
ރ C2ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ އިން ފްލެޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް/އަތޮޅު ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ގްރީންލޭންޑް.ގ މާލެ ކ އެދުރުގެ ހިތާދޫ. ބ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އަބޫބަކުރު C2 00008 1
ކަސްމީރުގާޑަން މާލެ ކ މަލަގަސް ވިލުފުށި. ތ ފަރީދާ ޔޫސުފް C2 00042 2

ދަހާބު. މއ މާލެ ކ އަސްރުމާގެ ދާންދޫ. ގއ މުޙައްމަދު ޙަސަން C2 00102 3
ގްރީންމައުންޓެން. ހ މާލެ ކ ޅަރީތިގެ ހިތަދޫ. ސ ޢާރިފާ ޢަލީ C2 00238 4
ލެވެންޑްލީ ދެކުނުބައި. ހ މާލެ ކ މާޒް ވިލުފުށި. ތ އީސާ ޒަލީޤު C2 00264 5
ފީރޯޒްގެ.މ މާލެ ކ ހެޕީލައިފް ތިނަދޫ. ގދ هللاސުއޫދާ ޢަބްދު C2 00301 6
ފެންފިޔާޒުއާގެ. މ މާލެ ކ ދެކުނުގެ ހޯރަފުށި. ހއ އާމިނަތު ވަޙީދާ C2 00330 7
ބަނބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ.މ ދާންދޫ ގއ ދިރިމާގެ ދާންދޫ. ގއ هللاމާޝިޠާ ޢަބްދު C2 00362 8

ކޮކާހަނދުވަރު މާލެ ކ ބަގީޗާގެ  ފެރިދޫ. އއ އަސްމާ ޢަލީ C2 00391 9
ގުރީންހެވަން ދެކުނުބައި.ހ މާލެ ކ ފެހިވިލާގެ  ތޮއްޑޫ. އއ ޒާހިޔާ ޢުމަރު C2 00405 10

111-03-02ހުޅުމާލެ ފޮލެޓް  މާލެ ކ ރަންދޯދި ތިނަދޫ. ގދ މުޙައްމަދު ލުޠުފީ C2 00458 11
ބިއުޓީން ހައުސް. މ މާލެ ކ ކްރިސްޓަލް ގައްދޫ. ގދ هللاޒުލްފާ ޢަބްދު C2 00470 12
ކާވިޔާ.މ މާލެ ކ މާފޮޅޭގެ ހޯރަފުށި. ހއ ޢަލީ ވަޙީދު C2 00495 13
ގުލްއަލާގެ.ގ މާލެ ކ މާބަގީޗާގެ މާވަށް.ލ އާމިނަތު މުޙައްމަދު C2 00534 14
ސީނުވިލާ.މ މާލެ ކ ފަރިވާގެ ހުޅުދޫ. ސ ނުސްރާ ޚަލީލު C2 00557 15

72(72-01-04)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސޯސަންގެ ކުރެންދޫ. ޅ އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން C2 00620 16
ދޮންގުރި.ގ މާލެ ކ ވަސްމީރުމާގެ ވިލިނގިލި. ގއ މުޙައްމަދު ނަޝީދު C2 00629 17
ކިޔާރާ. މ މާލެ ކ ހިޔާވެހި އުތީމު. ހއ ޙުސައިން ވަޙީދު C2 00645 18
ކޯޒީނެސްޓް.މ މާލެ ކ އާޒާދު ހިތާދޫ. ބ ފާޠިމަތު އަނޫޒާ މުޙައްމަދު C2 00671 19

އޯކިޑުގެ.މއ މާލެ ކ ފެހިވިނަ ނިލަންދޫ. ފ ޙުސައިން ޢަލީ C2 00678 20
މަދޮށިމާގެ. ހ މާލެ ކ ފަތްކޯނި ހޯރަފުށި. ހއ މަރްޔަމް ޢަޛުރާ C2 00692 21

ރަތްކަށިމާގެ މާލެ ކ ދިލްކަސްވިލާ ކުޅުދުއްފުށި. ހދ އާމިނަތު ޢާލިޔާ C2 00842 22
އާއިލާ ހުޅުމާލެ ކ ސަންރޭ ކޮމަންޑޫ. ށ ޙަސަން ރިޔާޟް C2 00882 23
ގޯލްދަންފްލާވަރ.މއ މާލެ ކ އޯކަމް ހިތަދޫ. ސ އާމިނަތު ރަޝީދާ C2 00906 24
ދުވާފަރުގެ. ގ މާލެ ކ ސަތަހަ އުނގޫފާރު. ރ އާދަމް އިބްރާހީމް C2 00920 25
ޑެނޯން.ގ މާލެ ކ މޯނިންގވިލާ ކަނދޮޅުދޫ. ރ ޙައްވާ ޢީސާ C2 01136 26

ކާޕެންޓަރވިލާ މާލެ ކ ބިގްފިޝް ދިއްގަރު. މ ޙުސައިން ނާހިދު C2 01230 27
ބަޓަފްލައި. ހ މާލެ ކ ލިލީގެ ދެއްވަދޫ. ގއ އަޙްމަދު ސަލީމް C2 01246 28
ގޯލްޑަންފްލާވަރ.މ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ  ނަޑެއްލާ. ގދ މުޙައްމަދު ފިރުދައުސް C2 01298 29
ސައްލިގެ، ފަސްޓް ފްލޯރ.ގ މާލެ ކ މާވެލް ދެއްވަދޫ. ގއ ޝީރީން ރުޝްދީ C2 01364 30
ކެނަން އިރުމަތީބައި. ގ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ  މަކުނުދޫ. ހދ ޝަހީދާ އަޙްމަދު C2 01370 31

10361ޕިންކްޕާރލް  ހުޅުމާލެ ކ ނަޝީދީވިލާ  ރަތަފަންދޫ. ގދ ޝަޒީނާ ރިޔާޟް C2 01421 32
ރޭލައިޓްވިލާ.ހ މާލެ ކ ކުޅިދޮށުގެ ތިމަރަފުށި. ތ ޒުނައިރާ C2 01423 33
ޖަނަވަރީވިލާ.ހ މާލެ ކ ރޯޒީވިލާ ގުރައިދޫ. ކ ޙަސަން ޒިލާލު C2 01486 34
ވާތީ.ހ މާލެ ކ ޒަމާނީގެ ވިލުފުށި.  ތ އާދަމް ޢަލީ C2 01536 35
ލަކީޝޯ.ވ މާލެ ކ އަސްރުމާގެ ނޑުހުޅުދޫ. ގއ ކަ ޒުބައިރު ފާރޫޤު C2 01580 36

10180ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އާލާ. ފުނާޑު ފުވައްމުލައް. ޏ މަރްޔަމް ނާޡިމާ C2 01681 37
ނެކްޓަރ. މ މާލެ ކ އޯކިޑްމާގެ މުރައިދޫ. ހއ އަމީނާ ޚަލީލު C2 01777 38
އ2ޭހިރުފުށި .ހ މާލެ ކ ބޮށިމާގެ ފުވައްމުލައް. ޏ އާމިނަތު މުޙައްމަދު C2 01914 39

މ ފެއަރީވިލާ ދެވަނަބުރި މާލެ ކ ރޯނުގެ މަޑަވެލި. ގދ ޙަސަން ޚަލީލް C2 01933 40
ވިކްޓްރީ ގްރައުންޑްފްލޯ. މއ މާލެ ކ ފުނަމާގެ ރަސްދޫ. އއ އަޙްމަދު ޝާކިރު C2 01989 41
5ފްލޯ . ކަރިސްމާވިލާ.މ މާލެ ކ ފިނިއުނިމާގެ ހުޅުދޫ. ސ މަރްޔަމް ސަޢީދާ C2 02014 42
ބާދިޔާ.މ މާލެ ކ ސާޔާ ވަށަފަރު. ހއ އަޙްމަދު ޝާކިރު C2 02127 43

50-38ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ މާފޮޅޭގެ ރަތަފަންދޫ. ގދ މަޖީދު ޤާސިމް C2 02134 44

ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް އުޅެމުންއައި އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
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ރ C2ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ އިން ފްލެޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް/އަތޮޅު ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް އުޅެމުންއައި އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް

87-0303ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހިލިހިލާއާގެ ވިލިނގިލި. ގއ ޝުޖާޢު ޢުޘްމާން C2 02140 45
8މުރަކަ  ހުޅުމާލެ ކ ފްރަޝް ވިލިނގިލި. ގއ ޢަޒީމާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު C2 02154 46

ސައިމާ. ގ މާލެ ކ ނަސްރު ހަނިމާދޫ. ހދ ޝަކީލާ ޝާކިރާ C2 02338 47
ރީމާވިލާ. މ މާލެ ކ ޢަންދަލީބުގެ ވައިކަރަދޫ. ހދ ޢާއިޝަތު ޒަހުރާ C2 02423 48
ވަނަ ފްލ1ޯވަޝަފަރު . ގ މާލެ ކ ގޯލްޑަންއެރޯ ހުޅުދޫ. ސ ފާޠިމަތުދިޔެ C2 02508 49
ފެހިވިލުއާގެ. މ މާލެ ކ ވީނަސް މަޑަވެލި. ގދ ޝާދިޔާ އާދަމް C2 02530 50
ބެރިންމަދޫ.ހ މާލެ ކ ނޑު ގެރަދޫގެ. ދިގުވާ ފުވައްމުލައް. ޏ ޝައްފާ ޢަލީ C2 02607 51

ހުރަވީގެ. މއ މާލެ ކ ސޯސަންވިލާ ފީއަލި. ފ އަޙްމަދު ޒިޔާދު C2 02629 52
ހަނިމާދޫއާގެ. ގ މާލެ ކ މާފޮޅޭގެ ތިނަދޫ. ގދ ޢާއިޝަތު ޝާކިރާ C2 02647 53
އޮއްކަފަގެ.ހ މާލެ ކ ތެވެލި ވައިކަރަދޫ. ހދ ޢާއިޝަތު މޫނިސާ C2 02664 54

37-3-08ފުލެޓްނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކާރނޭޝަންވިލާ ރަތަފަންދޫ. ގދ هللاޢާޞިމާ ޢަބްދު C2 02832 55
އަތަރުމާގެއާގެ. މއ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ މަރަދޫ. ސ މަރްޔަމް ޝާނީޒާދު C2 02841 56
އަތަރުމާގެއާގެ. މއ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ މަރަދޫ. ސ އާމިނަތު ޝީނާޒް C2 02862 57

127-03-04ފްލެޓް  މާލެ ކ ސަމާނާ. މާލެގަން ފުވައްމުލައް. ޏ ސަންފާ ޢަލީދީދީ C2 02863 58
ޕިންކް. ގ މާލެ ކ ފިނިވާގެ ކިނބިދޫ. ތ ނަހްމާ އިބްރާހީމް C2 02873 59

ސްކައިވިލާ. މއ މާލެ ކ ހުދުވިލާގެ ކަނދޮޅުދޫ. ރ ޢާއިޝަތު އިސްޙާޤު C2 02875 60
ސެންޔޯ. ގ މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ވިލިނގިލި. ގއ ޢާދިލް ރުޝްދީ C2 02878 61
ޖަނަވަރީ ވިލާ. ހ މާލެ ކ މޫނިމާގެ ހުޅުދޫ. ސ هللاސަލްމާ ޢަބްދު C2 02889 62

15-ބީ 2އެދުރުވެހި  ވިލިނގިލި ކ ހުވަނދުމާގެ ޅައިމަގު. ށ މުޙައްމަދު ޙުމައިދު C2 02916 63
ޕޫލްޑްރީމް. ގ މާލެ ކ ދިލްކުސާގެ ކެލާ. ހއ ޙައްވާ ސަޖުނާ C2 02940 64
ގޯލްޑަން ސްޕަރކް.މ މާލެ ކ ލަކީ ގާދިއްފުށި. ތ މަރްޔަމް ނުޒްލާ C2 02968 65
ބުސްތާނުވިލާ. ގ މާލެ ކ ޖަވާހިރުމާގެ ހަނިމާދޫ. ހދ هللاޒުލައިޚާ ޢަބްދު C2 02976 66
މާލެ ވަނަބުރ4ި ގެ 6ގްރީންޒެސްޓް . ހ ކ ހަވީރީއައްސޭރި ނޑެއްދޫ. ގދ ހޯ މުޙައްމަދު ޞާދިޤު C2 03005 67
ރެވިމާވިލާ. ގ މާލެ ކ ދޮންދުބުރިގެ ހިތަދޫ. ސ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު C2 03288 68
ފިލިމާކޯޅި.ހ މާލެ ކ ކަނީރުވިލާ މުލައް. މ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުމަނިކު C2 03300 69
ތާފަތާވިލާ.ގ މާލެ ކ އަތަމާގެ ވިލުފުށި. ތ މަޙްމޫދު ޒިޔާދު C2 03387 70
ރަންރިހި.މ މާލެ ކ ސޯސަންމީޑް ތޮއްޑޫ. އއ ޝަރަފިއްޔާ އާދަމް C2 03468 71

100-ޖީ-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ކަރިޝްމާ އޭދަފުށި. ބ ޙަލީމުهللا ޢަބްދު C2 03551 72
3301 ފްލެޓް ނމްބަރ 3ސިނަމާލެ . ގ މާލެ ކ ނޑި ރެޑްފިޝް. ތު ގަން. ލ ޢާއިޝަތު ނާޝިދާ C2 03582 73
ތަރިޖެހިގެ. ގ މާލެ ކ ސިތާރާގެ ތިނަދޫ. ގދ މުޙައްމަދު ޝަފީޤު C2 03617 74
ފެންނާގެ. ހ މާލެ ކ ރޯސްހައުސް ފިޔޯރީ. ގދ އާމިނަތު ޢަލީ C2 03675 75
ގްރީންބާޑް.ގ މާލެ ކ އޯކިޑްމާގެ ރަތަފަންދޫ. ގދ ޖިހާދާ ލަޠީފް C2 03744 76
3ސީނިޔާވިލާ. މ މާލެ ކ ބުލޫފިޝް ދާންދޫ. ގއ ޖަމްޝީދާ ސަލީމް C2 03848 77
މާކޮށާރުގެ ހުޅަނގުގެ.ހ މާލެ ކ ދެރަހަ ކެލާ. ހއ އާދަމް ޢާރިފް C2 03931 78

އަތަރުމާގެއާގެ.މއ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ މަރަދޫ. ސ މުޙައްމަދު ޝާހްޒާދު C2 03935 79
މިއަހެލި.ވ ވިލިނގިލި ކ ހުސްނުހީނާގެ ހޯރަފުށި. ހއ ޝާޛްނާ ނަޞީރު C2 04019 80
ހޯޓެންސިއާ.ހ މާލެ ކ އަލިދޯދި ތިނަދޫ. ގދ ޙަމީޒާ ޢަފީފް C2 04062 81

ދޫގަސް. މއ މާލެ ކ ފަތަޙަ ހޯރަފުށި. ހއ މޫސާ ފަޟްލީން C2 04373 82
03-35 3ސިނަމާލެ މާލެ ކ އާސީނުގެ ހިތަދޫ. ސ ޢާއިޝަތު އަޒްލިފާ C2 04441 83

ބޮނޑިމާގެއާގެ. މ މާލެ ކ އިރަމާގެ ހޮޅުދޫ. ނ މުޙައްމަދު ޒުހުރީ C2 04556 84
206އެދުރުހިޔާ ފްލެޓް . މއ މާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ ގެމަނަފުށި. ގއ މަރްޔަމް ޒަޢީމާ C2 04560 85
ނިއުބުލޫ. މ މާލެ ކ ނޑިރަތްމާގެ ތަ ވިލުފުށި. ތ ޒުލައިޚާ މުފީދާ C2 04571 86

10539ހުޅުމާލެ  މާލެ ކ ލަކްސަމީވިލާ މަރަދޫފޭދޫ. ސ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް C2 04573 87
މާފަރު.މ މާލެ ކ އޯޝަންވިލާ ގުރައިދޫ. ކ ޙަސަން ޝާޒްލީ C2 04620 88
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް/އަތޮޅު ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް އުޅެމުންއައި އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް

ގެދަ. މ މާލެ ކ ޙުސައިނީއާބާދު ބުރުނި. ތ ސިއްތިމަނިކެ C2 04647 89
ހިރިނައިދޫ. މ މާލެ ކ ޕޭންޓްލޭންޑް އޭދަފުށި. ބ މުޙައްމަދު ވަޖީހު C2 04654 90
ހެލެނގެލިއާގެ. ގ މާލެ ކ އާސީނުގެ ހިތަދޫ. ސ ޒީނާޒް ޙުސައިން C2 04706 91
ހުދުގުލްއަލާގެ. ގ މާލެ ކ ފެހިވިލު ނޭކުރެންދޫ. ހދ އިންޒާނު މޫސާ C2 04804 92
ރިވަރިން.ގ މާލެ ކ އެވަރގްލޯރީ ފޭދޫ. ސ ޙައްވާ ސިތާރާ C2 04814 93
ބިއުޓީސައިޓް. ހ މާލެ ކ އޮޓާގޯ މަނަދޫ. ނ މުޙައްމަދު ރަޝީދު C2 04847 94
މާލެ ވަނަ ފްލޯރ2ލިމަރިކް . މ ކ ހުދުފިނިފެންމާގެ ފޭދޫ. ސ ޢާއިޝަތު ޙަފްޞާ C2 04850 95
ރޯދި.ހ މާލެ ކ ތަރިވިދާގެ ހިތަދޫ. ސ ދީދީهللاއާސިޔަތު ޢަބްދު C2 04887 96
އެވިނަ.ގ މާލެ ކ އުތުރުގެ ތުޅާދޫ. ބ ޢާއިޝަތު އިދުރީސް C2 04914 97
ދޭހަނދުވަރު. ހ މާލެ ކ ސަނީވޭ ނޑިތީމު. ށ ކަ އާދަމް ޙަފީޡް C2 04945 98

10027ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހިކަރި ހިންނަވަރު. ޅ ޝާހިދު އާދަމް ކޮއި C2 04983 99
ޒުބައިދާމަންޒިލް މާލެ ކ ކަނީރުގެ ހިންނަވަރު. ޅ ރަޝްފާ މޫސާ C2 05057 100
129.1.06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނައިޓްމޫން ދާންދޫ. ގއ ފާޠިމަތު ޝީރީން C2 05060 101

ޖަސްތުގެ. ގ މާލެ ކ ކަންމަތީގެ މަނަދޫ. ނ ޚާލިދު އިބްރާހީމް C2 05183 102
51-2-06ހުޅުމާލޭ ފްލެޓް  މާލެ ކ ފަރިސްތާން އުނގޫފާރު. ރ ޔަޙްޔާ އިބްރާހީމް C2 05187 103

ވާރމިލަން. މއ މާލެ ކ ދުބުރިމާގެ މީދޫ. ދ ޙައްވާ ރަޢީފާ C2 05243 104
އެމެރިކަންސްޓާރ.މ މާލެ ކ ލިލީމާގެ މަރަދޫފޭދޫ. ސ ޢަލީ ޒާހިރު C2 05266 105
3ގްރީންޒެސްޓް .ހ މާލެ ކ ހިކަރި ހިންނަވަރު. ޅ އަޙްމަދު ޝަރީފް C2 05298 106
އިޝްރާގް. ގ މާލެ ކ ނަސީމީވާދީ މީދޫ. ސ ދީދީهللا ސަޢުދު C2 05425 107
ރޑެނިޔާ. ހ ގާ މާލެ ކ އާރެސް ކޮޅުފުށި. މ މުޙައްމަދު ސާއިޤް C2 05429 108

ކިމިއުލަސް.މއ މާލެ ކ ސްނޯޑްރޮޕް މަރަދޫ. ސ މަރްޔަމް ނަޖުމާ C2 05466 109
ޕައިން އެޕަލް. މ މާލެ ކ ނޑުނުވާގެ ފަ ގައްދޫ. ގދ އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް C2 05509 110
ރޯޒްބިޝް. މ މާލެ ކ ނޫވިލާގެ. ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ. ގދ ތަޙިއްޔާ ލަޠީފް C2 05535 111

113-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ޗާންދު މަޑަވެލި. ގދ ޝަޛުނާ ޝުޢައިބު C2 05575 112
ރީތިގަސް. ހ މާލެ ކ ރީނދޫވިލާ ހޯރަފުށި. ހއ ޠާހިރާ ޔޫސުފް C2 05584 113
ވައިޓްސްޓްރީމް.ހ މާލެ ކ ޒަމާނީގެ ވިލިނގިލި. ގއ މުޙައްމަދު ރައުޟަތު C2 05604 114

10525ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންބަރ  މާލެ ކ ސުވާސާގެ ހޯރަފުށި. ހއ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ ޢުޘްމާން C2 05613 115
ބްލޫރިވާރ.ގ މާލެ ކ އަސްރަފީގެ ބާރަށް. ހއ ޝަރުމީލާ އިދުރީސް C2 05665 116

ހުޅުމާލެ ރޯހައުސ2ްމަށި  ކ ހަލަވެލިމާގެ މިލަދޫ. ނ ހާރޫނު ޢަބްދުލްޙަކީމް C2 05707 117
އޯކިޑްވެލީގެ. މ މާލެ ކ ސަދަންވިލާ ވާދޫ. ގދ ޞަފްވަތު މުޙައްމަދު C2 05781 118
14-01 2ސިނަމާލެ. ގ މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ކުރެންދޫ. ޅ މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު C2 05793 119
ސަމަންދަރު. މ މާލެ ކ ގުލިސްތާނުގެ ތުޅާދޫ. ބ ޢާއިޝަތު ޝާޢިރާ C2 05888 120

68-3-07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޕަރުވާޒު ގޮއިދޫ. ބ އަޝްރަފްهللا ރަޙްމަތު C2 05934 121
ދަތުރުނާގެ. މއ މާލެ ކ ދޮންދުބުރިގެ. މާލެގަން ފުވައްމުލައް. ޏ ޢާއިޝަތު ސަޢީދާ C2 05996 122

97-1-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ތަންހަޅިގެ ނައިފަރު. ޅ ޔޫސުފް މޫސާ. ޑރ C2 06009 123
އެގްޒިޓާ.މ މާލެ ކ ހުދުވިލާގެ ހިންނަވަރު. ޅ هللاވަޙީދާ ޢަބްދު C2 06048 124
މެދުގިރި. މ މާލެ ކ ގަޒީރާ ތިނަދޫ. ގދ މުޢާޒް ރަޝީދު C2 06105 125
ޒިކުރާޑި. ހ މާލެ ކ ޖަބްރޯލްމާގެ ހިތަދޫ. ސ އާސިޔަތު ޙަސަންދީދީ C2 06307 126
ރާލި.ހ މާލެ ކ ޖަބުރޯޒުގެ ނިލަންދޫ. ގއ ޝަރަފިއްޔާ މުޙައްމަދު C2 06458 127
މާލެ ވަނަ ފުލ1ޯބިއުޓީންހައުސް، . މ ކ ސާހިލް ވިލިނގިލި. ގއ ޖިހާދުهللا ޢަބްދު C2 06494 128

14-3-08ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދޫރެސް ވިލުފުށި. ތ މަޢުޞޫމް އިބްރާހިމް C2 06546 129
ވައިޖެހޭގެ މާލެ ކ ނިވްޒީލް ތިނަދޫ. ގދ އިބްރާހީމް ޝަރީފު C2 06711 130

ފްރެޝް. މއ މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ މާޅޮސް. ބ ޢާރިފާ ޔޫސުފް C2 06844 131
ފްލައިންގ ވީލް.މއ މާލެ ކ ނާރިގުވިލާ ވިލުފުށި. ތ ޢަލީ ސުލައިމާން C2 06894 132
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ރ C2ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  ގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ކެޓެގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ އިން ފްލެޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް/އަތޮޅު ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް އުޅެމުންއައި އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް

މަގޫމާގެ.ހ މާލެ ކ މާރަނގަ. ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް. ޏ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް C2 06998 133
ތޮއްޑޫގެ. ހ މާލެ ކ ހުޅަގުގެ އޮމަދޫ. އދ ޢަބްދުލްޙައްނާނު މޫސާ C2 07081 134

ވިލިނގިލި އެފް ބްލޮކް އެޕާރޓްމެންޓް . ކ
08ނަންބަރ 

މާލެ ކ ފެންފިޔާޒުގެ މާވަށް. ލ ސަލްމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް C2 07104 135

102-034ހުޅިމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރޯޒް ވައިކަރަދޫ. ހދ އަސްޢަދު މުޞްޠަފާ C2 07111 136
އާނަންތު. ގ މާލެ ކ ކަނީރުގެ ހެނބަދޫ. ނ އިބްރާހިމް ރަޝީދު C2 07154 137
ނިއްސާ. ގ މާލެ ކ ދެކުނުގެ ދަރަވަންދޫ. ބ ޢަބްދުލްފައްތާޙް އިބްރާހިމް C2 07228 138

އެންދެރި ހުޅުމާލެ ކ ބޮޑުފެންޑާގެ ހިންނަވަރު. ޅ މުންތަޡިމް އިބްރާހީމް C2 07245 139
ޖޫލިއެޓް.ގ މާލެ ކ ފުރުކުމާގެ ފިޔޯރީ. ގދ އިބްރާހީމް ރަޝީދު C2 07250 140

ދަތުރުނާގެ. މއ މާލެ ކ ސެމީނާ. މާލެގަން ފުވައްމުލައް. ޏ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ C2 07262 141
12-1-07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ޖަނަވަރީގެ ހުޅުދޫ. ސ މޫސާ މަނިކުފާނު C2 07378 142

ނޫރެހި.މއ މާލެ ކ އަސްރަފީގެ ފީވައް. ށ ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަލީ C2 07418 143
ލޯޖެހި ޕެލަސް. ހ މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ ތިނަދޫ. ގދ ޢާއިޝަތު ރަޔާޙީން ޝަރީފު C2 07425 144

ޕާމްވެލީ މާލެ ކ ދޫރެސް ވިލުފުށި. ތ ސީނިޔާޒް އިބްރާހީމް C2 07471 145
މާދޫނިވިލާ. ގ މާލެ ކ ފީރޯޒްގެ ދާންދޫ. ގއ އާމިނަތު ޢަފީފާ C2 07508 146

05-02-50ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނައިޓްރޯޒް ބާރަށް. ހއ ވަސީމާ ޢަބްދުއްނާޞިރު C2 07535 147
ފަރިވިނަ.ގ މާލެ ކ އެވްރެޑީ މަޑަވެލި. ގދ މުޙައްމަދު ޢިނާން C2 07580 148

އަތިރީގެ.މއ މާލެ ކ ދޮންވެލި ކޮލަމާފުށި. ގއ ސަޢީދުهللا ޝުޢާއު C2 07641 149
މާބުޅާގެ.މއ މާލެ ކ ނަންރީތިގެ ނިލަންދޫ. ގއ މާޖިދު މުޙައްމަދު C2 07734 150
ސަލްވީނިޔާ.މއ މާލެ ކ ފުނަގެ ހިތަދޫ. ސ އާމިނަތު ރިފާ C2 07842 151
ވެލަގަލަ. ގ މާލެ ކ މެރިންވިލާ ފޭދޫ. ސ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ C2 07847 152
މުލައްމާވިލާ.ހ މާލެ ކ މުރިނގު އަލިފުށި. ރ ޝަރުމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު C2 07901 153
މާލެ ވަނަ ފްލޯރ6ހިރަފުސްގެ .ހ ކ ވަރަ. ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް. ޏ ޞަފިއްޔާ އަޙްމަދު C2 07902 154
ރިލީޒް.މ މާލެ ކ އިރާކު ނައިފަރު. ޅ ޚަދީޖާ ޢަލީ C2 07934 155
އިރާކުމާގެ.މ މާލެ ކ ޕިންކްހައުސް ފޭދޫ. ސ ފާޠިމަތު ޙަސަން C2 08011 156

11090ލޮޓްނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ކައްތިރި ކަނދޮޅުދޫ. ރ ޖަޢުފަރު ޢުޘްމާން C2 08105 157
G- 53-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ބަރާބަރުގެ ހިތަދޫ. ސ މަރްޔަމް މުޙައްމަދު C2 08145 158

ފުސްފަޅު. ހ މާލެ ކ ކަނީރު ތަކަންދޫ. ހއ އަޙްމަދު ޙުސައިން C2 08196 159
ޖާރަލްގެ.މއ މާލެ ކ ރޑްވިލާ ބާ ކަނދޮޅުދޫ. ރ ޢަލީ ވަސީމް C2 08234 160

ބީޗްހައުސް މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ ރަތަފަންދޫ. ގދ މުޞްޠަފާهللا ނަޞްރު C2 08242 161
1206 2ސިނަމާލެ  މާލެ ކ ހިލިހިލާގެ ގެމަނަފުށި. ގއ ޢަބްދުއްސަލާމް މުޙައްމަދު C2 08247 162

ކާޕެންޓަވިލާ. މ މާލެ ކ ޗާންދަނީމާގެ ހިތާދޫ. ބ ޝިހާމްهللا ޢަބްދު C2 08268 163
ޑޯންފްރެޝް. ހ މާޅެ ކ ޕަރުވާނާގެ. މ މާލެ. ކ ނާފިޢުهللا ޢަބްދު C2 05951 164

ސޭލަމް. މއ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ވިލުފުށި. ތ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް C2 0624 165
ޒުބައިދާމަންޒިލް. މ މާލެ ކ ކަނީރުގެ ހިންނަވަރު. ޅ ރަޟިއްޔާ މޫސާ C2 06553 166
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