ ފަތުރުހިޔާ  މާލެ ކ ހީރާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ސީނިޔާ ޢަލީ H11/00183 128

10464ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ނިއުލައިފް  ކުރެންދޫ ޅ އާމިނަތު ޒާހިޔާ ޢަބްދުއްވަޙާބް  H11/00184 129

ތްރީބާޑްސް.މ މާލެ ކ ބޯވެލި މާމިގިލި އދ ޢަލީ ފަޔާޟް  H11/00185 130

އަޖިން. މ މާލެ ކ އަރުމާޒު. ދަޑިމަގު ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ވަޖީހު H11/00186 131

ދިލްކޮކާ. ވ މާލެ ކ އަސްރަފީގެ ނޮޅިވަރަމް ހދ ޤުރައިޝް އަޙްމަދު H11/00188

ދިލްކޮކާ. ވ ވިލިނގިލި ކ ސަނިއްޔާމަންޒިލް ގާދިއްފުށި ތ ޤުރައިޝާ މުޙައްމަދު H14/00029

ނަސްރީންވިލާ މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ފަހުދު މުޞްޠަފާ H11/00189 133

ޓީރޯސް ހިންމަފުށި ކ ނިޔަދުރުމާގެ ދިއްދޫ ހއ އަޙްމަދު ޞަފްވާން H11/00190 134

10137ހުޅުމާލެ ،ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވައިމަތީގެ އޭދަފުށި ބ ހުނައިދާ މޫސާ މުޙައްމަދު H11/00191 135

ބްލޫއައްސޭރި. ހ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ތުރާކުނު ހއ ފާޠިމަތު މޫސާ  H11/00192 136

ނިއުލައިޓް. ގ މާލެ ކ ހަނދުވަރުގެ މާކުރަތު ރ އަޙްމަދު ޝަފީޤް H11/00193 137

ސީބްރީޑް. މއ މާލެ ކ ޖައުފަރާނާ ކުމުންދޫ ހދ ޝަބީނާ ޢަލީ H11/00194 138

ވަނޮޅު. މ މާލެ ކ ރޭލޭންޑް ރަތްމަންދޫ މ ނާޝިދާ ދާއޫދު H11/00195 139

ހިޒާރު.މއ މާލެ ކ މުލަންމާގެ NULL NULL މުއްރަތު އިބްރާހީމް H11/00196 140

154-02-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވިލާޑިސޯސަން ވިލިނގިލި ގއ ފާޠިމަތު ހަމްޒިއްޔާ H11/00197 141

މޯނިންވިއު . މއ މާލެ ކ ވީްީްީްީނަސްވިލާ  މާމިގިލި އދ ޢަލީ މައުޞޫމް  H11/00198 142

ފަރަންސާއާގެ . މ މާލެ ކ އަތަމާގެ  ކުޑަރިކިލު ބ އަރްހަމް هللا ޢަބްދު H11/00199 143

2-2-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ މަޑުއްވަރީ ރ މުޙައްމަދު ޝިމާދު H11/00200 144

ރުއްފުށި .މ މާލެ ކ ދަޑިމަގު،ގަްަލަމުގެ  ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ވަސީލާ  H11/00201

ރުއްފުށި .މ މާލެ ކ ދޫޑިގަން، ކާރިގަޑިގެ ފުވައްމުލައް ޏ ޢިއްޒައްދީން ޢަދުނާން   H9/00893

154-102 މާލެ ކ އިތާ ވިލިނގިލި ގއ އިބްރާހީމް ޖައިޝަމް H11/00202 146

91-3-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ސީސަންގެ  މަނަދޫ ނ މުރުޝިދާ ޢަބްދުލްޖަލީލް H11/00203 147

125-2-04 މާލެ ކ ނޫރަންހިޔާ ހޯރަފުށި ހއ އިބްރާހީމް ރިސްފާން H11/00204 148

ނޑި. މ ކު މާލެ ކ ކުދިރަތްމާގެ ހިތާދޫ ބ އަޖުވަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް H11/00205

ނޑި ކު މާލެ ކ ރަބީއީމަންޒިލް ނަޑެއްލާ ގދ މާޖިދާ ހަސަން H15/00425

115

117

121

125

132

145

149

113
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ނޑިއަލުވިގެ ދަ މާލެ ކ ވިދުވަރުގެ ދާންދޫ ގއ ސުފްޔާން ޔަޒީދު H11/00207 150

ދުނިކޮޅު.މ މާލެ ކ ޓޯމް .މ މާލެ ކ ޙިކުމާ އަޙްމަދު ނިޒާރު H11/00208 151

ނޯތްސީ.މ މާލެ ކ ސީވީޓްގެ ފޭދޫ ސ ޝަފްޒާ ޙަސަން H11/00209 152

10-1-04ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސަންރައިޒް ހުޅުދޫ ސ ޙުސައިން ޠާސީން H11/00211 153

ރިވެލިވިލާ.މ މާލެ ކ މީނާޒް މާޅޮސް އއ ޢަލީ ޝަހީމް H11/00212

ރިވެލިވިލާ. މ މާލެ ކ ޖަވާހިރުމާގެ މާޅޮސް އއ އާމިނަތު ޝާހިދާ H15/00472

ޕިންކްވިލާ.ވ މާލެ ކ ގުޑްވިލް  ރަތަފަންދޫ ގދ އަޠްހަރު އަޙްމަދު  H11/00213 155

ވެސްނާ. ގ މާލެ ކ އަސްރަފީގެ ދަނބިދޫ ލ އާމިނަތު ފަޒީނާ  H11/00214 156

ސުތުލިމާގެ. މ މާލެ ކ ސައުތުސައިޑް ހުޅުދޫ ސ އިބްރާހީމް ޠާހިރު H11/00215

ސުތުލިމާގެ. މ މާލެ ކ ލިވަރޕޫލް މާލެ ކ މިޒުނާ ޝަފީޤު H11/00320

ބިލާލުގެ . މ މާލެ ކ ދަނބުގެ ވަންދޫ ތ ޢަލީ މަމްދޫޙް H11/00216 158

ފެންގަސްވިލާ މާލެ ކ ދަޑިމަގު، ޒާވިއާ ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ނަޢުފާ އަޙްމަދު H11/00217

ފެނަގަސްވިލާ މާލެ ކ ސޯސަންމާގެ ނައިފަރު ޅ އިބްރާހީމް ޙަމޫޒު ޢަބްދުއްރަޒާޤު H15/00487

ހުޅުމާލެ ލޮޓ10827ްޕެޓްރިއަމް  ކ ކުދިލުބޯގެ ނައިފަރު ޅ هللاމުޙުދާދު ޢަބްދު H11/00218 160

ޒައިތޫނިމާގެ. މ މާލެ ކ ކާމިނީގެ ހިތާދޫ ބ ޙިސާން އިސްޙާޤު H11/00219 161

ބަނގުފަޑީގެ. މއ މާލެ ކ ޗާނދަނީގެ ހޯރަފުށި ހއ ފާޠިމަތު ބުޝްރާ H11/00220 162

ގުއްލަމާގޮފި. ގ މާލެ ކ ޕޫލް ތުލުސްދޫ ކ އަޙުމަދު ސަމީލް H11/00221

ގުއްލަލާގޮފި. ގ މާލެ ކ ރަބީޢީމަންޒިލް ގުރައިދޫ ކ މަރްޔަމް އަމީޒާ H11/00222

ރިހިހުވަފެން.މ މާލެ ކ ފަރުދާގެ ނަޑެއްލާ ގދ މަރްޔަމް ވަޙީދާ H11/00226 164

ވައްފަރު. މއ މާލެ ކ ކުޅިދޮށުގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޙަސީނާ މުޙައްމަދު H11/00227 165

ރަތުރަންވިލާގެ. މ މާލެ ކ ހިތިލާގެ މާމެންދޫ ގއ އަޙްމަދު ޝަޒުމީނު H11/00228 166

(ގްރައުންޑް ފުލޯރ)ލަކީ.ހ މާލެ ކ ރީގަލް  މަޑަވެލި ގދ ސިޔާދާ ހަބީބް  H11/00229 167

ނޫއަކިރި . މ މާލެ ކ ހާއުފާގެ، ދަޑިމަގު  ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު އަޝްރަފް H11/00230 168

ރަތްކޮކާގެ. މ މާލެ ކ ޒީނާމަންޒިލް މާފަރު ނ މުޙައްމަދު ފަލާޙް H11/00231 169

ތަރާނާގެ. މ މާލެ ކ ސޯސަންގެ ހުޅުދޫ ސ އާމިނަތު ޝަހާމާ ޙުސައިން H11/00232 170

ރަންބުލި. ގ މާލެ ކ ރީފްސަްަްައިޑް މީދޫ ސ ޝަފްރާޒުهللا ޢަބްދު H11/00233 171

170.106ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޖަޒީރާ  ހިތަދޫ ސ ޝާމިލާ ޖަމީލް H11/00234 172

ރޑަން . މއ ގްރީންގާ މާލެ ކ ގޮންޑަލި  ހޯޑެއްދޫ ގދ މަރްޔަމް ޢަފީފާ  H11/00236 173

އޯޝަންވީޑް. ގ މާލެ ކ އެވަރބުލޫ  ނަޑެއްލާ ގދ އާމިނަތު ޝިރާނާ  H11/00237 174

ބީ/އެފްއެލް/1/10410ހުޅުމާލެ ލޮޓު ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަލިމަސްގެ ތިމަރަފުށި ތ ޢާއިޝަތު ޝެރީން H11/00238

ބީ/އެފްއެލް/1/10410ހުޅުމާލެ ލޮޓު  ހުޅުމާލެ ކ ސީވީޓްގެ ފޭދޫ ސ އަޙްމަދު ޝިފާން H11/00239

މއ ނަޓްވިލާ މާލެ ކ ބްލޫހެވަން ކަނދޮޅުދޫ ރ ޢާއިޝަތު ފިދާ H11/00241 176

ހަތާ މާލެ ކ ވިންޑްސްކްރީން ފިޔޯރީ ގދ ޙައްވާ ޝަކީލާ H11/00243 177

ކާވިޔާ. މ މާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ މާފަރު ނ هللاމަރްޔަމް ޢަބްދު H11/00244 178

މަހުދު މާލެ ކ ފެންފިޔާޒުގެ މާޅޮސް ބ ފާޠިމަތު ޒީޝާން މޫސާ H11/00246 179

ހަސްތީ .މ މާލެ ކ ހަސްތީ .މ މާލެ ކ މަރްޔަމް ރުޝްދާ މުޙައްމަދު  H11/00248 180

ދަހާބު. މއ މާލެ ކ ހެޕީސައިޑް ދާންދޫ ގއ ޝިފްޒާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން H11/00249

ދަހާބު. މއ މާލެ ކ ރޯޒީ ދާންދޫ ގއ ޒަމްޢަތު ޢަލީ H7/03468

ހިތްފަސޭހަވާދީ. މ މާލެ ކ މީނާޒް ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު އިޙްސާނު H11/00250

ހިތްފަސޭހަވާދީ. މ މާލެ ކ ްަނަޔާބަހާރު ހޯރަފުށި ހއ މަރްޔަމް ޝިފާޒާ H11/00251

ކޫލްވޭލް . މއ މާލެ ކ ސީސާރ  އަލިފުށި ރ ޢަލީ ޝާހް  H11/00252 183

ހުދުއާން. މއ މާލެ ކ ކުރުދުމާގެ މަރަދޫ ސ އަޖުރާ ރަފީޤު H11/00253 184

ކޫލްވޭލް  މާލެ ކ އައިރިސް  އަލިފުށި ރ އިބްރާހިމް ޙުސައިން H11/00254 185

10120ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހަވީރީގެ  ފުވައްމުލައް ޏ ޝަހީދު އަލީ  H11/00255 186

ނޑި ވެލި. ގ ތު މާލެ ކ ފްރެޝްހާރޓް ފުލިދޫ ވ އާމިނަތު އަރޫޝާ H11/00256 187

181
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

105-2-03 ހުޅުމާލެ ކ މުޙަންމަދީއާބާދު ތިމަރަފުށި ތ އިބްރާހީމް ޢަލީ H11/00257

105-2-03 މާލެ ކ އަލަމާގެ  މާއެނބޫދޫ ދ ސަބީމާ އަޙްމަދު H15/00582

އާދިއްޕަރު. މއ މާލެ ކ ނޫރާނީމާގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ އަޙްމަދު ޝިހާމް H11/00258 189

ޓިވެގާލައިޓް.ހ މާލެ ކ ބިއުޓީފުލާވަރ ތަކަންދޫ ހއ ހުސެއިން ޒާހިން H11/00259 190

ލަކީސްޕޮޓް ވިލިނގިލި ކ ނަސީމީހިޔާ ފިނޭ ހދ ޝަމޫނާ މުޙައްމަދު H11/00260

ލަކީސްޕޮޓް ވިލިނގިލި ކ ފެންފިޔާޒުގެ ފިނޭ ހދ އިބްރާހީމް ވަޙީދު H15/00585

ކާޕެންޓަރ ވިލާ. މ މާލެ ކ ގޯލްދަންހައުސް ތިމަރަފުށި ތ މަރްޔަމް ޢަރުޝީ H11/00261 192

ރޭންވިއު މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ އުކުޅަސް އއ އަޙްމަދު ނާޝިދު H11/00264 193

މަދޮށިކުރި . ހ މާލެ ކ ނިވްސަން  ވަށަފަރު ހއ ޙައްވާ ވިޒުނާ  H11/00266 194

ކުއެސްޓް.ގ މާލެ ކ ވައިޓްހާބަރ ހުޅުދޫ ސ އަޙްމަދު ޝަބާޙް H11/00267

ކުއެސްޓް.ގ މާލެ ކ ގޯލްޑަންސްޓާރ  ހޯރަފުށި ހއ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  H11/00268

އައްސޭރިގެ.މ މާލެ ކ ސަންގަމް މަޑުއްވަރި މ އިސްމާޢީލް ޙަނީފް H11/00269 196

މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ1ާ/ ސެލީޓާ  ކ މީޒާން ކުޑަފަރީ ނ ފާޠިމަތު ރިޢުލާ H11/00271 197

10415ހުޅުމާލެ /ފަރުމާވިލާ ހުޅުމާލެ ކ ދިވަރު  މާއެނބޫދޫ ދ ރަޙީމާ އާދަމް H11/00272

10415ހުޅުމާލެ / ފަރުމާވިލާ ހުޅުމާލެ ކ މަލާޒް މާއެނބޫދޫ ދ ްާޢަލީ ޝަމީމް H11/00273

109-ޖީ-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރޯޒްވާދީ ކުރެންދޫ ޅ އަޙްމަދު ނާސިފް H11/00274 199

އ5ޭޕަރީވާރި  މާލެ ކ މިރިހި ނިލަންދޫ ފ ޢާއިޝަތު ނަބީލާ ޖަލީލް H11/00275 200

ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ.މއ މާލެ ކ ޑޭޒީވިލާ ފީއަލި ފ ޝާހިދާ އިބްރާހީމް H11/00276 201

ނާއިބުގެ އިރުމަތީގެއާގެ. މއ މާލެ ކ ސަބާނާ އަލިފުށި ރ ޢާއިޝަތު ޝަބާނާ H11/00277 202

ސަބާނާ އަލިފުށި ރ ސަބާނާ އަލިފުށި ރ ޞާބިރާ ވަހީދު H11/00278 203

161-2-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ދިލްކަޝްގެ ތަކަންދޫ ހއ ރަޝީދާ މުޙައްމަދު H11/00279 204

ގުލްއަލާގެ. ގ މާލެ ކ ސަބުދެލި ތަކަންދޫ ހއ މުނާ ޢަލީ  H11/00280 205

ފަހި. މއ މާލެ ކ ސެކަންޑްޕްލޭސް. މއ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޣިޔާޘް H11/00281 206

އަސްނަފް. މެ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ ހިންނަވަރު ޅ އާމިނަތު މުޙައްމަދު H11/00282 207

އައިވަރީހައުސް .މއ މާލެ ކ ނިއުފްރޭންޑް ފީއަލި ފ އަޙްމަދު ސުހާން  H11/00283 208

މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާމުލާހާ، . ހ ކ ގުމްރީގެ ދިއްދޫ ހއ މޫސާ ސަޢީދު H11/00284 209

143-02-3 ހުޅުމާލެ ކ ވިލާސަންގެ އިސްދޫ ލ އާމިނަތު ވިރުދާ H11/00285 210

ރިދަލިގެ.މއ މާލެ ކ ރިދަލިގެ.މއ މާލެ ކ ނަވާޒު އަޙްމަދުهللا އަބްދު H11/00287 211

މާފަހިގެ.ގ މާލެ ކ ފަށުވި ތޮއްޑޫ އއ އިބްރާހީމް ޖިނާހް H11/00288 212

އ7ޭ 3ބަގުފަޑިއްގެ . މއ މާލެ ކ ނޫރުވާދީ ތޮއްޑޫ އއ އަްަޙްމަދު ޙަފީޡް H11/00289

3ބަގުފަޑިއްގެ . މއ މާލެ ކ މިސްކިތްމަގު، އަލިގާ ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ޢަލީ H15/00672

ލާމް . މއ މާލެ ކ ޗަބޭލީގެ  ބާރަށް ހއ ޖާވީދު މުޖްތަބާ  H11/00290 214

3-606އެމިން އެވެނިއު  ހުޅުމާލެ ކ ސީވީޑް މަރޮށި ށ ނަބީލާ އަބްދުއްރަޝީދު H11/00291 215

ދޮންފަސް.ވ ވިލިނގިލި ކ ވީވަރު މާފަރު ނ މުނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H11/00292 216

މާޖެހިގެ. ގ މާލެ ކ ފްލޯރެންސް އަލިފުށި ރ އަޙްމަދު އަރޫން H11/00293 217

ބްރައިޓްވިލާ. ހ މާލެ ކ ދަޑިމަގު، މާވަގެ ފުވައްމުލައް ޏ ނާޞިޙާ ޙަސަންދިދީ H11/00294 218

16-02 1މާލެހިޔާ  މާލެ ކ ޕެންޓޮންވިލާ. ހ މާލެ ކ ޙަސަން ޖުމައިލް H11/00295 219

45-02-06ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގޯޅިތެރެގެ ވިލުފުށި ތ ސަންފާ ޤިސާމާ H11/00296 220

10475ހުޅުމާލެ، އާއިލާ، ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޗަމަން ކޮމަންޑޫ ށ ވިސާމާ މޫސާ H11/00297 221

ހޭރިޔާ  މާލެ ކ މުސްތަރީގެ  މާއެނބޫދޫ ދ ނިޝާލް ނަސީމް  H11/00298 222

ނިއުހެޕިނަސް . ހ މާލެ ކ އަލިވާގެ  ނައިފަރު ޅ ޢީސާ މުޙައްމަދު  H11/00299

ނިއުހެޕިނަސް . ހ މާލެ ކ ލޯޖެހިގެ  ނައިފަރު ޅ ރުޤިއްޔާ ޙަނޫން  H15/00715

ނިޝާން.މއ މާލެ ކ އައިދަ  ނިލަންދޫ ފ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް H11/00300 224

ކޫލްގުރާސް.ގ މާލެ ކ އޯކިޑްހިޔާ މަރޮށި ށ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް H11/00301 225

އަރިސް.ގ މާލެ ކ ލިކަ ފުވައްމުލައް ޏ هللاނަޖުވާ ޢަބްދު H11/00302 226
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

11251ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ މާބަގީޗާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ރާމިޙު ޙަސަން H11/00303

11251ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަމާޒު މުލި މ މަފާޒާ އަޙްމަދު H11/00304

ކުދެހިގަސްދޮށުގެ. މ މާލެ ކ ނިޔަމަ އަލިފުށި ރ ޢާއިޝަތު އާދަމް H11/00305 228

ވަނަ ފްލ2ޯ 11294ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޖަވާހިރުވާދީ މަޑުއްވަރި މ މަރްޔަމް ޢިނާޔަތު H11/00306 229

މުރެކްސް މާލެ ކ އަދަ ކޮމަންޑޫ ށ ޢައިޝަތު ޒިދުނާ H11/00307 230

ހުޅުމާލެ 12-4-06ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ކ ކުއްޅަވައްމާގެ ތުރާކުނު ހއ ސާމިޔާ މުޙައްމަދު H11/00308 231

ގްރީންވިލާ ކުރެންދޫ ޅ ގްރީންވިލާ ކުރެންދޫ ޅ މުޙައްމަދު އަކުރަމް H11/00309 232

137-03-04 ހުޅުމާލެ ކ ސެވީނާ އިންނަމާދޫ ރ އާމިނަތު ޝިޔާޒާ H11/00311 233

5ހުޅުމާލެ، މާވަހަރު  ހުޅުމާލެ ކ 5ހުޅުމާލެ، މާވަހަރު  މާލެ ކ ޝާނާ H11/00312

5މާވަހަރު  ހުޅުމާލެ ކ ފިނިރޯޅި ބިލެތްދޫ ފ މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ H11/00313

ރޑެން ކުރޯންގާ ހޯރަފުށި ހއ ރޑެން ކުރޯންގާ ހޯރަފުށި ހއ ޒަމްރާ ޤާސިމް H11/00314 235

ރިމައިންޑްވިލާ.ވ މާލެ ކ ކުރަހާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ފާޠިމަތު ޒުލައިޚާ H11/00315 236

ކަގި . މ މާލެ ކ ދުނގެތިމާގެ  ފޭދޫ ށ ނާްާޞިޔާ ޔޫސުފް H11/00316 237

305/149ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހިތްފަސޭހަގެ  ގާފަރު ކ ޝާމާ ލަޠީފް  H11/00317 238

މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ2ާގްރީންވިލާ . ގ ކ ސީސައިޑް މަރަދޫ ސ އާމިނަތު ޢުލްޔާ H11/00318

ގްރީންވިލާ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ. ގ މާލެ ކ މޭވާގަސްދޮށުގެ މަރަދޫ ސ ޝަޙުރުއްރިސާލް H11/00319

ގޯލްޑްހޯޕް .މއ މާލެ ކ ފެހިގެ މާމެންދޫ ގއ މުޙައްމަދު ނާވިލް ޖުނައިދު  H11/00321 240

ވަލުގެ.މއ މާލެ ކ އައްސޭރިވިލާ މަޑުއްވަރީ ރ އާމިނަތު ހަބިއްޔާ H11/00322 241

ކުރިކީލަވާދީ .ވ ވިލިނގިލި ކ ލިލީމާގެ  މިލަދޫ ނ ފާޠިމަތު ސަމާ ޔޫސުފް  H11/00323 242

ކުރިކީލަވާދީ .ވ ވިލިނގިލި ކ ފިނިމާގެއާގެ .ހ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޔާސްމީން ވަޙީދު  H11/00324 243

އުނިޔާ. މ މާލެ ކ އާވިނަ މުލި މ ޢާއިޝަތު ވިޝާން H11/00325 244

ރަންމަހި . ގ މާލެ ކ އަލިތަރި  ފީވައް ށ އާމިނަތު ނައުސާ  H11/00326

ރަންމެހި . ގ މާލެ ކ ހުދުވެލި  ރަސްގެތީމު ރ ޙުސައިން ޙަސަންފުޅު  H11/00327

10088ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މުގުރިގެ  ނަޑެއްލާ ގދ ޝިފާ އިބްރާހީމް  H11/00328 246

5ވަޑިނޮލުގެ އޭ. ގ މާލެ ކ ފަޒާ މަނަދޫ ނ ސަޢުދު ޢައްފާން H11/00329 247

129-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  NULL NULL ހިމާލިޔާ ދިއްދޫ ހއ ޙަސަން ވަޖީހު H11/00330 248

އަންގާގައު.މ މާލެ ކ މާތޮދާއަވަށް ފުނަމާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ރަމްޒިއްޔާ ޙަސަން H11/00331 249

ކަންޒުދޮށުގެ ފޭދޫ ސ ކަންޒުދޮށުގެ ފޭދޫ ސ އަޙްމަދު ފަހީމް H11/00332 250

41-3-08ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މާތިލަ ކެލާ ހއ އާމިނަތު ފަޒްލީން H11/00333 251

ދޫރިއަން ފުލެޓުސް މާލެ ކ އަންޒަމާން ތިނަދޫ ގދ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު H11/00334 252

3- ހުޅުމާލެ ފުލެޓ149ް-ޖީ ކ ހަވީރީގުލްޝަން މަގޫދޫ ނ މުޙައްމަދު ވަޙީދު H11/00337 253

ވަނަބުރ6ިޝާޒީބްލޫ، . މއ މާލެ ކ ކާމިޔާބު  ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ފަރުދީނާ  H11/00338 254

ލަކީ . ހ މާލެ ކ ކަރަންކާވިލާ  ތިމަރަފުށި ތ ޢަލީ ޝަހީމް އާދަމް H11/00339

ލަކީ . ހ މާލެ ކ ދޭދަރުގެ އޭދަފުށި ބ ޝަވާޒާ މުޞްޠަފާ  H11/00340

ވަނަފަ ންގިފިލ1ާކުއްޅަވަށްމާގެ، . ހ މާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ ކުރެންދޫ ޅ هللاޝަހީދާ ޢަބްދު H11/00341 256

ވަނަ ފަންގިފިލ1ާޖަނަވަރީވިލާ،  މާލެ ކ ގުލްހަޒާރުގެ  ހަންޏާމީދޫ އދ މުޙައްމަދު ފައިސަލް H11/00342

ޖަނަވަރީވިލާ. ހ މާލެ ކ ނިޔަދުރުމާގެ ހިންނަވަރު ޅ ފާޠިމަތު ބަސްމާ H11/00343

10036ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ނޑު، ރޭވަ ދިގުވާގަ ފުވައްމުލައް ޏ ޙުސައިން ޝަރުމީލް  H11/00344

10036ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މާދަޑު، ޝާރާޒް ފުވައްމުލައް ޏ ޙަދީޖާ ޢައްބާސް H15/00860

11318ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވާރޭވިލާ ތަކަންދޫ ހއ هللاނަޝީދާ ޢަބްދު H11/00346 259

ޔެލޯފްލަރވާ މާލެ ކ ފަރިހިގެ ކެލާ ހއ ޢާއިސަތު ނިޡާމާ H11/00347 260

ފީމާ. ގ މާލެ ކ ޗާންދަނީގެ  ހިރިމަރަދޫ ހދ އާމިނަތު ޖަޒުލީ H11/00348 261

އެކްސްޓުރާހެވަން.ހ މާލެ ކ ގުލްފާމުގެ ތުޅާދޫ ބ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް H11/00349 262

ޔެލޯފުލާވާ . މ މާލެ ކ އަލިވަރު  ދިއްދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ H11/00350 263

ބ4ީކްރިމްސަންލައިޓް . ހ މާލެ ކ އިލާޒާ  ހުޅުދުއްފާރު ރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު H11/00351 264
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

މާލެ ފަންގިފިލ3ާއަހުމަދުއާބާދު . މ ކ މަލާޒް ފެހެންދޫ ބ ފާޠިމަތު މިލްޒާ H11/00352 265

ކީސާ.ގ މާލެ ކ ވިދުވަރު އިހަވަންދޫ ހއ މުޙައްމަދު ސަމީރު H11/00353 266

ކަރަންކާ.ވ ވިލިނގިލި ކ މޫން ސްޓަރް  ތިމަރަފުށި ތ ފާޠިމަތު ނީލާ H11/00354 267

ޒީނިޔާމާގެ. މއ މާލެ ކ ނޫވިލާގެ ވާދޫ ގދ ޙަސަން ދީދީ H11/00355 268

11237ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަޙުމަދީއާބާދު ތުރާކުނު ހއ ޒަކިއްޔާ އިބްރާހީމް H11/00359 269

ދަކަނދާމާގެ.ހ މާލެ ކ ބަގީޗަގެ  ފޯކައިދޫ ށ މަރްޔަމް ރަޝީދާ H11/00361 270

ފުސްފަޅު .ހ މާލެ ކ މޫންލައިޓް  ނައިފަރު ޅ ބަލްޤީސް މުމްތާޒް  H11/00362 271

ގޯލްޑްހޯޕް. މއ NULL NULL އަތިރީގެ އޭދަފުށި ބ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރަޝީދު H11/00363

ގޯލްޑްހޯޕް. މއ މާލެ ކ ރުވާމާގެ ހޮޅުދޫ ނ މަރްޔަމް ނާޡްމީ H11/00364

ކަންޒޫރި . މ މާލެ ކ ނަޞްރު  ތިމަރަފުށި ތ އާމިނަތު ސާރާ  H11/00365

ކަންޒޫރީ. މ މާލެ ކ ފުނަމާގެ މަޑުއްވަރި މ ދާއޫދު އިބްރާހީމް H15/00915

10088ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އިރަމާގެ ފޭދޫ ށ ޒަހީރާ ޢަބްދުއްރަޙީމް  H11/00366 274

10088ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އިރަމާގެ ފޭދޫ ށ މަރްޔަމް ޟަމީރާ H11/00367 275

2ސާނިޔާ . މ މާލެ ކ ޖޭމުގެ މާވަށް ލ ޙައްވާ މުޛުނާ H11/00368 276

ތޮއިބާގެ .މ މާލެ ކ ދިލާރާގެ  ކަނދޮޅުދޫ ރ އާއިޝަތު ތަސްލީމާ އަޙްމަދު  H11/00369 277

މާލެ ވަނަފަންގިފިލ1ާރޫބާވިލާ .މ ކ އުއްމީދީއަލި އިނގުރައިދޫ ރ އާއިޝަތު ހަނާއު  H11/00370 278

ކޮލަމްބިޔާ މާލެ ކ އޯކިޑްމާގެ ގުރައިދޫ ތ މާޖިދާ ޙުސައިންމަނިކު H11/00371 279

114-3-04ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މައިފާހައުސް ކާށިދޫ ކ އާމިނަތު ޞާލިޙް H11/00372

114-3-04 ހުޅުމާލެ ކ ރަންހާރުގެ ނައިފަރު ޅ މަންޞޫރުهللا ނޫރު H15/00034

ފުފޫގެ. މއ މާލެ ކ ނޫތަރި ހިތާދޫ ބ ޙާމިދު އިދުރީސް H11/00373 281

ވެސްޓްސީ.މ މާލެ ކ ދަރެސް އަލިފުށި ރ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ H11/00374 282

ފުށިތިކާލުގެ.މ މާލެ ކ ސަންފުލާވަރު ހަންޏާމީދޫ އދ އާމިނަތު ޝަފީޤާ H11/00375 283

ޝާރިގާ.ގ މާލެ ކ ގުޑްލަކް ފުނަދޫ ށ ޙަސަން އިބްރާހީމްފުޅު H11/00376 284

ރޮކްބިޗްވިލާ. މއ މާލެ ކ ކަނީރުމާގެ ދަރަވަންދޫ ބ މުޙައްމަދު ވިސާމް H11/00377 285

ނޑިގެ  ކަ މާލެ ކ ރަންވެލި ދާންދޫ ގއ هللاޙައްވާ ހަނާ ޢަބްދު H11/00378 286

ތަރިލުން.ގ މާލެ ކ ވިލުދޮޅި ބިލެތްފަހި ށ ޙަދީޖާ އިބްރާހީމް H11/00379 287

ރިހިއަލި. މއ މާލެ ކ ސައުތުލައިޓް ނޑިދޫ ބަ ދ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު H11/00380 288

10428ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އެންދެރިމާގެ މާއެނބޫދޫ ދ އިބްރާހީމް ޙަލީލު H11/00381 289

48-03-08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަސުރުމާގެ  ހުޅުދެލި ދ އަޙްމަދު ޤުރައިޝް  H11/00382 290

މުއިވިލު. މ މާލެ ކ އަމިތަރި ނޑިތީމު ކަ ށ ޢަލީ ސާލިމް H11/00383 291

ނޑުރިޔާ. މއ ތު މާލެ ކ 129-ގ-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ މުޙައްމަދު ނަޞްރު  H11/00384 292

ކަނދުމާގެ .ގ މާލެ ކ ފޮނިމާގެ  ކުރެންދޫ ޅ ޢާއިޝަތު ސާލިމާ  H11/00385 293

ބ8ީރިޔާލް  މާލެ ކ ދެބުދާރުހައުސް ގައްދޫ ގދ ނަޒާހަތު މުޢީން H11/00386 294

02-2-70ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނިޔާމަ ހިންނަވަރު ޅ ޝަފާޒާ އަޙްމަދު H11/00387 295

ރޑަން.މ ރެސްޓިންގ ގާ މާލެ ކ ހުވަނދުމާގެ އުތީމު ހއ މަރިޔަމް ނަޖުވާ H11/00388 296

123-ޖީ-04ހުޅުމާލެ  މާލެ ކ މިސްރުމާގެ  ކެންދޫ ބ އާމިނަތު ޝިއުނީޒާ H11/00389 297

ސ2ީ-1-ކޮރަލްވިލް ޑީ ހުޅުމާލެ ކ ސަމަންވިލާ  ދިއްދޫ ހއ ފާޠިމަތު ޙަފީޡާ  H11/00390

(ސ2ީ-1-ޑީ) 2ކޮރަލްވިލް  ހުޅުމާލެ ކ 8323ދަފްތަރު ރސ ނަންބަރު  މާލެ ކ މުމްތާޒު އާޞިމް H9/01915

ސްވީޓްއިރީނާ. ގ މާލެ ކ ނަދާ ހިތާދޫ ބ މުޖާޙް މުޙައްމަދު H11/00391 299

ނޑޭރިކޮށި  190ބަ މާލެ ކ ހަވީރީގެ  ހިތާދޫ ބ އަޙްމަދު ޙުސައިން  H11/00393 300

ހާދޫ. މ މާލެ ކ ނޫހިްިރި މީދޫ ރ ފަޒުނާ ފާރޫޤް H11/00394 301

ވިނަރެސް . މއ މާލެ ކ ޒީނިޔާ  ދާންދޫ ގއ هللا މުޢުމަރު ޢަބްދު H11/00395 302

ސޯފާގެ . ހ މާލެ ކ އާފަހި. ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ ޙުސައިން H11/00396 303

7-3-06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އާނަމާލް ތިނަދޫ ގދ ކައުޝަރު ޝަލްޠަނާ H11/00397 304

39ވިލިހިޔާ .ކ ވިލިނގިލި ކ ނަރުގިސްވިލާ  ހޮޅުދޫ ނ މަރްޔަމް ޖަވްޒާ H11/00398 305

272

273

280

298
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ރޖ ޓަވާރ. ގ މާލެ ކ ގްލޯރީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ޒައިދު އިބްރާހީމް H11/00399 306

ސައްލިގެ .ގ މާލެ ކ ޖޭޑް  .ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ މާޝާ ޢަބްދުލް ޤާދިރު  H11/00400 307

ޕިންކް މާލެ ކ ނޫވިލާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ސާމީޙް ޝެހެނާޒް  H11/00401

ޕިންކު. ގ މާލެ ކ ކަބުރުގެ ކެންދޫ ބ މަރްޔަމް ޢަދީލާ H11/00421

މަގޫދޫގެ. މ މާލެ ކ ނޑި، ޔަމްލާ ތު ގަން ލ އިބްރާހީމް ޝަމީމް H11/00403

މަގޫދޫގެ . މ މާލެ ކ ރޯދި ހުޅުދޫ ސ ސަހުމާ މުރުތަޟާ H11/00407

1ލައިޓްކޯނާރ. މއ މާލެ ކ ނޑުގެ. ފަރެސްއަވަށް އަލަދަ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ސިހާހް ސަޢީދު H11/00406 310

ގޯލްޑަން ހައުސް . ގ މާލެ ކ ކޯޒީކޯނަރ. މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ އިބްރާހީމް ނަވާސް ފަތުޙީ H11/00408 311

ބޯވެލި މާމިގިލި އދ ބޯވެލި މާމިގިލި އދ އިނާޒުهللا ޢަބްދު H11/00409 312

ލާމިހިޔާ . ގ މާލެ ކ އަމާން  ކުޑަފަރީ ނ މުޙައްމަދު ނަޢުޝާދު އަޙްމަދު H11/00410 313

ބަންޑާރަކޮށި . ގ މާލެ ކ ހެޕީ ކެލާ ހއ މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް  H11/00411 314

އެވަރބުލޫ. މ މާލެ ކ މާދަޑު، ލަސްވެގާސް ފުވައްމުލައް ޏ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު H11/00413 315

ހުޅުމާލެ، އަމީންޓީކްއެވެނިއު  މާލެ ކ ގްރީންސްޕޭސް  މަރަދޫފޭދޫ ސ ޝިމްނާ ޙަސަން  H11/00414 316

ޒަމްނާ . ގ މާލެ ކ ރަންފަރު  ތިނަދޫ ގދ ފަޞީޙު މުޙައްމަދު  H11/00415 317

ސެވީނާ .ގ މާލެ ކ ލޫބިޔާ.މ މާލެ ކ އާމިނަތު ޝެހެނާޒް H11/00416 318

ޖެރޭނިއަމް  މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ  ކަނދޮޅުދޫ ރ މުޙައްމަދު ޢަލީ H11/00418 319

ވައިލެޓްމާގެ.މއ މާލެ ކ ބްލޫވޭވް އަނގޮޅިތީމު ރ އަޤްލީމާ މުޙައްމަދު H11/00419

ވައިލެޓްމާގެ.މއ މާލެ ކ ބުރުނު އަނގޮޅިތީމު ރ ޢަލީ ޖިނާޙް H15/01034

ހަމްޒަތުހިޔާ ދިގުރަށް އދ ވައިޖެހޭގެ މަޑުއްވަރީ ރ ޢާއިޝަތު ފަރުޚާނާ  H11/00420 321

139-3-06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވިނަރެސް ގައްދޫ ގދ އަޙްމަދު ޝިޔާޒު H11/00422

139-03-06 ހުޅުމާލެ ކ އަލްފާ ނޑޭ ކޮ ގއ ޢަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ H11/00423

ނާއިންފަރުއާގެ. މ މާލެ ކ މޫންލައިޓްވިލާ ދެއްވަދޫ ގއ ފާޠިމަތު އަނީސް H11/00425 323

ދަކަދާމާ.ހ މާލެ ކ މިސްކިތްމަގު، މޫރިތިގެ ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ޝަރުމީލާ  H11/00426 324

ކޮކާގެ މާލެ ކ ބަރާބަރުގެ ލަންދޫ ނ މުޙައްމަދު މޫސާފުޅު H11/00427 325

އ05ޭއޯޝަންމީޑް .ގ މާލެ ކ ކިނާރާ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޝަމީމާ އަޙްމަދު H11/00428 326

ތްރީކްލައިޓް މާލެ ކ އަލްފާ ނޑޭ ކޮ ގއ އަމީޒާ މުޙައްމަދުދީދީ H11/00429 327

97-3-02 ހުޅުމާލެ ކ ހަތާ ތިނަދޫ ވ ރިސްފާ ނަސީމް H11/00430 328

މާލެ ވނަ ފަންގިފިލ1ާއައިޒިޔާ .ގ ކ މެޓްރޯވިލާ ތުޅާދޫ ބ ޢާރިފް ޢަލީ H11/00431 329

ދޮންގުރި. ގ މާލެ ކ އަސަރީްިވިލާ ހިތަދޫ ސ ސަޢީދު އަޙްމަދު H11/00432

ދޮންގުރި. ގ މާލެ ކ ރެޖީނާގެ މަރަދޫ ސ އާމިނަތު ފަޒުވީލާ H11/00433

1ލެކްސް އަން އެޕާރޓްމްންޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރޑް  ސްވޯ އަލިފުށި ރ އާމިނަތު ޝީނާ އާދަމް  H11/00434

1ލެކްސްއަން އެޕާރޓްމަންޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޒީނިޔާގެ ފޭދޫ ސ ޢާޞިފްهللا ޢަބްދު H11/00435

ވިޔަވަތި.މއ މާލެ ކ ބްލޫވިންޓަރ މީދޫ ދ އަޙްމަދު ޢަތީދް H11/00436 332

ދޫގަސް.މއ މާލެ ކ ޓޫފްލާވަރސް ކިނބިދޫ ތ ޝަރީފް هللا ޢަބްދު H11/00437 333

ރުވާކުރި. މ މާލެ ކ މީނާޒް ފައިނު ރ އަޙްމަދު ރިފްޝާން H11/00439 334

ޅޮސްމާގެ.ހ މާލެ ކ ނިރޮޅުމާގެ ތިމަރަފުށި ތ ޢާޝިޤާ ޢައްބާސް H11/00440 335

166.3.3ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސައިމާގެ  ވިލުފުށި ތ ޒިފްނާ ޢަބްދުލްޣަނީ  H11/00441 336

11185ލޮޓްނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މާގަސްދޮށުގެ ފީއަލި ފ އާމިނަތު ޝިފާ H11/00442

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

އިޝާނީވިލާ. ހ މާލެ ކ ޝިފާނާމަންޒިލް. މ މާލެ ކ އަޙްމަދު ޝިފާޢު H11/00444 338

ކުރުވަނި . މ މާލެ ކ ފުނަމާގެ  ކެލާ ހއ ޚަތުމާ ޙަސަން ވަޙީދު  H11/00445 339

ލޮޓް 11252 ހުޅުމާލެ ކ ޖަވާހިރުގެ ކޮލަމާފުށި ގއ މަރްޔަމް ލަޠީފް H11/00446 340

10502ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ކޯދު  މާވަށް ލ هللاޝަޒުނީ ޢަބްދު H11/00447 341

ޖ5ީ-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އިވްނިންގްސަން ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ރިޒްމީނާ ރަޝީދު H11/00448

5-ޖީ-02ފްލެޓް . ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ 5-ޖީ-02ފްލެޓް . ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ ޢަޙަދު އަޙްމަދު ނަޢީމް H11/00449

331

337

342

330

308

309

320

322
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ސެންޓާލަމް. ހ މާލެ ކ ނޑިމާގެ ދެތަ ކުޑަހުވަދޫ ދ މަލާހާ އިބްރާހީމް ފައުޒީ H11/00450 343

އެއަޑޯން.މ މާލެ ކ އޯޝަންވޭ ދިއްގަރު މ ްޫޙުސައިން ނުޢުމާން H11/00451 344

ސީޝެލް ހުޅުމާލެ ކ އިރުްުޒުމާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ މޫހާ ރަޝީދު H11/00452 345

ރޑް.ހ ލޭޑީބާ މާލެ ކ ބަހާރީވިލާ ތިނަދޫ ގދ ލުބްނާ އިސްމާޢީލް H11/00453 346

287މުޖާހިދު  ވިލިނގިލި ކ ނޑު ބާށާޑު. ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ މަރްޔަމް ރިޒްނާ H11/00455 347

ރީތިވިލި، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ބީ. ވ ވިލިނގިލި ކ ސާޒް ނައިވާދޫ ހދ ޝަޒްނާ މުޙައްމަދު H11/00456 348

ޕާރސީވް ވިލާ. މއ މާލެ ކ ހިތަދޫ ދިއްދޫ ހއ އާމިނަތު ސިހާނާ H11/00457 349

ރޑޯން.މ އެއަ މާލެ ކ މަރިޔާޒް މާއެނބޫދޫ ދ ސާއިހާ މުޙައްމަދު  H11/00459 350

އަޖަމީޕޫލް.މ މާލެ ކ އަނޯނާގެ ނައިފަރު ޅ ފަޚްރު ޙުސައިން H11/00461 351

ގުރާތުންގެ.ހ މާލެ ކ މުގުރިގެ ނަޑެއްލާ ގދ ޔާސިރު އިބްރާހީމް H11/00462 352

ބ6ީހަތޭލި .ހ މާލެ ކ ފަރިހިގެ ކެލާ ހއ ފާޠިމަތު ނާޠިރާ H11/00463 353

ކުރެދިގެ. މ މާލެ ކ ރިހިގެ ހޯރަފުށި ހއ މަރްޔަމް ރަނާ H11/00464 354

ވަނަ ފްލޯރ5ރީނދޫމާގެ، . މއ މާލެ ކ މައިޒާން ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ލީނާ ސޯލިހް H11/00465 355

ހިންމިޔާ.މ މާލެ ކ އާމާޒުގެ ގޮއިދޫ ށ ޙުސައިން ޢަޒުމީލް H11/00466 356

ބަރަބޯމާގެ. ހ މާލެ ކ ޖަވާހިރުވާދީ ނޑޭ ކޮ ގއ ޙައްވާ ރިޝޫފާ H11/00467 357

ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ.މއ މާލެ ކ ހަނދު ނައިފަރު ޅ ހުސައިން ރަޝީދު H11/00468 358

ރިވެތި. ވ ވިލިނގިލި ކ ނަމޫނާވިލާ. މއ މާލެ ކ ޙުޒައިރުهللا ޢަބްދު H11/00470

ރިވެތި. ވ ވިލިނގިލި ކ ހީނާމާގެ ހުޅުދޫ މަރްޔަމް މަމްޝާ މުޙައްމަދު ޙުސައިންސ H15/01214

ޖަނަވަރީމާގެ. ގ މާލެ ކ ސޮނީ ކޮމަންޑޫ ށ މުޙައްމަދު ރަޝާދު H11/00471 360

ކޯމަސް.މއ މާލެ ކ މިނިވަންއައްސޭރި މާމެންދޫ ލ ފާޠިމަތު އަމާނީ H11/00472 361

ބްލޫއޯޝަން، ސްރީލަންކާ NULL NULL ގަދަގެ ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ޝަޒުނާ  H11/00473 362

ދިލާސާއާގެ.ހ މާލެ ކ ރަންގަލި ތުޅާދޫ ބ ސަލީނާ ޒަކަރިއްޔާ H11/00474 363

ދިއްލީގެ . ހ މާލެ ކ ވެލިދޫގެ  މާމެންދޫ ގއ ޞަދުމާ ޝަރީފު  H11/00475 364

އަރިވަރު. މއ މާލެ ކ އަރިވަރު. މއ މާލެ ކ ޙައްމާދުهللا ޢަބްދު H11/00476 365

ރެޑިއަމްކޮކާ. މ މާލެ ކ އުފާވެރިމަންޒިލް  ފައިނު ރ ޢުމަރު އިބްރާހީމްމަނިކު H11/00477 366

ވާދީރޯސް.މ މާލެ ކ ހެޕިނަސް ހޯޑެއްދޫ ގދ މައިމޫނަތު ޝަރީފް  H11/00479 367

މޯނިންގްވިއު މާލެ ކ ދިއްގަރު މަގޫދޫ ފ މުޙައްމަދު ފައިރޫޒް H11/00480 368

18-2-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަލިތަރިއާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ތަޙިއްޔާ ނަޞީރު H11/00481

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

ސުންބުލާގެ  މާލެ ކ ދަޑިމަގު، ޑޭޒީއާގެ ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދ ސުދާމް ޞާލިޙު H11/00482 370

ދަނބުގަސްދޮށުގެ . މއ މާލެ ކ ހަވޭލި  މަނަދޫ ނ ޙުސައިން ޝުޢައިބު  H11/00483 371

ހިރަފުސްގެ. ހ މާލެ ކ ބްރޫމް ތިނަދޫ ގދ ފާޠިމަތު އާދަމް H11/00484 372

މީނިއާ. މ މާލެ ކ ބްރޫމް ތިނަދޫ ގދ ޢާޞިމާ އިބްރާހީމް H11/00485 373

ޕާރލްމާވިލާ. މ މާލެ ކ ސަވޭރާ ނޭކުރެންދޫ ހދ އާސިޔަތު ޝަޒީމާ H11/00486 374

11195ލޮޓް  މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ NULL ބ ޢަބްދުއްލަޠީފް H11/00487

11195ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފިނިވާގެ  ކަޅައިދޫ ލ ޙައްވާ ނަދީމާ  H11/00488

99-2-03ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހިޔާދޮށުގެ ކިނބިދޫ ތ އާމިނަތު އަމީނާ H11/00489 376

ނިގާޓާ. މ މާލެ ކ މީްީނާޒް. ކުޅުދޫ ކެނދިކޮޅުދޫ ނ ސަލާމާ މުޙައްމަދު  H11/00490 377

ނަސީމީ. ހ މާލެ ކ އާވިޔާގެ ވިލުފުށި ތ ޒާހިރާ ޢަލީ H11/00491 378

706މާލެ ގްރޭންޑް . ގ މާލެ ކ ތުޑީގޭްަްައާގެ ތިމަރަފުށި ތ هللاލަޙުފާ ފަތުޙު H11/00492 379

ހިކިވެލި.ގ މާލެ ކ ހަދުވަރީއާގެ ވިލިނގިލި ގއ ސަމާޙަތު ނަސީރު H11/00493 380

ހުދުފިޔަ.ހ މާލެ ކ ތިލަފަޅު މީދޫ ރ ފާޠިމަތު އަމީރާ H11/00494 381

2އަމީލީ ހިޔާ ފުލޯ . މއ މާލެ ކ އިރަމާގެ ކާށިދޫ ކ ޛަހީނާ ޢަލީ H11/00495 382

ވައިޓްގާރލް. ހ މާލެ ކ އާދުނި ތުޅާދޫ ބ އަދުމާއު އިދްރީސް H11/00496 383

11303- އ3ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ބަގީޗާގެ  ހިންނަވަރު ޅ ޙަލީމާ ނަޖުލާ އަޙްމަދު  H11/00497 384
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ގިރީތެރޭގެ. ހ މާލެ ކ ފަޒާ ތަކަންދޫ ހއ ނަހުލާ އަޙްމަދު H11/00498 385

ދިލްބަހާރުމާގެ.މ މާލެ ކ ދޭލިޔާގެ ދަރަވަންދޫ ބ ފާޠިމަތު ލުޠުފާ މުޢާޛު H11/00499 386

ހެޕީނައިޓް މާލެ ކ ބިއްލޫރިޖެހިގެ ނިލަންދޫ ގއ އިބްރާހީމް ޛިހުނީ H11/00500

ހެޕީނައިޓް.ހ މާލެ ކ އޯކިޑްހައުސް ގުރައިދޫ ކ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ H11/00501

މާލެ ވަނަފަންގިފިލ2ާ- ގާތުގިރި ކ ފުނަމާގެ ކެލާ ހއ މާޒްهللا ޢަބްދު H11/00502 388

ހާޖީ ބިލްޑިންގް މާލެ ކ ވީނަސް  މާވަށް ލ އާމިްިނަތު ސަމްޙާ H11/00503

ހާޖީ ބިލްޑިންގް  މާލެ ކ ހިތިމާގެ . މ މާލެ ކ ނާޞިޙް މުޙައްމަދު  H11/00504

v. ްވިލިނގިލި ލޯބަނ ކ ފަށުވިމާގެ  ބާރަށް ނ ޝާޢިރާ ނިޒާރު H11/00505 390

ބ8ީ- ނަލަހިޔާވިލާ.މ މާލެ ކ ކުޅިފަސް  ތިމަރަފުށި ތ އިޙުސާނާ އިބްރާހީމް H11/00506 391

ތިޔަރަމާގެ.މ މާލެ ކ ނޯރައިޓްވިލާ ކަނދޮޅުދޫ ރ ފާޠިމަތު ސިޢުނާ H11/00507 392

މެކުނު. މ މާލެ ކ ގުލްފާމްހިޔާ  މަޑުއްވަރީ ރ ނަޞީފް މުޙައްމަދު H11/00508 393

ދަންވަރުގެ.ހ މާލެ ކ ގުލްހަޒާރުގެ އިހަވަންދޫ ހއ ޙަސަން ޢިޔާދު H11/00509 394

ތަބައްގެ. މއ މާލެ ކ ގުމްރީގެ ތިނަދޫ ގދ ޢަޒީނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H11/00510 395

ބުސްތާނުގެ.ގ މާލެ ކ އެތުމާގެ.ގ މާލެ ކ މަރްޔަމް ފުޒުނާ H11/00511 396

ދަނކަދާމާގެ.ހ މާލެ ކ ޖާވާ ނައިވާދޫ ހދ ސާދުނާ ޢަލީ H11/00512 397

މައުވާ  ތިނަދޫ ގދ ޝޭޑީނެސްޓް. މާލެގަން ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ނިހްލާ ރަޝީދު H11/00513 398

41-3-07 ހުޅުމާލެ ކ 3-ޖީ-01ފްލެޓްނަންބަރު . ހުޅުމާލެ މާލެ ކ ނަބީލާ ޝިޔާމް H11/00514 399

ކަޅުތުއްކަލާކޮށި މާލެ ކ ވަރުދީގެ ހިތަދޫ ސ އަޒްރަފް ބަޝީރު H11/00515 400

ލައިޓްގާޑަން . މ މާލެ ކ ތަރަބޫޒުގެ . ހ މާލެ ކ މަރްޔަމް ޙަްަވްލާ H11/00516 401

އަތިރިމަތީގެ.މއ މާލެ ކ ކަންމަތީގެ ހުޅުދޫ ސ ޢާއިޝަތު ލަމްހާ H11/00517 402

11-2-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އިތާ ނޭކުރެންދޫ ހދ H11/00518 ޢަލީ އިބްރާހީމް 403

ރަސްފުށި.ހ މާލެ ކ އާސާމް މާމެންދޫ ގއ މުޙައްމަދު މަތީން H11/00519 404

އ505ޭމާލެ ސްކޮޔާ  މާލެ ކ ލިންކިން ޕާރކް ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ޢާއިޝަތު ޞަފާ H11/00520 405

167-03-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ ސީޓމާގެ ކަޅައިދޫ ލ ޢާއިޝަތު ނަޒީލާ H11/00521 406

02-3-122ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ހެދޭކުރި  ނޑިދޫ ބަ ދ އިބްރާހިމް ނައުފަލް H11/00522 407

ބ309ީމާލެ ސްކޮޔާ  މާލެ ކ ލައިޓްނިންގވިލާ ތިނަދޫ ގދ ޚިލްނާ ރަޝީދު H11/00523 408

ބ309ީމާލޭ ސްކޮޔާ  މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ބުރުނީ ތ މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން  H11/00524 409

ރޑާޒްްް.މއ ސިލްވާ މާލެ ކ މިލިއަން މާބައިދޫ ލ އާމިނަތު މަލީހާ H11/00525 410

ސަލާމަތު . ގ މާލެ ކ އިކްލީލް  ވާދޫ ރ ފާޠިމަތު ޢަޡީމާ  H11/00527 411

ވަނަފަންގިފިލ6ާތުހުދާ .ހ މާލެ ކ ފަރެސްއަވަށް، ކޮކާ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޢާއިޝަތު ޢާޤިލް  H11/00528 412

ސަމަރބްލޫގެ.ގ މާލެ ކ ފިނިވިލާ ދަނގެތި އދ މުއުމިނާ އިބްރާހީމް H11/00530 413

99-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރިހިކޮކާގެ  ތިނަދޫ ގދ هللا ސަމާހަތު ޢަބްދު H11/00531 414

ސްވިންގ މާލެ ކ ޑައިމަންޑްވިލާ މަކުނުދޫ ހދ އަޙްމަދު އަކްރަމް H11/00532 415

29.3.08ހުލުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޫހިރި ދަރަވަންދޫ ބ އާއިޝަތު ޞަދުނާ  H11/00533 416

ދޮންފެހިގެ.ގ މާލެ ކ މުތީ ކޮމަންޑޫ ށ ފާޠިމަތު ލުހުމާ H11/00534 417

އޭ-3އީސްޓް ޕިންކް  މާލެ ކ ކަނދުގަސްދޮށުގެ ދިއްފުށި ކ މަރްޔަމް ޖައިދާ H11/00535

އ3ޭއީސްޓް ޕިންކް  މާލެ ކ މުކުރިމަގު ހުޅިޔަންދޫގެ ގަން ލ މުޙައްމަދު  ޢިރާޝް H7/00161

ރިޔާ .މ މާފުށި ކ މޭގަ ވިލިނގިލި ގއ މަޖްދާ މަޖީދް H11/00536 419

10152ލޮޓް ހުޅުމާލެ ކ އަކިރި ނައިފަރު ޅ هللاޙަސަން ޙުސައިން ޢަބްދު H11/00537 420

މާލެ ބ5ީރަންގިރި . މއ ކ ވެސްޓްސައިޑް ހިތަދޫ ސ ޝާމިލާ މުޙައްމަދު H11/00538 421

ފެހިއަލި. މއ މާލެ ކ ޒީނިޔާ، ދޫޑިގަން  ފުވައްމުލައް ޏ هللاމަޝްހޫދު ޢަބްދު H11/00539 422

ވީޒާ.މ މާލެ ކ އަތަ ވެލިދޫ ނ ފާތުމަތު އަރީފާ H11/00540 423

އާދިއްޕަރު. މއ މާލެ ކ ފެންގަޑުދޮށުގެ ގައްދޫ ގދ ޒަހީނާ ޢަބްދުލްކަރީމް H11/00541 424

11031ހުޅުމާލެ ގޯތި  ހުޅުމާލެ ކ ފިނިއައްސޭރި ހިތަދޫ ސ އަޙްމަދު އަފްޝަލް ވަލީދު  H11/00542 425

ހިރިގާ. މ މާލެ ކ ރޯޒްމީޑް މާމިގިލި އދ ޣައްޝާނު ޢަލީ H11/00544 426

387

389

418
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް  ( ( ކޮޓަރ1ި) އަހަރާ ދެމެދު 40 އަހަރާއި 18) H11 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ކާށިދޫ ކ ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ކާށިދޫ ކ އާމިނަތު ނާޒްނީން H11/00545 427

ބްލޫހައުސް. ހ މާލެ ކ ބްލޫނިޔާގެ ފީއަލި ފ މުޙައްމަދުްު ރަޝީދު H11/00546

ބްލޫހައުސް . ހ މާލެ ކ ބަހާރުގެ ފީއަލި ފ ފާޠިމަތު ރުޙުޝީ H11/00547

ބްލޫހައުސް. ހ މާލެ ކ ބްޅޫނިޔާގެ ފީއަލި ފ އަޙްމަދު ރަޝީދު H11/00548 429

އައިވީ.ހ މާލެ ކ ކެމީ މަޑުއްވަރީ ރ މުޙައްމަދު ތަސްނީމް  H11/00549 430

ހުނިގެ މާލެ ކ ވައިޓްހައުސް ދެއްވަދޫ ގއ ޒަމްޢަތު މުޙައްމަދު  H11/00550 431

3.2.08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ރަންކޮކާގެ  ކޮމަންޑޫ ށ މަރްޔަމް ނަޝާޠު  H11/00551 432

11217ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހުޅަގުމަތީގެ  ހިންނަވަރު ޅ މަރްޔަމް ޝިޒާމާ  H11/00552 433

ސްވީޓް އެރީނާ.ގ މާލެ ކ އަތަމާގެ ކުޑަރިކިލު ބ އާމިނަތު ޒަޢީމާ H11/00553 434

މާލެ ވަނަ ފްލ4ޯސީލްޓް . މ ކ މަންފާ މުލި މ އާމިނަތު ފަޟްލާ H11/00554 435

141-1-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މާލެގަން، ފިނިވާދީ ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު ޝަޒްނާ H11/00555 436

އިންޑިއާ/ޓްރިވެންޓްރަމް NULL NULL ރީދޫމާގެ.މއ މާލެ ކ އާމިނަތު ނަހުލާ H11/00556 437

428

12/12


