
އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު
ކުދިމާވާދީ ވިލިނގިލި ކ މައިމަތީގެ ނައިފަރު ޅ 7933812 ފާޠިމަތު ޝަޒުނާ H14/00001

ކުދިމާވާދީ ވިލިނގިލި ކ ހުދުމާ ހަނިމާދޫ ހދ 7833812 ރިޞްވާން ޢަލީ H15/00012

ސީ-7-3ކޮރަލްވިލް ބީ ހުޅުމާލެ ކ އާގެ. ކ ތިމަރަފުށި ތ 9992939 ނާދިޔާ އިބްރާހީމް H14/00002 2

ވައިޓްފްލާވަރ މާލެ ކ ދެތަނޑިމާގެ ތިމަރަފުށި ތ 9917590 ޢާރިފާ ޙަސަން H14/00003

ވައިޓްފްލާވަރ.ހ މާލެ ކ ސަތުރުގެ  ތިމަރަފުށި ތ 9917590 މޫސާهللا ޢަބްދު H14/00013

- 0 0 - - 0 0 އަހުމަދު ނިޒާރު މުޙައްމަދު H1400004 4

ހެޕީސައިޑް މާފުށި ކ ވައިފިނިގެ މާވަށް ލ 9947111 ޢާއިޝަތު ޝަކީބާ H14/00005 5

ރިބިދޫގެ އާގޭ. ގ މާލެ ކ މީނާޒް އުނގޫފާރު ރ 9555805 ޙައްވާ ޔަސްފާ H14/00006

ރިބިދޫގެއާގެ.ގ މާލެ ކ ވިސެންޒާ.ގ މާލެ ކ 9555807 ޙުސައިން ނަޖާޙް H12/00012

ދަތުގެ.ގ މާލެ ކ އެވަރގްރީން ހުޅުދޫ ސ 7445582 ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މަމްދޫޙު H14/00007 7

ސޫރަޖުވިލާ.މ މާލެ ކ ޗަބޭލީގެ  ތުޅާދޫ ބ 7862078 މުޙައްމަދު ރައޫފް H14/00009 8

ހުޅުމާލެ -143-103 މާލެ ކ ނޑިގެ ބައިކަ މާލެ ކ 7833553 މުޙައްމަދު ސަލަފު H14/00012 9

މާފަރު.  މ މާލެ ކ ހަނދުވަރީވިލާ ބާރަށް ހއ 7518745 ެެއަޙްމަދު ރާޝިދު H14/00014 10

އިގުލިމްގެ . މ ގުރައިދޫ ކ ނޫރީގެ  ގުރައިދޫ ތ 7668328 ރިޒްނާ އިދުރީސް  H14/00018 11

ރުއްކުރި  ކުޅުދުއްފުށި ހދ ރުއްކުރި  ކުޅުދުއްފުށި ހދ 9727244 އާމިނަތު މިޒްނާ ޢަލީ H14/00019 12

ގެމަ. ހ މާލެ ކ އަނބުމާގެ ފޭދޫ ސ 7775611 އާމިނަތު ރަޝީދާ H14/00020 13

ލަކްސަމީ ކިނބިދޫ ތ ލަކްސަމީ ކިނބިދޫ ތ 9559049 ޙަސީނާ ޙާތިމް H14/00022 14

ކޫލްސްޓާރ. މއ މާލެ ކ ކޫލްސްޓާރ. މއ މާލެ ކ 7799961 އާމިރާ ޝާކިރު H14/00024 15

އާބާދުގެ ކޮމަންޑޫ ށ އާބާދުގެ ކޮމަންޑޫ ށ 9833085 ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢިސްމާޢީލް H14/00025 16

ޑޯންޑިއު.ހ މާލެ ކ ހަބަރުގެ ހޯރަފުށި ހއ 9697249 ނަޢީމްهللا ޢަބްދު H14/00026 17

3އޮޗާޑު.މއ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ ފުނަދޫ ށ 9878849 ސުވައިދާ ޙުސައިން H14/00028 18

ޖަމްނާގެ. ގ މާލެ ކ ސަރުސޫނުގެ ދާންދޫ ގއ 7857953 އަޙްމަދު ޝިފާން H14/00030 19

ޒިކްރާޑި 833 16 ޚައިރު .މއ ޒިކްރާޑި 429 7 ފަހީމާ ފަހުމީ H1400031 20

މިސްކިތްމަގު،ކީރަތްމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ މިސްކިތްމަގު،ކީރަތްމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ 7431429 މުއުމިނާ އިބްރާހީމް H14/00032 21

10567. ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނރ ހުޅުމާލެ ކ ބުސްތާނުގެ ޅޮހި ނ 9877516 އިބްރާހީމް މުޞްޠްފާ H14/00033 22

ސްޓަރލިން  ހިންނަވަރު ޅ ޕޯޓިލޯއިރުމަތީގެ  ހިންނަވަރު ޅ 7468879 ޚަދީޖާ ޙަސަެަން  H14/00034 23

87-1-01ހުޅުމާލެ ފްެެލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ 87-1-01ހުޅުމާލެ ފްެެލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ 7868525 މުޙައްމަދު ޢާހިލް  H14/00035 24

ބީ-501ގާކޮށި،  މާލެ ކ ޙަބީބުމަންޒިލް  ހޯރަފުށި ހއ 7633938 އާމިނަތު ޝިފާއު H14/00036 25

ސީ. 9.4.ކޮރަލްވިލް އޭ ހުޅުމާލެ ކ 13.1.08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ 9117124 ޙުސައިން ރަޝީދު H14/00037 26

ދަގުމަތީގެ.މ މާލެ ކ ނޑި 006ދަފްތަރު ނަންބަރު.ތު ގަން ލ 7320249 މޫސާ ވަޙީދު H14/00039 27

04-01-02ފުލެޓް  މާލެ ކ ހެޕީ ވައިކަރަދޫ ހދ 7675402 ފާތިމަތު ސިޔާނާ H14/00040 28

ހަވާ މުލައް މ އިރުމަތީގެ މުލައް މ 7904282 އާމިނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު H14/00041 29

ދެކުނު ދަނގެތި އދ ނީލްވިލާ ދަނގެތި އދ 7719462 ޝިފާނާ ޢަބަދުއްލަތީފު H14/00042 30

ޖަރީވިލާ. މ މާލެ ކ ހަނދާން މުލައް މ 7672169 މުޙައްމަދު މޫސާ H14/00044 31

އަންނާރުމާގެ އޭދަފުށި ބ އަންނާރުމާގެ އޭދަފުށި ބ 7681212 މުޙައްމަދު އަފާޟް H14/00046 32

ވަޝަފަރު. ގ މާލެ ކ ގޯލްޑަންއެރޯ ހުޅުދޫ ސ 7472035 ޢަލީ ޝަރީފް H14/00047 33

ނޫރާނީއާގެ ހިންނަވަރު ޅ ނޫރާނީއާގެ ހިންނަވަރު ޅ 9999432 މޫސާ މުޙައްމަދު H14/00048 34

އޭ ކޮރަލްވިލް، ހުޅުމާލ3ެ-6ސީ ހުޅުމާލެ ކ ހެޕީގާޑަން ހިތަދޫ ސ 7782224 ނީނާ ޙަލީމް H14/00049 35

ހިކަރި ކާށިދޫ ކ ނައިޓްރޯސް ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ 9834118 މަރްޔަމް ނަފްހާ މުޙައްމަދު H14/00050 36

39087 ހުޅުމާލެ ކ ލައިލަކްހައުސް މަކުނުދޫ ހދ 7734149 އާމިނަތު ރިޒްމާ H14/00052 37

މަންޒިލް ހުޅުދެލި ދ ެަމަންޒިލް ހުޅުދެލި ދ 9633937 އިސްމާޢީލް ޝިފާޢު H14/00053 38

ކޭސިއާ.ހ މާލެ ކ ފިނިހިޔާގެ ކެލާ ހއ 7830388 އާދަމް ނިޔާޒު H14/00054 39

އަނބުމާގެ. މ މާލެ ކ އީރާމް ތިނަދޫ ގދ 7465025 ޢަލީ އާދަމް H14/00056 40

އ2ޭކުނާ  މާލެ ކ ރަންކޮކާގެ ފޭދޫ ސ 7893721 މުޙައްމަދު ސާޖިދު H14/00057 41

ނޫކޮކާ ތިނަދޫ ގދ ނައިޓްވިލާ.މއ މާލެ ކ 7767766 މަރްޔަމް ޝަފްނާ ޙުސައިން H14/00058 42

ސަންރޭވިލާ ފުވައްމުލައް ޏ ތުއްބީގެ. މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ 9687818 ނިއުޝާ ޢަލީ H14/00059 43

ނޫރަލީވިލާ 305 6 ކަރަންކާމާގެ . ގ 429 7 7905286 އަޙްމަދު އިމްޔާދު  H1400060 44

ޔޫލިން. ގ މާލެ ކ ފެހިވާދީ މުލައް މ 7600185 ސިފުނާ އިބްރާހީމް H14/00061 45

87-1-01 ހުޅުމާލެ ކ ކަނީރުމާގެ  ކުރެންދޫ ޅ 7650245 ޢަލީ ވަޙީދު H14/00062 46
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ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ  (( ކޮޓަރ1ި)ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ ) H14 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު 
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
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