
އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

63 ވަނަ ފުލ4ޯ/މަލަސް.ގ މާލެ ކ ނަސްރުސަހާ ރަސްމާދޫ ރ އައިސަތު އިބްރާހިމް މަނިކު H7/00031 1

63 ހ ސީރީންވިލާ މާލެ ކ އުނިމާގެ ކެޔޮދޫ ވ އަހުމަދު ޖަބީން H7/00042 2

63 ފިނިވައިރޯޅި.ހ މާލެ ކ ނޑިމާގެ ދެތަ ފިނޭ ހދ ފައިޞަލް އާދަމް H7/00054 3

63 ކަނަކުރިގެ.މއ މާލެ ކ ދެކުނުގެ ގޮއިދޫ ށ ޙަސަން ޒަރީރު H7/00061 4

63 11217ހުޅުމާލެ ލޮޓް ހުޅުމާލެ ކ ކެތި ކުޑަހުވަދޫ ދ ްްްާއާމިނަތު އަދީލާ H7/00077 5

63 މ ޒިލިއަން މާލެ ކ ނޫތަރި ވައިކަރަދޫ ހދ ޒުލްފާ ޙަސަން H7/00099 6

63 ހ އުނިގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ މަލާޒް ދިއްދޫ ހއ އާމިނަތު ޝާހީން H7/00106

އުނިގަސްދޮށުގެ.ހ މާލެ ކ މުތްތޮށިގެ ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޝާފިޢު H7/00068

63 ރައުޙާ.މއ މާލެ ކ ނޫކޮކާގެ ނައިފަރު ޅ ޙާމިދު މުޙައްމަދު H7/00118 8

63 ގ ޖުނޫޕް މާލެ ކ ވަހީދާ މަންޒިލް ރަސްގެތީމު ރ އާމިނަތު ވަޙީދާ H7/00137 9

63 ޑްރޫޕް. ގ މާލެ ކ ގުޑް ފެއިތް ރަތަފަންދޫ ގދ ފައިސަލް ޢަލީ  H7/00138 10

63 ނޫރާނީ ފެހި. ހ މާލެ ކ ވެލްކަމް ވިލާ ހުޅުދޫ ސ މުޙައްމަދު މިރުޞާދު H7/00145 11

63 ގާފޮޅު. މއ މާލެ ކ އުޖާލާ ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޢަބްދުއްލަޠީފް H7/00148 12

63 10118 ލޮޓް ނަމްބަރ 64ބީ މާލެ ކ ލިލީގެ ނޫމަރާ ށ އިސްމާޢީލް އާދަމް H7/00151 13

63 މާލެ ވަނަ ބުރ1ިދިރިހަޑޫގެ . މ ކ އަހިމާގެ ބާރަށް ހއ ޞާބިރާ އިސްމާއިލް H7/00153

މާލެ ވަނަ ބުރ1ިދިރިހަޑޫގެ  ކ ރީޒަން ބާރަށް ހއ ބަދުރުއްދީން ހަސަން H7/00152

63 ލޮބީ. ހ މާލެ ކ އިރަމާގެ މުރައިދޫ ހއ އިބްރާހީމް ފައިޞަލް H7/00160 15

63 ސަމޫސަމާ މާލެ ކ ހޭޒްލީން ކުޑަހުވަދޫ ދ ޙުސައިން އަފްޟަލް H7/00173

ސަމޫސަމާ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ކުނބުރުދޫ އދ އަސްމާ ޙުސައިން H7/00171

63 (16-02)1މާލެ ހިޔާ .ގ މާލެ ކ ސީސަންގެ ދެއްވަދޫ ގއ އަރްފާދު މުޙައްމަދު H7/00178 17

63 ރޯޝަނީ ހަނދާން. ހ މާލެ ކ ރިވެލި ނޮޅިވަރަމް ހދ މުހައްމަދު ޠަލާލް  H7/00181 18

63 މާލެ އ5ޭހުމަށި .ގ ކ ޑޭޒީވިލާ ހުޅުދޫ ސ މުޢުތަސިމާ ނަސީމް H7/00185 19

63 ސައްވިކުރި.ގ މާލެ ކ މާރާދަގެ. ދަޑިމަގު ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ޙަސީނާ H7/00191

ސަޅިކުރި.ގ މާލެ ކ ބަގީޗާގެ ހޯރަފުށި ހއ ނިޔާޒްهللا ޢަބްދު H7/00190

63 ޝާރާޒް. ގ މާލެ ކ ލިލީއާގެ  ރަތަފަންދޫ ގދ އާފިޔާ އަބްދުލް މުޙުސިން  H7/00193 21

63 ރަންގުމާގެ އިރުމަތީބައި މާލެ ކ މަދަރުސާދޮށުގެ  ޅައިމަގު ށ ޙަސަން ޙަމީދު H7/00194 22

63 ބީހައިވް.ހ މާލެ ކ ޝާދީވިލާ ނެއްލައިދޫ ހދ ރަޟިއްޔާ އިބްރާހިމް  H7/00199 23

63 ހ ރާތު މާލެ ކ ފެލަސް ދިއްދޫ ހއ ްަްްއަޙްމަދު ޝަފީގް H7/00201 24

63 ލާޖުވަރުދީ މާލެ ކ ރޯޒްވިލާ ނޑިތީމު ކަ ށ އާމިނަތު ސަޒުރާ H7/00214 25

63 އެތުމާގެ.މއ މާލެ ކ ޗެލްސީ މާމެންދޫ ލ ޝަރީފް هللا ޢަބްދު H7/00227 26

63 މާލެ އ3ޭޒިކުރާޑި  ކ ސްކައިވިލާ މާއުނގޫދޫ ށ މަރްޔަމް ރައުޙާ H7/00228 27

63 ޑީ-4-4އެޗް އެމް ސީ  މާލެ ކ ރޯޝަނީއިރުމަތީގެ ތުރާކުނު ހއ މުޙައްމަދު އަބުދުލްސައްތާރު H7/00229 28

63 ސޫރަޖްވިލާ.މ މާލެ ކ މިރުސްމާގެ މަޑަވެލި ގދ هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު H7/00235 29

63 މާލެ އ7ޭބެރިންމަދޫ  ކ ޒަމާނީހައުސް މުލައް މ ނޫރާ އިބްރާހިމް  H7/00252 30

63 6ހިރި  10245/5755 މާލެ ކ 6ހުޅުމާލެ، ހިރި  މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ސުނީޒާ H7/00282 31

63 މެލަވަހި. ހ މާލެ ކ ފަލަކް ފިނޭ ހދ މުޙައްމަދު ޝަޒީލް H7/00283 32

63 2-01-13ސިނަމާލެ  މާލެ ކ ވީވަރު މަރަދޫ ސ އާމިނަތު ހިދާޔާ H7/00288 33

63 ނިއުފޭރީ. ހ މާލެ ކ ރެޑްހައުސް ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު ޢާރިފް H7/00289 34

63 ޓޮޕާޒް . ގ މާލެ ކ ޓޮޕާޒް . ގ މާލެ ކ އަޝްރަފްهللا ޢަބްދު H7/00301 35

63 ނޑިގެ . ހ 2ކަ މާލެ ކ ލިލަކް ވައިކަރަދޫ ހދ ނަހްދާ އާދަމް H7/00305 36

63 ފިނިބިން.ހ މާލެ ކ އިޙްސާސް ގެމަނަފުށި ގއ ޢާއިޝަތު އިޙްސާނާ H7/00314 37

63 މިވެށި.ހ މާލެ ކ މިވެށި.ހ މާލެ ކ އަޙުމަދު މާޢޫން ޢާމިރު H7/00321 38

63 5-1-08ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކަރަންކާވިލާ ބާރަށް ހއ ފާޠިމަތު މުނާ H7/00331 39

63 ހ ފެންދުނި މާލެ ކ އޭޝިޔާ  ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ H7/00340 40

63 މއ ވިލި މާލެ ކ ކުދިވިނަގެ  ހަނިމާދޫ ހދ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ  H7/00341 41

63 މ މާޔާ މާލެ ކ ހުސްނޫވިލާ ގާދިއްފުށި ތ އިބްރާހީމް ޝަފީޤް H7/00343 42

63 މ ފެށިތިކާލުގެ މާލެ ކ ހެޕިނަސްވިލާ މާރަންދޫ ހއ ނިޢުމާ މޫސާ H7/00344 43

63 ސައިމަރރެސިޑެންސް ހުޅުމާލެ ކ މަންޒިލް ކަމަދޫ ބ އަބްދުލް ލަތީފް H7/00348 44

63 މއ ފޮއްގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ ކެދޮޅުމާގެ ގެމަނަފުށި ގއ هللاފަރުހާދު ޢަބްދު H7/00350 45

63 މއ މަހަލް މާލެ ކ ކަރަންކާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ފަޒާނާ އަޙްމަދު H7/00352 46

63 ގ ހުދުގިރި މާލެ ކ މޫރިތި މާރަންދޫ ހއ ޙުސައިން މޫސާ H7/00358 47

63 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ5ާކަސީރާގެ  ކ ޖަމްނާ ހުޅުދޫ ސ ޒުފީނާ އިބްރާހީމ H7/00363 48

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

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

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ހ ފެއަރ ވިއު މާލެ ކ ލައިޓްބީޗް ކޮމަންޑޫ ށ މަރްޔަމް ދުމައިނާ H7/00373 49

63 ގ ވުޑްސްޓޮކް މާލެ ކ އަތަގަސްދޮށުގެ ތުޅާދޫ ބ މަރްޔަމް އަސްފާ H7/00376 50

63 ފުނަ. މއ މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ އިހަވަންދޫ ހއ ޙަލީމަތު ޒުލްފާ H7/00391 51

63 މުއްދޫ މާލެ ކ އެލޭނއިރި ފުވައްމުލައް ޏ އައިޝަތު އަޒީމާ H7/00418 52

63 ވިލިނގިލި ބ3ީއަލަމާވިލާ .މ ކ ސީރިޔާޒް ނައިވާދޫ ހދ ޙައްވާ ޒާހިރާ H7/00419 53

63 4-1ހިތިގަސްދޮށުގެއާގެ .ހ މާލެ ކ ލަކީކޯނަރ ކުޑަފަރީ ނ ސައްފާނާ ނަސީމް H7/00443 54

63 ވ މެޓަލިކްވިލާ މާލެ ކ މަތަރެސްމާގެ މާލެ ކ އާމިނަތު މޫސާ H7/00465 55

63 04-3-131ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވަށަގުލިމާގެ ހިތަދޫ ސ ފާޠިމަތު ނަދާ ޒުބައިރު H7/00482 56

63 ރަންއަށި. ގ މާލެ ކ ވާދީ ފޭދޫ ސ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް H7/00483 57

63 މާލެ ވަނަ ފްލ1ޯވެލިފޮތި، . ހ ކ ދާންނާގެ ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު އަންޞޫދާ H7/00490 58

63 279ސުހާ . ވ ވިލިނގިލި ކ ރާސްތާ ތިމަރަފުށި ތ އިމްތިޔާޒް މުޙައްމަދު H7/00492 59

63 ކޮރަލްގާރޑަން. މ މާލެ ކ ނިމެރި މީދޫ ސ އަޙްމަދު ނާއިލް H7/00494 60

63 ގޮއިދޫގެ މާލެ ކ މީނާޒް މާކުރަތު ރ ވަސީމާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު H7/00495 61

63 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ8ާކަނދުމާގެ،  ކ މޫނިމާގެ ކުރެންދޫ ޅ އަޙްމަދު މުޢާޛު H7/00497 62

63 ޝިކާރު. މއ މާލެ ކ ވީނަސްވިލާ މާމިގިލި އދ އަޙްމަދު ސާނީޒް H7/00499 63

63 ޗެރީހައުސް. ގ މާލެ ކ ޗެރީހައުސް. ގ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޙަސަން H7/00530 64

63 307އިޒާން  ވިލިނގިލި ކ ސަންލައިޓު  ތިނަދޫ ގދ މަރިޔަމް ވަޙީދާ H7/00533 65

63 އައްޑޫވިލާ.ހ މާލެ ކ ކަންމަތީގެ މާބައިދޫ ލ ޙައްވާ ޝާދިޔާ H7/00538 66

63 ކުރެދިމާގެ.ހ މާލެ ކ ރޯޒްވިލާ ވަށަފަރު ހއ ޢާއިޝަތު ސިޔާނާ H7/00545 67

63 އޮއިސްޓަރ މާމިގިލި އދ އޮއިސްޓަރ މާމިގިލި އދ މަންހާތު މުޙައްމަދު  H7/00549 68

63 ލޮބީ. ހ މާލެ ކ ގުލްފާމްގެ ފިޔޯރީ ގދ އާމިނަތު ނިޒްނާ H7/00552 69

63 މެންދުއާގެ.ގ މާލެ ކ ބާނީ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ފާޠިމަތު ޢަލީ H7/00604 70

63 ކެނަން.ގ މާލެ ކ އޭރިޔާ ތުލުސްދޫ ކ ފާޠިމަތު ނުޒުހަތު ޙަނީފް H7/00610 71

63 5-މޭރީ، ބ މާލެ ކ ވާރޭވިލާ ކެލާ ހއ ޢާއިޝަތު ނަޡީމާ H7/00636 72

63 01.ޖ.76ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަބްހަރީގެ  ހޮޅުދޫ ނ هللاޒީނިޔާ އަބްދު H7/00637 73

63 11279ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބްލޫސްޓާރ ޅޮހި ނ ފާޠިމަތު ޒުލްފާ ޢަލީ H7/00640 74

63 ނިއުލީ.މއ މާލެ ކ ޕްރިޓީކައިޓް.ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ތަސްލިޔާ މުޙައްމަދު H7/00643 75

63 ދޮންބިލެއްގެ. ގ މާލެ ކ ފައިވްރޯސް  ހުޅުދޫ ސ هللاޝާމާ ޢަބްދު H7/00679 76

63 މަދަން . މ މާލެ ކ ސަބްރާތު. މ މާލެ ކ އާމިނަތު ނަޞްރާ ނާޞިރު H7/00686 77

63 ޔެލޯމޫން.މއ މާލެ ކ ކުއްޅަވައްގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޝަރުމީލާ ފައުޒީ H7/00696 78

63 މުއްދޫ.މ މާލެ ކ އެލޭނއިރި ފުވައްމުލައް ޏ ފާތިމަތު އަޒުލިފާ H7/00714 79

63 ފާގަ. މ މާލެ ކ ހަނދު ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ އިބްރާހީމް ރަޝީދު H7/00724 80

63 މާލެ 11258ލޮޓް  ކ އެންދެރިމާގެ ހިތަދޫ ސ މަރްޔަމް ނާޡިމާ H7/00739 81

63 ޝަބާބް.މއ މާލެ ކ ނޫރު  ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ނާޒްލީނާ އަޙްމަދު  H7/00741 82

63 ްިްުހެޕީވިލާ މާލެ ކ ބިޖިލީގެ ވާދޫ ރ މަޖީދުهللا ޢަބްދު H7/00747 83

63 ނޑިގެ  ބ ވަނަ ފަނގިފިލ4ާފަޅަދަ މާލެ ކ ލައިނޫފަރުމާގެ  ގެމަނަފުށި ގއ ޢަޤީލާ އަޙްމަދު  H7/00750 84

63 އައިމާ. ގ މާލެ ކ މިންޓް  ތިނަދޫ ގދ ޝަހުދާ ޝާކިރު H7/00763 85

63 ނީކޯ. ހ މާލެ ކ ސަމާ ހުޅުދުއްފާރު ރ އަޙްމަދު ޙަސީން H7/00770 86

63 11186. ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު މާލެ ކ ނައިޓްރޯޒް ބާރަށް ހއ އިބްރާހީމް އަބްދުއްނާޞިރު H7/00804 87

63 އަލްޓުރާ  ތިނަދޫ ގދ މާތޮޑާއަބަށް ކެނެރީގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އާމިނަތު އަޤުލީމާ H7/00807

10.ޖ.2ހުޅުމާލެ ފްލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ ވަްިޖެހޭގެ  ފިޔޯރީ ގދ ޢަބްދުލްވައްހާބް H7/00806

63 ވަނަ ފަންގިފިލ2ާއޯޕަލް .ހ މާލެ ކ ޝާދީވިލާ  ތަކަންދޫ ހއ ޢަލީ ޢާރިފް H7/00814 89

63 ފެހިފަށުވިއާގެ.ހ މާލެ ކ ޑޯންސައިޑް ރަސްދޫ އއ އާމިނަތު ރަޝީދާ H7/00841 90

63 ކަބީޝް.ގ މާލެ ކ ފަރިވާ ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތުްު މުޙައްމަދުދީދީ  H7/00887 91

63 ތިޔަރަމާގެ އާގެ މާލެ ކ ކަފަމާގެ ގައްދޫ ގދ هللاސުނައިން ޢަބްދު H7/00889 92

63 ދިރާސާ ވިލިނގިލި ކ ހުޅަގުގެ މަޑަވެލި ގދ މަރްޔަމް މުވާޒާ H7/00983 93

63 މއ،ކިނބި މާލެ ކ ފަޒާ ހިރިލަންދޫ ތ އަޙުމަދު ނަޝީދު H7/00995 94

63 ފިލިމާގެ.ހ މާލެ ކ ބީޗްހައުސް ކެލާ ހއ އިބްރާހީމް ޝަރީފް H7/01000 95

63 ސުތުލިމާގެ. މ މާލެ ކ ނަސްރު  ދަނގެތި އދ هللاްައާމިނަތު ޢަބްދު H7/01004 96

63 ސޭންޑީހެލޯވް.މ މާލެ ކ ކަށިމާގެ ކުރިނބި ހދ ޢަޒުވަރުهللا ޢަބްދު H7/01014 97

63 ރަންބުސްތާނުގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަލިތަރި އުތީމު ހއ މުޙައްމަދު ޝާކިރު H7/01037 98

63 ނެކްސަސް.މ މާލެ ކ ކަންމަތީގެ މާބައިދޫ ލ އާމިނަތު ޝާޢިރާ  H7/01041 99
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ސަބްދެލި.މ މާލެ ކ ގަހާ މީދޫ ދ ނާޝިދާ އަޙްމަދު H7/01052 100

63 މ ސޫރަޖްވިލާ މާލެ ކ މަތިހާ ނޭކުރެންދޫ ހދ އަޙްމަދު ސިނާން H7/01065 101

63 މޫންލައިޓްވިއު މާލެ ކ ހަނދި ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޝަރީފާ ޢަބްދުއް ރަޙީމް H7/01095 102

63 14-1-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހަރިޔާ  ނޑިތީމު ކަ ށ އަލީ މާހިރު  H7/01112 103

63 137-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޑިމާގެ ދެތަ ދިއްގަރު މ ރަޝީދާ ޢަލީ H7/01121 104

63 ނީ. ގ މާލެ ކ ރިހިއަލި އިންނަމާދޫ ރ ނަޞްރާ ހާރޫން H7/01124 105

63 މެރިންލައިޓް.ގ މާލެ ކ މިނިވަންއައްސޭރި ގާދިއްފުށި ތ އިލްޔާސް އިބްރާހީމް H7/01130 106

63 އަފްސަންތީން. ހ މާލެ ކ އަސްރަފީވިލާ މީދޫ ސ ލަމްޢަތު ލުޠުފީ H7/01137 107

63 63-1-03 ހުޅުމާލެ ކ ފަސްކަނި ރަސްދޫ އއ ފާޠިމަތު ޝީނީޒް H7/01154 108

63 2-2-08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފާގަތި ކެނދިކޮޅުދޫ ނ މަރްޔަމް ޙުސައިން H7/01164 109

63 ކާނިކުރި މާލެ ކ އަލުވިމާގެ  ދާންދޫ ގއ ޝިއުނާ ޢަލީ H7/01213 110

63 ނިބިލިގާ . މ މާލެ ކ އެރޯމާ  މަޑުއްވަރި މ މޫނިސާ ދާއޫދު H7/01220 111

63 ޖުވެލާސް. ގ މާލެ ކ ވިކްޓްރީލޮޖް ކުޑަރިކިލު ބ މަރްޔަމް ސިޔާމާ H7/01227 112

63 ސަންޝެޑް.މ މާލެ ކ ތްރީފްލާވަރ މީދޫ ސ ޢައިޝަތު ނަޞީރާ H7/01232 113

63 82-3-07 ހުޅުމާލެ ކ ޒަމާނީގުލްޝަން އިނގުރައިދޫ ރ ޢަލީ މޫސާފުޅު H7/01237 114

63 ރޭއަލިވާގެ.މ މާލެ ކ އަންބަރީގެ  ގައްދޫ ގދ މުޙައްމަދު ނަދީމް H7/01277 115

63 ފަރުދާބަގީޗާ. މއ މާލެ ކ ހަލަވެލިމާގެ ހިންނަވަރު ޅ ޢާޞިފާ ޙުސެއިންފުޅު  H7/01280 116

63 މާރަވަން.މއ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ ހުރާ ކ ޙުސައިން ރަޝީދު  H7/01281 117

63 1-ތިނަދޫގެ. މއ މާލެ ކ ރޯޒްބީމް. ހ މާލެ ކ ޙުސައިން ޝަނޫން H7/01300 118

63 އާދުނި. ހ މާލެ ކ ނޫރާނީވިލާ އަލިފުށި ރ ފާޠިމަތު މުނާ H7/01313 119

63 ކޭންޑީރޯޒް.ގ މާލެ ކ ބްލޫވޭވް ހިންނަވަރު ޅ ޢަލީ ސާޖިދު  H7/01330 120

63 ފެންނާގެ.ހ މާލެ ކ ވެހި  ކަޅައިދޫ ލ އިބްރާހީމް ޖާމިޢު H7/01360 121

63 ބީ. 4މ ކިނބިދޫގެ  މާލެ ކ އުޑުވިލާގެ ރަތްމަންދޫ މ ނަސީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު H7/01361 122

63 ޓިޔުލިޕްވުޑް. ހ މާލެ ކ ގަހާ. ކެނދިކޮޅު ކެނދިކޮޅުދޫ ނ ހާޝިމް އިބްރާހީމް H7/01370 123

63 ވޫޑްވިންޑް. ގ މާލެ ކ މުއްލާފުށި ރަސްގެތީމު ރ ޢިމްރާން ޢަލީ H7/01405

ވޫޑްވިންޑް. ގ މާލެ ކ އަސަރީގެ ރަސްގެތީމު ރ ފާޠިމަތު މަދީޙާ H7/01403

63 120ޗައިނާފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރެޑްލީފް ޅައިމަގު ށ އާމިނަތު އުޝާމާ H7/01407 125

63 މަދީހާ މަންޒިލް. މ މާލެ ކ ތްރީ ސްޓަރ މަޑުއްވަރީ ރ އާއިދާ އާދަމް H7/01424

މަދީހާ މަންޒިލް. މ މާލެ ކ ކުނބުރުގެ މަޑުއްވަރީ ރ ޔޫނުސް ޔޫސުފް H7/01426

63 11179ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޕެންޒީމާގެ ނެއްލައިދޫ ހދ ޙަމީދުهللا ޢަބްދު H7/01433

11179ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފަލަކު މަރޮށި ށ ފާޠިމަތު ނަހްލާ H7/01435

63 ކަރޭޖް. މ މާލެ ކ ނޑި ބާބުލްއާވާލީ. ތު ގަން ލ ޢާއިޝަތު ސައުސާ H7/01438 128

63 ރޯޒްމީޑް ހުޅުދޫ ސ ރޯޒްމީޑް ހުޅުދޫ ސ މަރްޔަމް ޝަމޫނާ މޫސާ H7/01440 129

63 ހެރިޓޭޖް.ގ މާލެ ކ ގްރީންރޯސް ފިޔޯރީ ގދ މަރްޔަމް ޢަބްދުއްރަޙީމް H7/01460 130

63 ހެޕގާޑުން އުތީމު ހއ ޔާގޫތުގެ  އުތީމު ހއ ޢާއިޝަތު ނިޝާ H7/01469 131

63 1އެޗުބޮލޮކު ބީ ވިލިނގިލި ކ ދިވަތު ހެނބަދޫ ނ މަރްޔަމް ސަހުލާ H7/01472 132

63 ރައިހާނުގެ .ގ މާލެ ކ މިނިވަންއައްސޭރި  ދިޔަމިގިލި ތ ފާތިމަތު ސަޢީދާ  H7/01476 133

63 މއ ފީރޯޒްވާދީ މާލެ ކ ތަމްހީދާމަންޒިލް މުރައިދޫ ހއ ނަޖީބުهللا ޢަބަދު H7/01488 134

63 ރިހިތަރި ހިންމަފުށި ކ ތަރިވިދާގެ ތުރާކުނު ހއ ޝަހީދާ މޫސާ H7/01514 135

63 މޯރާ.މ މާލެ ކ އެރޯ ދިއްދޫ ހއ މަރްޔަމް ނާފިޢާ H7/01531 136

63 05-01-04ފޮލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މެޓްރޯވިލާ ގާދިއްފުށި ތ މިންނާ ޢަބްދުލްވާޙިދު H7/01545 137

63 ހަނިމާދޫއާގެ.ގ މާލެ ކ މާދޫގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ރިޒްމާ މުޙައްމަދު H7/01564 138

63 މޫސުންވިލާ . ވ ވިލިނގިލި ކ ގުލްހަޒާރުގެ ކުނބުރުދޫ އދ ޢަޙްމަދު ޝިޔާމް H7/01582 139

63 ބީ ސިރީލަންކ23ާވެންޑަވާޓް NULL NULL ސިންކޯނަރ NULL ގދ މަދީޙު މުޙައްމަދު H7/01594 140

63 ކެނަން. ގ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ދެއްވަދޫ ގއ ޢިބްރާހީމް ޢަޙްމަދުދީދީ H7/01613 141

63 4-ޖީ-07ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަލަމާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އާމިނަތު އިބްރާހިމް H7/01625 142

63 ކޮތާފަރު . ވ މާލެ ކ ޖަބްރޯލްމާގެ  މަޑިފުށި ތ އަޙްމަދު ރިޝްވާން H7/01638 143

63 ސްނޯލިލީ. ހ މާލެ ކ ރަންނަރުގެ ދިއްފުށި ކ މަރްޔަމް ޝިފާނާ H7/01652 144

63 ރަންބޮޅު.މ މާލެ ކ ލަކީލާސްޓް ތިނަދޫ ގދ ރަމީޒާ ޢަލީ H7/01664

ރަންބޮޅު.މ މާލެ ކ އަލިވިލާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޖަމްޝާދު މުޙައްމަދު H7/01662

63 106-03-2 ހުޅުމާލެ ކ ތޯތާގެ ނަޑެއްލާ ގދ އިބްރާހީމް ނަޒީހް H7/01671 146

63 މެންޑްރޯސް.މ މާލެ ކ ގްރީންބީންސް.ގ މާލެ ކ ޙަފިޡާ ޢަބްދުލް ޣަނީމް H7/01679 147
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ފުނަ.މއ މާލެ ކ ޓިޓޯނިޔާ މަރަދޫ ސ ބައްރަތު ޙަސަން H7/01692 148

63 6.01.02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގުލޭނޫރަންމާގެ ކުނަހަންދޫ ލ ޢަލީ ރިޔާޞް H7/01698

6.01.02ފްލެޓް  މާލެ ކ ހިކިހުވަދަމާގެ ދެއްވަދޫ ގއ ރިޝްމާ މުޙައްމަދު H7/01700

63 ފެހިދޯދި . ގ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ  މަގޫދޫ ފ ނަޒީރާ އިބްރާހީމް  H7/01719 150

63 ޕިންކްޑްރީމް.މއ މާލެ ކ ފޮނިލިބޯގެ ހޯރަފުށި ހއ ޝާހިދު ޒުބައިރު H7/01720 151

63 ނޑު. މ ހަތިކަ މާލެ ކ އޯކިޑްވިލާ މަޑަވެލި ގދ ޝާޒްމީން ޙުސައިން ވަޙީދު H7/01744 152

63 ސައްކެޔޮގެ. މއ މާލެ ކ މަދަރުސާދޮށުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޝަރީފްهللا ޢަބްދު H7/01745 153

63 04-ޖީ-2ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ 04-ޖީ-2ހުޅުމާލެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝައްފާއު H7/01746 154

63 ދިއްގިރި.މ މާލެ ކ ބީޗްރެސްޓް ކޮލަމާފުށި ގއ ފާޠިމަތު ޠީނާ H7/01749

ދިއްގިރި.މ މާލެ ކ ރޯޝަނީވިލާ ކޮލަމާފުށި ގއ ސަޢީދުهللا ޢަބުދު H7/01743

63 ވެލިގާ. މ މާލެ ކ އާރާމް ކުޅުދުއްފުށި ހދ މަޢުޞޫމާ ޙަސަން H7/01750 156

63 މެހެލިގެ . ހ މާލެ ކ އަސަރީގެ  ދެއްވަދޫ ގއ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ  H7/01756 157

63 ސީނުމާ . މއ މާލެ ކ ޕެރިސް  ހަންޏާމީދޫ އދ އާމިނަތު ފަޟްނާ H7/01771 158

63 ތބީޢު.މއ މާލެ ކ ހޯދަޑު،ތުނިވެލި ފުވައްމުލައް ޏ H7/01772 ޢާއިޝަތު ނަޝީދާ 159

63 ވީޒާ.މ މާލެ ކ ހޯދަޑު ސައިމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ ރަޝީދާ މޫސާ H7/01789 160

63 ލާރކް މާލެ ކ އައްސޭރި މާލެ ކ އާމިނަތު ޢިނާޔާ މުޙައްމަދު H7/01799 161

63 ނިބްރާސް.މ މާލެ ކ ބުލޫލައިޓް މާޅެންދޫ ނ ބަދޫރާ އާދަމް H7/01812 162

63 މާވްލަސް. ވ ވިލިނގިލި ކ ފިނިހިޔާގެ މާޅޮސް އއ އަޒީނާ އާދަމް H7/01824

މާވްލަސް. ވ ވިލިނގިލި ކ ސަމާ މާޅޮސް އއ މުޙައްމަދު ރިޟާ H7/01822

63 ބަރަކާތު. ހ މާލެ ކ އީޒީ ހިންނަވަރު ޅ ޒިލްމިޔާ ޢަބްދުއްސައްތާރު H7/01828 164

63 ބިންއުނިމާގެ. މ މާލެ ކ ވެނީލާގެ ފުލިދޫ ވ ނާއިލާ އިބްރާހީމް H7/01830 165

63 ވެސްޓްކޯސްޓް. މ މާލެ ކ ވަލުގެ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ޝަނީޛާ އިބްރާހީމްދީދީ H7/01835 166

63 ތަށިމުށިވިލާ. މއ މާލެ ކ ފިނިހިޔާ ކުޑަރިކިލު ބ ފާޠިމަތު ޞަފާ އިސްމާޢިލް H7/01845

ތަށިމުށިވިލާގެ.މއ މާލެ ކ އާޒާދު އިންނަމާދޫ ރ އަޙްމަދު ރިފްޝަލް H7/00895

63 ބީ ވަގުތީހިޔ54ާ 05 ވިލުފުށި ތ ކެތި ވިލުފުށި ތ މަޙްމޫދު ނާޢިލް H7/01851 168

63 124-ޖީ-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަލިގާ ވެލިދޫ ނ އާމިނަތު ޢަލީ H7/01857 169

63 ހޯގުޅާމަންޒިލް. ހ މާލެ ކ އައްނާރުމާގެ ދާންދޫ ގއ ޒިދުނާ އިބްރާހީމް H7/01867 170

63 ކުދިވާވިލާ މާލެ ކ ހިޔަލީގުލްޝަން ކެޔޮދޫ ވ ފާޠިމަތު ޒަރާނާ H7/01875 171

63 ސުކޫނަރ. މ މާލެ ކ ހުދުވެލި މަޑިފުށި ތ ރަމީޒާ ޙަސަން H7/01907 172

63 ލެވިސް. މއ މާލެ ކ ފައިންބީޗް ވިލިނގިލި ގއ ފާޠިމަތު ޝަޒީލާ H7/01914 173

63 ބީޗްހެވަން މާލެ ކ ސޯމާ ހޯރަފުށި ހއ ޝިފާނާ ސަލީމް H7/01924 174

63 ރަބީޢުގެ. މއ މާލެ ކ ނަސީމީއައްސޭރި ގައްދޫ ގދ އަޙްމަދު ފަރުހާދު H7/01939 175

63 172.2.04ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ސޯސަންމާގެ އިހަވަންދޫ ހއ އަޙްމަދު ރަޝީދު  H7/01944 176

63 އަސުރުމާވިއު.މ މާލެ ކ 12-1-02ފްލެޓް ނަންބަރު ,ހުޅުމާލެ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ފަޒްނީ ހާޝިމް H7/01950 177

63 ކޯފީގެ.މއ މާލެ ކ ފެހިގެ ކޮޅުފުށި މ ރާޝިދާ H7/01956 178

63 10559ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޫފިޔަ މީދޫ ސ މަރްޔަމް ޝަހްލާ H7/01958 179

63 ރަތްކުރެދި. ހ މާލެ ކ ސަންރައިސްވިލާ ތިނަދޫ ގދ ޔާސިމީން ތާޖް H7/01964

ރަތްކުރެދި. ހ މާލެ ކ އެޅެހިށިވިލާ ވިލިނގިލި ގއ އަޒުހަރު ރަޝީދު H7/01965

63 ނިބްރާސް.މ މާލެ ކ މެހްމާންސަރާ މާމެންދޫ ގއ އަޙުމަދު ވަޙީދު H7/01978 181

63 މާލެ 163-1-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ކ އިރާކުގެ  ވިލިނގިލި ގއ ޝުޢައިބާ ސަޢީދު  H7/01982 182

63 ޑެއިރީވާރކް. ގ މާލެ ކ އަނބުގަސްދޮށުގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ ފާޠިމަތު ލިއުސާ H7/01983 183

63 ފެއަރީވިލާ . މ މާލެ ކ ދޫނި  މަރަދޫ ސ ޙިއްމަތު ނަޞީރު  H7/01994 184

63 ފެހިގިލި. މ މާލެ ކ ނާދީ އޭދަފުށި ބ ޝިފާ ޢަލީ H7/02021 185

63 ހިބަ. ހ މާލެ ކ މީނާޒް ދެއްވަދޫ ގއ އަޙްމަދު މުއާޛުްު H7/02034 186

63 ބ105ީއައިލެންޑް ޕްލާޒާ، . މ މާލެ ކ ސޯނާ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު ސަްައީދު H7/02040 187

63 އަލިހަވާ.މ މާލެ ކ ގިރީތެރޭގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ ފާޠިމަތު މަމްދޫޙާ H7/02066 188

63 ލޫނަރ. މ މާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ މިލަންދޫ ށ އަޙްމަދު ސަމީޢު  H7/02072 189

63 ގަޖުރާގެ. މއ މާލެ ކ ކާމިނީގެ ފޯކައިދޫ ށ ޝަކީބްهللا ޢަބްދު H7/02082 190

63 މުލީ. މ މާލެ ކ ވައިއަރާގެ ތަކަންދޫ ހއ ޢަބްދުލްބާރީ ޙަސަން H7/02119 191

63 އައިމާ މާލެ ކ ޕެރިސް ފޭދޫ ށ ފާޠިމަތު ޒީނިޔާ H7/02127 192

63 ރެޑްރޯސް. ނއ މާލެ ކ ސުނޯވައިޓު  ކާށިދޫ ކ ޝަމްލާ ޢަބްދުލް ޙަކީމް H7/02135 193

63 ނަސީމާމަންޒިލް. ވ ވިލިނގިލި ކ އަތަމާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު H7/02142 194
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ދޫނިހޯލި ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ.މއ މާލެ ކ ދިލާސާގެ ދެއްވަދޫ ގއ އަޙްމަދު މޫސާ H7/02147 195

63 ރީފް. ގ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ އަނގޮޅިތީމު ރ هللاމަޢުޞޫމާ ޢަބްދު H7/02150 196

63 ނަލަސަވާ. މ މާލެ ކ ފިޔަ ނޭކުރެންދޫ ހދ ޒާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H7/02201 197

63 މަޑުފެހިގެ ތިނަދޫ ގދ މަޑުފެހިގެ ތިނަދޫ ގދ ލިލީނާ މުޙައްމަދު H7/02205 198

63 (އޭ 9 )ގޯނބިލިމާގެ . މ މާލެ ކ މާކޯނި . މ މާލެ ކ އިސްމާޢީލް ޢަލީ މަނިކު H7/02207 199

63 18/4-މުނިޔާގެ ރް ތިނަދޫ ގދ މާތޮޑާއަވަށް ޗިޗަންޑާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އަހްމީމާ ޢަބްދުލްކަރީމް H7/02209 200

63 ވިޝަން މާލެ ކ މުނިޔާގެ ގާދިއްފުށި ތ ޙާމިދާ ޢަބްދުލް ޣަނީ H7/02210 201

63 ޕްލޭޓް . ވ ހުޅުމާލެ ކ ކެނެރީހިޔާ  ފެލިދޫ ވ ފާޠިމަތު ނަދީމާ  H7/02217 202

63 (އޭ.އައ.ވީ)މޯލްޑިވެސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް  މާލެ ކ ކަށިމާގެ ކެލާ ހއ އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކު H7/02221 203

63 މެންދޫއާގެ. ގ މާލެ ކ އުތުރުގެ ތިނަދޫ ގދ މަރްޔަމް ނަޒާޙަތު H7/02227 204

63 މޫނިމާގެ  ނޑިތީމު ކަ ށ މޫނިމާގެ  ނޑިތީމު ކަ ށ އާދަމް މުޙައްމަދު H7/02245 205

63 ފިނިވާދީ.މ މާލެ ކ އިރަމާގެ ގައްދޫ ގދ އައިޝަތު ޒުނީނާ ރަޝީދު H7/02252 206

63 29-3-07ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ ގޮއިދޫ ބ އަޙްމަދު ނާޒިލް H7/02301 207

63 11165ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަބްލަޣީގެ ވިލުފުށި ތ ނިހާޔަތު ރަޝީދު H7/02312 208

63 10100ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޖަނަވަރީގެ ކާށިދޫ ކ މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް H7/02314 209

63 41-01-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ޑޯރެންސީވިލާ ރަކީދޫ ވ އަޙްމަދު ޒަރީރު H7/02326 210

63 07.3.33ނަމްބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ފަރިމާ މުލި މ ސުލްތާނާ H7/02331 211

63 ބީހައިވް އުތުރުބައި . ހ މާލެ ކ ފުލޫނިޔާގެ  ފުނަދޫ ށ ޙަސަން ޒަރީރު  H7/02341 212

63 އިރުވައިގެ. މ މާލެ ކ ޒަމާނީވިލާ މާމެންދޫ ގއ މުޙައްމަދު އަޤީލް H7/02348 213

63 ހުޅުމާލެ ގުރައުންޑ10575ްހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ކ ދަބުމާގެ މަރޮށި ށ މޫސާ އަންވަރު H7/02370 214

63 ކަސީދާމަންޒިލް.މ މާލެ ކ ޒަމްޒަމްގެ ހޯރަފުށި ހއ އާމިނަތު ރަޙްމާ H7/02375 215

63 މުރިގު ގާދިއްފުށި ތ މުރިގު  ގާދިއްފުށި ތ ހިދާޔަތު ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/02400 216

63 ކުރަނގި. މ މާލެ ކ ރޭވިލާ މަހިބަދޫ އދ ޙާތިމް އަޙްމަދު H7/02412 217

63 ގޯލްޑަންސުޕުރިން.ހ މާލެ ކ ވައިޓްސުނޯވ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ މުޙައްމަދު ޝާން H7/02455 218

63 ހަނދުވަރީގެ ވިލިނގިލި ކ ބެރެބެދިމާގެ.ހ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ރިޔާސާ H7/02472 219

63 04-ޖީ-129ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މާދަޑު ޖަރީ ފުވައްމުލައް ޏ އަޙްމަދު ނަދީމް H7/02475 220

63 އޭޝިއަންވިލެޖް . ވ ވިލިނގިލި ކ އިރުމަތީގެ  މާމެންދޫ ގއ ނާޝިދު އަޙްމަދު  H7/02484 221

63 ލަކީސްޓަރ .މ މާލެ ކ ޤުލްބަކާގެ . މއ މާލެ ކ هللا ޞަފޫރާ ޢަބްދު H7/02493 222

63 ސުއްކަތުރާގެ. މއ މާލެ ކ ސަނާމަކުގެ ހިތަދޫ ސ ފާޠިމަތު ޢިއްފަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު H7/02495 223

63 52-3-08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ނިޔަދުރުމާގެ ދޮންފަނު ބ ފާރޫޤް ޔޫސުފް H7/02499 224

63 ފަރިދޫ.ގ 59 މާލެ  ކ ދޭދަރުގެ  މީދޫ ރ މައިމޫނާ ޖައުފަރު  H7/02506 225

63 ކޮކޮޅަސް. މ މާލެ ކ ދޫޑިގަން، ބުރޮޅިގަސްދޮށުގެ ފުވައްމުލައް ޏ ނަޞީރުهللا ޢަބްދު H7/02512 226

63 ބިގްފިޝްމޯލްޑިވްސް  މާލެ ކ ވެނިސް  ނޑިދޫ ބަ ދ އާދަމް މޫސާ  H7/02538 227

63 ރަދުއާނިޔާ.ހ މާލެ ކ ރަވީނާ ކިނބިދޫ ތ އަޙްމަދު ނިޔާޒް H7/02549 228

63 ގޭޒް.މ މާލެ ކ ބަރުމާގެ ފިޔޯރީ ގދ هللاމަރިޔަމް ޢަބްދު H7/02557 229

63 ބ1ީ-11238ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދޯސްތާނާ ހޮޅުދޫ ނ ޢާއިޝަތު ޝިފްނީޒާ H7/02564 230

63 ގަނދަކޯޅިމާގެ. މ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ބިލެތްފަހި ށ ނާޞިހާ މޫސާ H7/02601 231

63 ތަރަބޫޒުގެ.ހ މާލެ ކ ރައިފަލް ދަރަވަންދޫ ބ އަޙްމަދު ނަޝީދު H7/02602 232

63 ލޯފަރު. މ މާލެ ކ ލޯފަރު. މ މާލެ ކ ޙަމްދޫން ވަޙީދު H7/02644 233

63 އިރާސާ.މ މާލެ ކ މެދުފަރު ހަންޏާމީދޫ އދ އާމިނަތު މުފީދާ H7/02645 234

63 މާދުމަތީގެ. ގ މާލެ ކ ފިލްޓަރުގެ  ހިންނަވަރު ޅ އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު H7/02653 235

63 ހ އަލްމާސްވިލާ މާލެ ކ ތަރަހަ ފުނަދޫ ށ ރައްޒާނު އާދަމް H7/02662 236

63 ސަތުހު. ހ މާލެ ކ އިރުދޭމާގެ ދިގުރަށް އދ އަޙްމަދު ސިފާޒު H7/02710 237

63 ވަފާ މަރޮށި ށ ވަފާ މަރޮށި ށ ނަރީމާ މުޙައްމަދު H7/02729 238

63 އުފަންވެލި.ގ NULL NULL އަދުންގެ. ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު ހައިޝަމް H7/02742 239

63 94-3-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އެބޫގެ ހިތަދޫ ސ މުޙައްމަދު ތިލްމީޛް  H7/02757

94-3-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ސައިމާ މަރަދޫފޭދޫ ސ ޝަގްފާ ރިޔާޝް H7/02894

63 މ ސްކައިލާ މާލެ ކ ގުލޭސީމުގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ އާމިނަތު ސިޔާނާ H7/02762 241

63 158-01-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ފާގަ  ކުޅުދުއްފުށި ހދ ހަމްދާ މުޙައްމަދު  H7/02809 242

63 އަބްލަޢީގެ .މ މާލެ ކ އައިނަލަގެ  ރިނބުދޫ ދ ޝަޒްނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން  H7/02822 243

63 11182ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ލިލީގެ ދިއްގަރު މ އާމިނަތު ތަސްނީމް H7/02833 244

63 ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 106-3-03 ހުޅުމާލެ ކ ހަވޭލި އޮމަދޫ ތ މުޙައްމަދު ހައިޘަމް H7/02838 245
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ )މުރައިދޫގެ .މއ މާލެ ކ ސީވިޔު ހޯރަފުށި ހއ މަރްޔަމް ޝިޢާރާ  H7/02840 246

63 ޙަބީހިޔާ. ވ ވިލިނގިލި ކ ޗަމަކު. މ މާލެ ކ ޠަލްޙަތު ނަޞްރިއްޔާ H7/02876 247

63 މަލާޒް.މއ މާލެ ކ ވާދީ ކެލާ ހއ ނިޔާމާ ފާރޫގު H7/02905 248

63 ހާޒަލްހައުސް.ގ މާލެ ކ އަނޯނާގެ ފޯކައިދޫ ށ ޙުސައިން ނާފިޛު H7/02909 249

63 154-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދުންފިނީގެ ތުޅާދޫ ބ ފާޠިމަތު ޝާޒްނާ H7/02910

154-1-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބާރަށުގެ ތުޅާދޫ ބ މުޙައްމަދު ޢާމިރު H7/05411

63 ހިމެރިމާގެ. ހ މާލެ ކ އަލިވާގެ  ދާންދޫ ގއ هللاއަޛުލީނާ ޢަބްދު H7/02928

ހިމެރިމާގެ. ހ މާލެ ކ އަންދަލީބުގެ ބާރަށް ހއ ޢަބްދުއްރަޙީމް އިބްރާހީމް H7/02926

63 މއ ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ ކާނޭޝަން މާރަންދޫ ހއ ްައާދަމް ސަލީމް H7/02933 252

63 ކިނބިދޫގެ .މ މާލެ ކ ފޯސީޒަން .ހ މާލެ ކ ފައިޞިލާ ވަނޫދު  H7/02983 253

63 5-3-07ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ރަންދޯދި ކޮލަމާފުށި ގއ އިސްމާޢީލް ވަޙީދު H7/03012 254

63 ހިރިކުއްޅަގެ.މއ މާލެ ކ ހާފްޑްރީމް އިންނަމާދޫ ރ ފާޠިމަތު މިންނާ H7/03031 255

63 ތަޅުމުދިގެ. މއ މާލެ ކ އަސަރީހިޔާ ވިލިނގިލި ގއ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު H7/03035 256

63 502އަމީން އެވަނިއު އޭ ހުޅުމާލެ ކ މުޝްތަރީގެ ރަތަފަންދޫ ގދ މުނިއްޔާ މުޞްޠަފާ H7/03036 257

63 ހުޅޫމާލެ ފުލެޓް 100-2-01 ހުޅުމާލެ ކ ފަލްކަން ގުރައިދޫ ތ ޒޫނާ ނަޢީމް H7/03072 258

63 ކުދިރަތްމާގެ.މއ މާލެ ކ މިލާފަރު ވައިކަރަދޫ ހދ އިސްމާޢިލް މުހައްމަދު H7/03073 259

63 ދިނަށަ. މއ މާލެ ކ ރަތްްްފުސްގެ ފޭދޫ ށ ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ H7/03092 260

63 106-03-02 ހުޅުމާލެ ކ ކުބުރުގެ ދާންދޫ ގއ ނަޖުމާ ޢަލީ H7/03096 261

63 ކޮންނޮންޓާ މާލެ ކ ވަގުތީ ހިޔާ ގާދިއްފުށި ތ މަރްޔަމް ޝައިލާ H7/03118 262

63 ގެދަ.މ މާލެ ކ އަރުތަ މަކުނުދޫ ހދ ޤުރައިޝާ މުހައްމަދު ޙަމީދު H7/03120 263

63 ވެޖްވުޑް މާލެ ކ ތިއަރީ ހިންނަވަރު ޅ ފާތިމަތު ނަތާޝާ H7/03123 264

63 ހުދުކަށިމާގެ. ހ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ މަގޫދޫ ފ އާއިޝަތު ސުހައިނާ H7/03131

ހުދުކަށިމާގެ. ހ މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ މަގޫދޫ ފ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ސުލައިމާން H7/03126

63 08-ޖ5ީ ހުޅުމާލެ ކ ދެތަޑިމާގެ ކިނބިދޫ ތ މަރްޔަމް ސަޢީދާ H7/03183 266

63 92.1-03 ހުޅުމާލެ ކ ސިކަން.ދަޑިމަގު ފުވައްމުލައް ޏ ޢަރީޝާ އަޙްމަދު H7/03193

92.1-03 މާލެ ކ ގުލްފާމުގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ޙުސައިންދީދީ H7/03194

63 ރެޑްސްޓޯން.މ މާލެ ކ ރެއިންބޯ ހޮޅުދޫ ނ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް H7/03201 268

63 މިލަދޫ . މއ މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ކުރެންދޫ ޅ ސުލައިމާން މުޙައްމަދު  H7/03202 269

63 ބޮކްސާ. މ މާލެ ކ ކަނީރުމާގެ ތުރާކުނު ހއ މުޙައްމަދު ރިޔާޟް H7/03212 270

63 ރަންހަތާ.މ މާލެ ކ ލަކީ ހިންނަވަރު ޅ ނަޢީމާ ޢަބްދުލްކަރީމް H7/03216 271

63 ވިޔަފާރި ސަރަހައްދު ،އެފް ބުލޮކް ވިލިނގިލި ކ ގުލްކަދުގެ ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު ޒީނަތު H7/03220 272

63 ފިލިތެޔޮ. ހ މާލެ ކ މޫންލައިޓް ކިނބިދޫ ތ ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް H7/03245 273

63 ހިޔާވަހި  ބިލެތްފަހި ށ ހިޔާވަހި  ބިލެތްފަހި ށ މަރްޔަމް ސަޢާދާ  H7/03249 274

63 ޕެރިސްމާ ވިލިނގިލި ކ ރޯޒްވިލާ މުރައިދޫ ހއ މުއުމިނާ ޢަލީ H7/03265 275

63 އައިނާއެޑަމްސް. ގ މާލެ ކ ވާރޭވިލާ ކެންދޫ ބ ޝަރީފާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު H7/03271 276

63 ކަފުރުތޮޅިގެ. ހ މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ  އޭދަފުށި ބ هللاޢަބްދުهللا ނަޞްރު H7/03273 277

63 ޖަބްރޯލް.މ މާލެ ކ މަޒާ ކުރެންދޫ ޅ އާމިނަތު ރަޝީދާ H7/03275 278

63 11236ހުޅުމާލެ ލޮޓު  ހުޅުމާލެ ކ ރަންވެލި ކުރެންދޫ ޅ ރަޙްމާ މުޙައްމަދު H7/03298 279

63 މޫންލައިޓްވެލީ.ހ މާލެ ކ ކަޝްމީރު ތިމަރަފުށި ތ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު H7/03308 280

63 ވެގަ.ގ މާލެ ކ ޕިޔާނާގެ. ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ ސާޢިދު ޙަސަން H7/03337 281

63 ރަތްވެލި.މ މާލެ ކ އައްސޭރި ހަންޏާމީދޫ އދ މަރްޔަމް މާރިޔާ H7/03376 282

63 ތަށިމުށިވިލާ.މއ މާލެ ކ ނޫރީއާގެ މާބައިދޫ ލ هللا ސަންފާ ޢަބްދު H7/03378 283

63 މުތާފުށި.މ މާލެ ކ ސާދީވިލާ މަންދޫ އދ ރިޔާޝާ ޢަބްދުއްސައްތާރު H7/03381 284

63 10814ހުޅުމާލެ ލޮޓް،  މާލެ ކ މިޔުނިކު ހުރާ ކ ޢަބްދުއްރަޙީމް ސަޢީދު ރަޝާދު  H7/03394 285

63 ނާޝިދުވިލާ. ގ މާލެ ކ ރޯޒްވިލާ މުރައިދޫ ހއ ފާޠިމަތު ނާޡިމާ H7/03397 286

63 ރައްޔާން. ވ ވިލިނގިލި ކ ކެތީރޯޒް ކުޑަރިކިލު ބ އަޙްމަދު ޞިދުޤީ H7/03405

ރައްޔާން. ވ ވިލިނގިލި ކ ހަވީރީގެ ރިނބުދޫ ދ މުފްލިޙާ ޙުސައިން H7/03407

63 އަސްޓްރަލް. މއ މާލެ ކ ދިލާސާގެ ރަސްމާދޫ ރ މުޙައްމަދު އާޞިފް H7/03408 288

63 ޖަވާހިރުގެ.މ މާލެ ކ އޯކިޑްވިލާ ހިންނަވަރު ޅ ފާޠިމަތު ޢުމަރު H7/03420 289

63 ގާފޮޅު.މއ މާލެ ކ ބަނަފުސާގެ އިސްދޫ ލ ނަސީމް ޢުމަރު H7/03424

ގާފޮޅު.މއ މާލެ ކ ހިރުނދުމާގެ  ފީވައް ށ މައުސޫމާ H7/03422

63 ޑިލައިޓްވިލާ. ހ މާލެ ކ ސިލްވަރުވިލާ ހިތަދޫ ސ هللاމުޙަމަދު އަމާނު H7/03438 291
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ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ކޮމާރޝިއަލް އޭރިއާ ބީ ބްލޮކް.ވ ވިލިނގިލި ކ ވީނަސް އިނގުރައިދޫ ރ ޢާއިޝަތު ޝައްފަ ޢަބްދުލްފައްތާޙް H7/03448 292

63 ނޫރަންގެ.ގ މާލެ ކ ކޮރަލްރީފް ކުޑަހުވަދޫ ދ މުސްލިމާ ޢަލީ H7/03452 293

63 42-2-06ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ކާނިމާގެ މާޅޮސް ބ ޙުސައިން ރަޝީދު H7/03472 294

63 ރަފްރަފް.މއ މާލެ ކ މާލްރޯޑް މަނަދޫ ނ ފަޝީހާ ޙަނާން  H7/03486 295

63 ހުދުގުލްއަލާގެ . ގ މާލެ ކ ސުނޯރޯސް ފެރިދޫ އއ ޢާއިޝަތު ސަމާ H7/03504 296

63 ތަރަހަ މާލެ ކ ތަރަހަ މާލެ ކ އަޙްމަދު ސުޖީތު H7/03522 297

63 ރަތީގާ. މ މާލެ ކ މަހިނޫރު ކެލާ ހއ އިލްހާމާ ވަޙީދު H7/03563 298

63 150-ގ-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރެސްޓްހައުސް  ހިންނަވަރު ޅ ސިމާ އިބްރާހިމް  H7/03586 299

63 ވަޅުފެހި.ހ މާލެ ކ ހައިހޯޕް ފޭދޫ ސ އާމިނަތު ޝަމްޒާ މުޙައްމަދު H7/03607 300

63 ސުހާޖް.ގ މާލެ ކ ފުނާޑު/ލަގްޒަރީވިލާ ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު H7/03608 301

63 92-2-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އާވާޒް ހިންނަވަރު ޅ ޙައްވާ ޤާސިމް H7/03610 302

63 ޝިމާގެ.މއ މާލެ ކ ސިތާރާގެ ތިނަދޫ ގދ ސާރާ މުޙައްމަދު H7/03651 303

63 ދަރަވަންދޫގެ.މ މާލެ ކ ހިމާލިޔާ މިލަދޫ ނ އަގުލީމާ މުޙައްމަދު H7/03664 304

63 ނަފީސާމަންޒިލް .ގ މާލެ ކ ކޮތަރިވިލާ ތޮއްޑޫ އއ އާމިނަތު ޢާޞިފާ  H7/03687 305

63 ޑާވޯސް . ހ މާލެ ކ ބްލޫހެވަން  މުރައިދޫ ހއ ފާޠިމަތު ވީނާ  H7/03696 306

63 މާލެ ވަްަނަ ފްލ4ޯފަހިވާ ހިޔާ . ގ ކ މާނާގަލާ. މ މާލެ ކ މަރްޔަމް ފަޒްނާ H7/03730 307

63 އާފަސް. މއ މާލެ ކ ފޯރފްލާވަރ މަރަދޫ ސ ފާޠިމަތު ލިއުޝާ H7/03758 308

63 ނޑުވައިގެ.ގ ކަ މާލެ ކ ލަންސިމޫގެ ދެއްވަދޫ ގއ އަޙްމަދު ޒާހިރު H7/03776 309

63 13-1-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކޭވަކުގެ ތިނަދޫ ގދ ދިޔާނާ  އަފީފް H7/03779 310

63 ނިއުސަނީވޭ.މ މާލެ ކ ލެގޫނާ މާމިގިލި އދ އަޒްމީރާ އިބްރާހީމް H7/03783 311

63 އ2ޭވައިޖެހޭގެ .ހ މާލެ ކ ނިވްޒީލް ތިނަދޫ ގދ އާމިނަތު ދިފްލީން H7/03797 312

63 ހިކަހެރަ.ގ މާލެ ކ ނައިޓްސްޓާރ ކޮޅުފުށި މ ޢާއިޝަތު ރިސްމާ H7/03802 313

63 ރޮކެޓް ނޑިތީމު ކަ ށ ޗާންދަނީގެ ނޑިތީމު ކަ ށ މަރްޔަމް ނިޡުމާ H7/03810 314

63 ދެކުނުވިލާ. ހ މާލެ ކ ރޯޒީ ފީވައް ށ ފާޠިމަތު ނަދީހާ H7/03829 315

63 ޝާޒީބުލޫ.މއ މާލެ ކ އަސްރުމާގެ މީދޫ ސ ޖުމާނާ ރާޝިދު H7/03830 316

63 ޖޭޑް. މ މާލެ ކ ވާދީ ކެންދޫ ބ މުފީދާ ޢަލީ H7/03868 317

63 ތުތިއަ. މ މާލެ ކ ދޫރެސް  މާބައިދޫ ލ މަރްޔަމް ނާޞިރާ  H7/03901 318

63 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ2ާ / 6ކޫލްސްޓޯން .މއ ކ ކެތި ވާދޫ ގދ އަނަސް އަޙުމަދު ރުޝްދީ H7/03902 319

63 10536ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ލަންޓާން  ހޯޑެއްދޫ ގދ އަމްޞޫދާ ވަޙީދު  H7/03912

10536ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބަގީޗާގެ މަޑަވެލި ގދ މުޙައްމަދު ޙަމީދު H7/03913

63 އަލުންތިލަ. މ މާލެ ކ ގިރީތެރޭގެ މާމިގިލި އދ ޢަޛްރާ ސަޢުދު H7/03914 321

63 126-3-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރޑް ބްލޫބާ ބާރަށް ހއ އާމިނަތު ޖީޒާ H7/03918 322

63 މައިދާ.ހ މާލެ ކ ބޮކަރުމާގެ ވިލިނގިލި ގއ ސިތުނާ ސަޢީދު H7/03946 323

63 ލަންކާ.ގ މާލެ ކ ކާމިޔާބުގެ ވަށަފަރު ހއ ޙުސައިން ހާފިޡު H7/03965 324

63 ލިލީމޫ . މއ މާލެ ކ ނަސީމީވިލާ ތަކަންދޫ ހއ މުޙައްމަދު ރަޝީދު  H7/03988 325

63 10526ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވީނަސް  ކުމުންދޫ ހދ ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަން H7/03990 326

63 ފަޅުމަތީގެ. މ މާލެ ކ ނޫރީގެ އޮމަދޫ އދ މޫސާ ނިމާލް H7/04001 327

63 ތުވަރު. ހ މާލެ ކ ހަނދުވަރު މާލެ ކ މަރްޔަމް ޒިދުނާ H7/04054 328

63 ގްރޭޝިއާ. ހ މާލެ ކ ފޮނިމާގެ ކުރެންދޫ ޅ އަޙްމަދު ނަސީމް H7/04055 329

63 ލިޓްލްކްލައުޑް ވިލިނގިލި ކ އޮއިސިސްވިލާ. މއ މާލެ ކ އާދަމް ޝަހީރު H7/04060 330

63 ފަހާގެ. ހ މާލެ ކ އަލިވާގެ ތަކަންދޫ ހއ ފާޠިމަތު ލީނާ H7/04065 331

63 ފިނިކުރި . ހ މާލެ ކ ވިލުދޮޅި  ހޯރަފުށި ހއ އަޙްމަދު ޝަމީމް  H7/04085 332

63 171-3-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކަނީރުގެ. ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ތައުފީޤާ ޙުސައިން H7/04102 333

63 10593ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޖޭޝް ތިނަދޫ ގދ ޒުރުޢަތު އާދަމް  H7/04123 334

63 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ4ާފިޔާތޮށިމާގެ . މ ކ އުނިމާގެ ދާންދޫ ގއ ޝަޒުހީމާ އާދަމް H7/04137 335

63 10453ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ވީސަންގެ.ހ މާލެ ކ އާމިނަތު ނީލާ ޝަރީފް H7/04188 336

63 56-2-06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ކިނބިގަސްދޮށުގެ ކިނބިދޫ ތ މަރްޔަމް އަޛްހާނާ H7/04206 337

63 ހިޔަރީ.މ މާލެ ކ ނަސީމީވިލާ ކަނދޮޅުދޫ ރ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު  H7/04231 338

63 122-1-03 ހުޅުމާލެ ކ ބިގްފިޝްގެ ނައިފަރު ޅ މުޙައްމަދު ޖިހާދު H7/04234 339

63 (3)32-03ސިނަމާލެ  މާލެ ކ ފިޒާ މަޑަވެލި ގދ އާމިނަތު ނިޝާމާ H7/04245 340

63 ހަނދުވަރީވިލާ. މއ މާލެ ކ ހަނދުވަރީވިލާ. މއ މާލެ ކ ފާޠިމަތު އިޝާނާ H7/04258 341

63 ބްލެކްޕޫލް. މއ މާލެ ކ ޒަމާނީގުލްޝަން ދަނބިދޫ ލ މަރްޔަމް ނިޡާމާ H7/04263 342

320
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 301ސިނަމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ފެންއާރު ހިމަންދޫ އއ ނާހިދާ ޢަލީ H7/04286 343

63 106ްވޭސައިޑް  ޭ ގުރޭންޑ ، މާލ މާލެ ކ އަލްމަސްގެ. ކެނދިކޮޅު ކެނދިކޮޅުދޫ ނ އާމިނަތު ޝާޢިރާ H7/04294 344

63 ކިްުދިމާވިލާ. މ މާލެ ކ ގުޅޭޗަންޕާގެ މާމެންދޫ ލ މުޙައްމަދު ވަޙީދު H7/04303 345

63 އަތިްިރިޔާ.ވ ވިލިނގިލި ކ އަބަދަށްހިޔާ ގުރައިދޫ ކ މުޙައްމދު ނަޞީޙް H7/04307 346

63 (0802)އެލާސިއޯ . މ މާލެ ކ ގްރީންލީފް ޅައިމަގު ށ ފާޠިމަތު ސަޒްނާ H7/04312 347

63 މަލާޒް. މއ މާލެ ކ މުކުރިމަގު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ ގަން ލ ޢައިޝަތު އިދުރީސް H7/04314 348

63 ކަބީލާގެ.މއ މާލެ ކ ލާސާނީ ފުވައްމުލައް ޏ ޝާޒް ރަޝާދް H7/04320 349

63 10430އެޗް،އެލް  ހުޅުމާލެ ކ ފިނިވާގެ ހޯޑެއްދޫ ގދ ފާޠިމަތު އަފުނާނު H7/04326

10430އެލް .އެޗް ހުޅުމާލެ ކ ނޑި އުރަހަ،ތު ގަން ލ މުޙައްމަދު ޔާފިޢު H7/04322

63 އުދުހޭ ކޮކާ. މއ މާލެ ކ ސަންލައިޓް  ރަސްގެތީމު ރ ލަޠީފާ އިބްރާހީމް  H7/04329 351

63 ވިދުވަރު. ގ މާލެ ކ ނީނަވާ ހިތާދޫ ބ ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު H7/04333 352

63 ހާދޫ. މ މާލެ ކ އުތުރުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޢަލީ H7/04334 353

63 ވިލިގިލި ވިޔަފާރި ސަރަހައްދު ބީ ބިލޮކް ވިލިނގިލި ކ ޞަބާޙް ނަޑެއްލާ ގދ އަޙްމަދު ޝިޔާޒު H7/04335 354

63 ފްލައިންގވީލު މާލެ ކ ސިތާރާވާދީ މާވައިދޫ ހދ هللاއާމިނަތު ޢަބްދު H7/04351 355

63 ގްރީންލައިޓް. ހ މާލެ ކ ވެލްކަމް ހިންނަވަރު ޅ ފާތިމަތު ޙަސަން H7/04385 356

63 ސިލްވަރލައިން މާލެ ކ ހިޔަލީގެ ކެލާ ހއ ޙައްވާ ޞާއިޤާ H7/04411 357

63 އެކްރާ.ގ މާލެ ކ ނޑ ލީކްވިލާ.ދިގުވާގަ ފުވައްމުލައް ޏ ޞާލިޙްهللا ނަޞްރު H7/04458 358

63 6-4-03ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސްނޯޑްރޮޕް މަރަދޫ ސ ނާޡިމާ މުޙައްމަދު H7/04499 359

63 ރަފްރަފްގެ. މއ މާލެ ކ ދަޢުޙާ ގެމަނަފުށި ގއ އާމިނަތު ޒާހިރު H7/04506 360

63 407ބީ ބްލޮކް، - އަމީން އެވެނިއު  ހުޅުމާލެ ކ ނައިޓްވިލާ  ދިޔަމިގިލި ތ ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ  H7/04511 361

63 އެލިއަތުވިލާ. ހ މާލެ ކ ނޑު، ދިގުވާޑިގެ  ދިގުވާ ފުވައްމުލައް ޏ ޙަސަން ރިޟާ އިބްރާހީމް H7/04515 362

63 62-ޖީ-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކެލާމާގެ. ހ މާލެ ކ އިސްމާޢީލް މުބާޙު H7/04528 363

63 ޖޫލިއަޓް . ގ މާލެ ކ ސީތާ  އަލިފުށި ރ ނިސްފާ އާދަމް  H7/04530 364

63 04-3-150ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ލައިނޫފަރުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ ސަމީޙާ H7/04534 365

63 ރޭޓް. މއ މާލެ ކ ކުއްޅަވައްގެ ވިލިނގިލި ގއ އާމިނަތު ސަޢީދު H7/04539 366

63 މުއިރި . މ މާލެ ކ އުދަރެސް  ފޭދޫ ށ ފާތިމަތު ޝިފާނާ  H7/04552 367

63 ނިޝާން.މއ މާލެ ކ ބާބުލްއަޒްމް ފެންފުށި އދ ޢާއިޝަތު އިޙްސާނާ H7/04555 368

63 މާނިރު.ވ ވިލިނގިލި ކ ސްޓަރ ކުރެންދޫ ޅ މަރްޔަމް އިބާދާ H7/04560 369

63 އ6ފްރެންޒީ، . މއ މާލެ ކ އިރަމާގެ  މަތިވެރި އއ ލިއުސާ އަޙްމަދު  H7/04573 370

63 ހުޅިޔަންދޫ އުތުރުބައި މާލެ ކ ގުލޭނޫރަންމާގެ ގާދިއްފުށި ތ ފާޠިމަތު ނަތާޝާ H7/04612 371

63 ތިންވަނަ ފުލޯ. ވޯޓަރ ލިލީ.ހ މާލެ ކ ފެތިރޯނުގެ ދެއްވަދޫ ގއ އާމިނަތު ޢަޒީމާ H7/04628 372

63 11236 ހުޅުމާލެ ކ ބިލެއްގެ ދިގުރަށް އދ ފާޠިމަތު ނާހިދާ H7/04654

11236 ހުޅުމާލެ ކ ސައިމާ މަރަދޫފޭދޫ ސ އަޙްމަދު މަޢުރޫފް H7/04655

63 ނޑޭރިކޮށި  1-ޖީ/152ބަ މާލެ ކ ކެތި ކަނދޮޅުދޫ ރ ސަހުމާ ޙުސައިންފުޅު H7/04657 374

63 ކޯނި.މ މާލެ ކ އަބުގަސްދޮށުގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ ޢިބްރާހީމް ފަޔާޟް H7/04669 375

63 ނޑޭރިކޮށި  154ބަ މާލެ ކ ސީނުގެ  ވިލުފުށި ތ ޙައްވާ ޒަހްރާ  H7/04691 376

63 އިބްރާހިމީ އާބާދު. މ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ މާމެންދޫ ލ ޒުލްފާ ޢަލީ H7/04692 377

63 ސީދާމުއް.ވ މާލެ ކ ކްރެސެންޓްވިލާ ކުރެންދޫ ޅ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ H7/04711 378

63 ޖުވެލް.ގ މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ގާދިއްފުށި ތ މުޙައްމަދު ރަމީޒް H7/04733 379

63 އަގި.ހ މާލެ ކ އަންޑާޕޫލުގެ  އޮމަދޫ އދ ފާތިމަތު ނާޘިމާ  H7/04737 380

63 ކުރޯކަސް. މ މާލެ ކ އައްސޭރި މަންދޫ އދ އާމިނަތު ޝާމިލާ H7/04746 381

63 ދާލި.ހ މާލެ ކ ސަބާޙުލް ޚައިރު ބާރަށް ހއ ރަމްލީނާ ދާއޫދު H7/04747 382

63 ސީރާޒީކަންމަތީގެ. މއ މާލެ ކ ސީނުގެ ކިނބިދޫ ތ މަރްޔަމް ސަޢާދާ H7/04755 383

63 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާ/ ސެޑޯވީ . މއ ކ ނޫރާނާމާގެ ކުމުންދޫ ހދ ޒުލައިޙާ ޢަބްދުލްކަރީމް H7/04757 384

63 މާވާގެ.ގ މާލެ ކ ތިންތަރި ހުޅުދުއްފާރު ރ އާމިނަތު ނަޡުމާ  H7/04759 385

63 ކޭސިއާ . ހ މާލެ ކ އައްސޭރިއާގެ ވިލިނގިލި ގއ ޝަރުފީޒާ އަޙްމަދު  H7/04767 386

63 127-3-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މިރުސްގެ ބުރުނީ ތ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް H7/04774 387

63 134-01-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ކޮޅުފުށި މ ޝުޖާޢުهللا ޢަބްދު H7/04798 388

63 ޖާގަން .ވ ވިލިނގިލި ކ ޕިޔާޒު  ވައިކަރަދޫ ހދ މުޙައްމަދު އިޔާޒް  H7/04807 389

63 ހުދުފައުނު. ހ މާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ ހޮޅުދޫ ނ އަޙްމަދު ވަހީދު H7/04811 390

63 ނާޝިދުވިލާ.ގ މާލެ ކ ސިލްވަރޝައިން ހިންނަވަރު ޅ ނާހިދު އިބްރާހީމް H7/04837 391

63 ސިވިލްގޯ.ވ މާލެ ކ ފަރުދާބަގީޗާގެ ކަޅައިދޫ ލ ފާޠިމަތު ރަޙްމާ H7/04841 392
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 137-ޖީ-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ޔެލޯރޯޒް ތުލުސްދޫ ކ ޢާއިޝަތު ސީމާ H7/04853 393

63 ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ10394ހުޅުމާލެ  ކ މާޗަބޭލީގެ ކޮޅުފުށި މ ޙާފިޒާ އަޙްމަދު H7/04868 394

63 އެކޯން. މއ މާލެ ކ ގުލޭނޫރަންމާގެ  ދިއްފުށި ކ ޢަލީ ޙާފިޡް H7/04881 395

63 ޕިންކްްްްްޑްރީމް.މއ މާލެ ކ ރަންކޮކާގެ ފިނޭ ހދ ޢާއިޝަތު ޢާމިރާ H7/04882 396

63 މާތޮޑާ. ވ ވިލިނގިލި ކ ސޯސަންވިލާ ގާދިއްފުށި ތ އަޙްމަދު ނާއިޝް H7/04925 397

63 އުސްރަ.ހ މާލެ ކ ޗަބޭލީގެ މަރަދޫ ސ هللاނިއުޝާ ނަޞްރު H7/04930 398

63 އައިލޭންޑް ޕްލާޒާ.މ މާލެ ކ ނިޔަމަ ވައިކަރަދޫ ހދ މަރްޔަމް ޒާހިރާ H7/04935 399

63 ބަސީރީހިޔާ. މ މާލެ ކ ޗާނދަނީގެ ވިލުފުށި ތ ފާޠިމަތު ޝައުޤާ H7/04950 400

63 108-2-04 ހުޅުމާލެ ކ ޗާނދަނީގެ ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު ސަމާ H7/04958 401

63 ލިލީގެ ދާންދޫ ގއ ލިލީގެ ދާންދޫ ގއ މުޙައްމަދު ޢާލިމް H7/04972 402

63 08.ޖީ.2ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވޯލްނަޓް.މ މާލެ ކ ޝިމާޒްهللا ޢަބްދު H7/05035 403

63 ކޮކާއަވި. މ މާލެ ކ ޔުޓޯޕިޔާ. މއ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ނަޒުލިފާ H7/05043 404

63 ފީރޯޒްހިޔާ. ހ މާލެ ކ ކެތި ވިލުފުށި ތ މަރްޔަމް ނާޒްލީ H7/05064 405

63 މަޑުވިލު.މ މާލެ ކ އުއްމީދު ތިމަރަފުށި ތ އިސްމާޢީލް ޙަސަންމަނިކު H7/05073 406

63 10055ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އިރުދޭމާގެ ދިއްގަރު މ ޙަދީޖާ ޢަބްދުލް ޢަލީމް H7/05077 407

63 އުޝާ. މ މާލެ ކ ރަންބުސްތާނުގެ ހޯޑެއްދޫ ގދ ޝަޒުލީން ޢީސާ H7/05113 408

63 163-1-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މޯނިންގުވިލާ ތަކަންދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ނާޞިރާ H7/05119 409

63 ކުޑަފަރުގެ. ގ މާލެ ކ ޖަނަވަރީގެ ކޮލަމާފުށި ގއ މައިމޫނާ ސަޢީދު H7/05145 410

63 ގޯލްޑް ރިންގް. މއ މާލެ ކ ރަފާ މަރަދޫ ސ ޤިސްމަތު ރަޝީދު H7/05152 411

63 ރުކުމާގެ. ހ މާލެ ކ މޯނިންގހައުސް ނޭކުރެންދޫ ހދ އާދަމް ޒާހިރު H7/05156 412

63 ފުރުއްވާގެ. ހ މާލެ ކ ރޯޔަލްބީޗްކޯނަރ ކުރިނބި ހދ ޢާއިޝަތު ފަޒުނާ H7/05169 413

63 ލިލީ އޮފް ދަ ވެލީ. މއ މާލެ ކ ހިތްފަސޭހަގެ ކުޑަފަރީ ނ ޢާޞިމާ ޞާލިޙު H7/05187 414

63 10407. ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ ހުޅުމާލެ ކ އަފްސާނާގެ ތިނަދޫ ގދ ހިންދު ޙުސައިން H7/05204 415

63 ނާލު. ހ މާލެ ކ ގުލްހަޒާރުގެ  ހިންނަވަރު ޅ ޒީނާ ޙުސައިން H7/05210 416

63 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާރަތްހިރި . މ ކ ޖަވާހިރުމާގެ މާޅޮސް ބ އިބްރާހީމްهللا ސަޢުދު H7/05240 417

63 ދޫރިޔާވިލާ މާލެ ކ ޑްރީމްގާޑްން ހިންނަވަރު ޅ އިބްރާހީމް އާދަމް H7/05313 418

63 މާވާގެ.ގ މާލެ ކ ކުއޭތު.ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ނުޒުހަތު H7/05323 419

63 ހުޅުމާލެ އަމަންވިލާ  މާލެ ކ އެސްޓަން ވިލާ  ފޭދޫ ށ އާމިނަތު ނައުޝާ  H7/05337 420

63 ސީސަންވިލާ. ގ މާލެ ކ ކެދިފުށުއިގެ މާރަންދޫ ހއ މަރްޔަމް މަޢުޞޫމާ H7/05342 421

63 ސައުތުވޭވް. މއ މާލެ ކ ކާރނޭޝަންގެ ނަޑެއްލާ ގދ އަޙްމަދު ރަޝީދު H7/05381 422

63 ސައްކެޔޮގެ . މއ މާލެ ކ ފެންފިޔާޒުގެ  ފެރިދޫ އއ ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް  H7/05382

ސައްކެޔޮގެ . މއ މާލެ ކ އޯޝަންވިލާ  ފެރިދޫ އއ ޢާއިޝަތު ޝަފާނާ  H7/05383

63 ކްރޯކަސް. މ މާލެ ކ ވެނީލާގެ ހިންނަވަރު ޅ އަޝްރަފު އިބްރާހީމް H7/05398 424

63 ހެވިލިގޯ . ވ ވިލިނގިލި ކ ހަވީރީގެ  ކޮލަމާފުށި ގއ އިރުޝާޢު ޙަސަން  H7/05416 425

63 ޗިލްކާލޭކް . ހ މާލެ ކ 3-06 4ސިނަމާލެ . ވ ވިލިނގިލި ކ އިބްރާހީމް ރާޟީ  H7/05420 426

63 މަންހަލް.ވ ވިލިނގިލި ކ ސީނިޔާގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޢަލީ މުޙައްމަދު H7/05430 427

63 3-ޖީ-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އޯކިޑްމާގެ ވިލުފުށި ތ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H7/05440 428

63 ނަލަސަވާ.މ މާލެ ކ އިރާސްމިކު ހުޅުދޫ ސ އިބްތިސާމާ H7/05448 429

63 10428ލޮޓު  ހުޅުމާލެ ކ އެންދެރިމާގެ މާއެނބޫދޫ ދ ޝަހީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް H7/05452 430

63 ޑ8ީކޮމާޝިއަލް ފުލެޓް  ވިލިނގިލި ކ ކިނާރާ ފޮނަދޫ ލ އާމިނަތު ޝަކީލާ H7/05455 431

63 ހިންމަތް. ވ ވިލިނގިލި ކ އިރަމާގެ ފިނޭ ހދ އަޙްމަދު ޝަފީޤު H7/05461

387ހިންމަތް . ވ މާލެ ކ ހިންމަތް. ވ މާލެ ކ މަރްޔަމް މުފީދާ H7/05459

63 އޮނުތޫރިގެ . ހ މާލެ ކ ކުދިމާގެ  ކިނބިދޫ ތ ޙުސައިން މުޙައްމަދު  H7/05484

އޮނުތޫރިގެ  . ހ މާލެ ކ ހުދުވެލި  ކިނބިދޫ ތ އާމިނަތު ނާދިޔާ  H7/05482

63 ޕްލެކްސް.މ މާލެ ކ ހިޔާ ފެލިދޫ ވ ޢުމައިރާ ޞާލިޙް H7/05541 434

63 މޫންބީލްސް.މ މާލެ ކ ޞުތުލިމާގެ ފޭދޫ ސ އާމިނަތު މަހާރަތު H7/05546 435

63 ( ވަނަބުރ6ި)ނޫވިލާގެ . ގ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ H7/05553 436

63 އިތާ  ދަނގެތި އދ ރަތްވިލާގެ ދަނގެތި އދ މަރްޔަމް ސާނިޔާ H7/05554 437

63 9ސީ-1-ކޮރަލްވިލް އޭ ހުޅުމާލެ ކ ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ ފީވައް ށ އާމިނަތު ޒަލީފާ H7/05555 438

63 ނީލް މަންޒިލް. ހ މާލެ ކ ފަލަކް ކަޅައިދޫ ލ އިބްރާހީމް އާދަމް H7/05559 439

63 އިރުދަށުގެ. ހ މާލެ ކ ސޭޑީވިލާ ވައިކަރަދޫ ހދ ޙުސައިން ވާފިރު H7/05560 440

63 166-2-02 ހުޅުމާލެ ކ ބްލޫހައުސް ރަތްމަންދޫ މ މުޙައްމަދު މުއާޒް H7/05565 441

423
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ފާލާންދޮށުގެ މާލެ ކ ކަށިމާގެ ދަރަވަންދޫ ބ ތަޝްރީފާ ސަޢީދު  H7/05575 442

63 ސްޕެޓިއުލާ. މ މާލެ ކ މެރިންވިލާ މީދޫ ސ ފިދާދު ޖަލީލު H7/05591 443

63 އެކްރާ . ގ މާލެ ކ ވެނިސް  ފުވައްމުލައް ޏ Iއާމިނަތު އަޙްމަދުދީދ H7/05630 444

63 ރޑް. ގ ގްރީންބާ މާލެ ކ ފޫޅުމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ނަސްފާ މޫސާ H7/05646

ރޑް.ގ ގްރީންބާ މާލެ ކ އަނބުމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ އިބްރާހީމް ޢަލީ H7/05249

63 އަންޑާޕޫލްއާގެ.މއ މާލެ ކ ލިލީޕޫލް  މަރަދޫ ސ ޝަމޫނާ ޙަސަން H7/05659 446

63 މާކޮޅު.މ މާލެ ކ ސަމާޖް ހިތާދޫ ބ އިބްރާހީމް ނާޔިލް H7/05668 447

63 ވޯޓާރޕާލް. މ މާލެ ކ އަލަމާގެ ނޑޫދޫ ކަ ތ ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު H7/05692 448

63 ރަންޖެހިކޮށި. ގ މާލެ ކ މިޑްލޭންޑް މަނަދޫ ނ މަރްޔަމް ސަޢީދާ H7/05732 449

63 ޝްރީލަންކާ/ ދެހިވަލަ/ ރަބެލް ޕްލޭސް 107/6 NULL NULL މާލެއުފާ. ވ ވިލިނގިލި ކ މަރްޔަމް ޝަޒްނާ H7/05733 450

63 ހިތިގަސްދޮށުގެއާގެ .މ މާލެ ކ ވާރުލުގެ.މ މާލެ ކ ޝިފާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު  H7/05827 451

63 ގާޑެނިޔާ.ހ މާލެ ކ ނިވައިދަށުގެ މަޑަވެލި ގދ هللاއަޒީޒާ ޢަބްދު H7/05830 452

63 ޑ1ީ 4ކޮރަލްވިލް ސީ ހުޅުމާލެ ކ މިހާޒް  ވެލިދޫ ނ މުއުމިނާ ހަފީޠް H7/05834 453

63 މެމޯރީވިލާ . ގ މާލެ ކ ސީރީންވިލާ  ނޫމަރާ ށ އިބްރާހިމް އަމްޖަދު  H7/05861 454

63 އ6ޭފެންނާގެ ބީ މާލެ ކ ބިޖިލީގެ. މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޒުލާލު H7/05893 455

63 (317)ގާމާ ވިލިނގިލި ކ ހުސްނުހީނާގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޝިއުނާ އަޙްމަދު H7/05897 456

63 މާލޭގެ.މ މާލެ ކ ގުރައިދޫ ްްގްރީންލައިފް ކ އާމިނަތު ނަޝްވާ  H7/05927 457

63 ޝޭޑީމީޑް. ހ މާލެ ކ ރިވެލި ކެލާ ހއ ޢަލީ ނާޡިމް H7/05968 458

63 ދުނބުގެ . މއ މާލެ ކ ދިގުދުނި ތުލުސްދޫ ކ ޙުސައިން ޙަމީދު  H7/05977 459

63 މާއެނބޫދޫގެ. ގ މާލެ ކ ކާނޭޝަން ދިއްފުށި ކ ޢާއިޝަތު މުބީނާ H7/05978 460

63 ފިނިއުނިމާގެ މާލެ ކ ކަށިމާގެ ބާރަށް ހއ މަރްޔަމް ސިޔާޒާ H7/05999 461

63 އ4ޭ- ކޮލަމްގާޑެން. މ މާލެ ކ ކޯޒީރައުންޑް ގައްދޫ ގދ މަރްޔަމް ނަޒްރީނާ H7/06052 462

63 މޭވިޑް. ގ މާލެ ކ ގްރޭސް މީދޫ ދ ޢާއިޝަތު ޒުހުދާ H7/06054 463

63 ނާލްނީހައުސް.މއ މާލެ ކ ހެޕީހާރޓް ހިތަދޫ ސ ހުދާ މަންޞޫރު H7/06062 464

63 އިމޯޝަން ގެމަނަފުށި ގއ އިމޯޝަން ގެމަނަފުށި ގއ هللاމާހިރު ޢަބްދު H7/06069 465

63 މާލެ ވަނަބުރ1ިރީތިނޫ، . ހ ކ ސޯސަންވިލާ ފޮއްދޫ ނ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް H7/06086 466

63 ދިހަވެހި.ވ ވިލިނގިލި ކ ހިތްފަސޭހަވިލާ. ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ އަޙްމަދު  ޝަހްޒާދު H7/06100 467

63 ވޭވިންގސޯރ. ގ މާލެ ކ ދަސްލާކް ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ރޯޒާ H7/06166 468

63 މާލަމް. ގ މާލެ ކ ދިވަރު ނޮޅިވަރަމް ހދ ޙައުލަތު ޝަމީމް H7/06194 469

63 އޮގަރުގެ.ގ މާލެ ކ މަނަސް ދެއްވަދޫ ގއ ޢަޒުމަތު މުޙައްމަދު H7/06202

އޮގަރުގެ.ގ މާލެ ކ މަނަސް ދެއްވަދޫ ގއ އަޙްމަދު މުޙައްމަދުދީދީ H7/06140

63 ޕައިންއެޕަލް.މ މާލެ ކ ޖަހާމުގުރިގެ ތިމަރަފުށި ތ އަމީން ފައިޞަލް  H7/06216 471

63 134/3/01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދިލްކަސްގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ޙައްވާ ސާމިރާ H7/06221 472

63 އޮޅުވެލި. މ މާލެ ކ ފިތުރޯނުގެ ރަސްގެތީމު ރ ޔޫސުފް ނަސީމް  H7/06244 473

63 ސީވީޑް.ގ މާލެ ކ ދިގުވާޑު ދާފަރާގެ ފުވައްމުލައް ޏ ޝަފީގާ މުޙައްމަދު H7/06290 474

63 6.3.03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބަހާރުގެ ހިންނަވަރު ޅ ފާތިމަތު މުހައްމަދު H7/06296 475

63 11387 ހުޅުމަލެ 9ރަބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބްލޫހައުސް ތިމަރަފުށި ތ ޒީނަތު ޙުސައިން H7/06371 476

63 ކައްސަށްފަރުގެ. ގ މާލެ ކ ޖެމްނީހައުސް ތިނަދޫ ގދ އާމިނަތު ރިޔާސާ H7/06390 477

63 02- 92-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ރަންގަލި  ތިނަދޫ ގދ ހޫދުهللا ޢަބްދު H7/06395 478

63 ދެބުދާރު.މ މާލެ ކ ފަތިސްހަނދުވަރުގެ ހޯރަފުށި ހއ އާމިނަތު މުޙައްމަދު H7/06398 479

63 ސަފޫރާމަންޒިލް. ގ މާލެ ކ ކުޑަޖެހިއާގެ މާބައިދޫ ލ ފާޠިމަތު ދަޚްތަރު H7/06408 480

63 ވިދުވަރުގެ.ގ މާލެ ކ ޒަމީން ހުޅުދެލި ދ އަޙްމަދު ޝިހާމް H7/06411 481

63 ނާޔަކަ. މއ މާލެ ކ ފަރެސްއަވަށް، ކާމިޔާބުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އަޙްމަދު ނިޝާން H7/06435 482

63 ހަވީރީނާޒް. މ މާލެ ކ ނޑި ޓިއުލިޕް . ތު ގަން ލ އަޙްމަދު ނަޝީދު  H7/06436 483

63 ތްރީކްލައިޓް.ހ މާލެ ކ އަލްފާ ނޑޭ ކޮ ގއ ޖީޒާ މުޙައްމަދުދީދީ H7/06453 484

63 ވީވާ.މއ މާލެ ކ ނާރިގުވިލާ ވިލުފުށި ތ މައިމޫނާ ސުލައިމާން H7/06468 485

63 ( ވަނަ ބުރ6ި)މީރަންގެ . ގ މާލެ ކ ހިޔަލީގެ ވިލުފުށި ތ ޙަދީޖާ ސުއީޒާ H7/06976 486

63 ފިލަޑަލް ފެއާ.ހ މާލެ ކ މާފެހި މާމެންދޫ ގއ ސަލްމާ ޒުހައިރު H7/07168 487

63 11-01ރ ހުޅުމާލެ ކ އުޑުވިލާގެ. މއ މާލެ ކ އާމިނަތު ޢަޡްމާ H7/07181 488

63 134-1-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ރިވެލި މީދޫ ސ ދާނާ އަޙްމަދު H7/07383 489

63 ބ7ީފެހިމާގެ ފްލެޓް . ގ މާލެ ކ ވެލްކަމް ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ރަޝީދު H7/07496 490

63 ކަރާދުބުރިގެ.މ މާލެ ކ ލައިޓްހައުސް ވިލިނގިލި ގއ ޝަހީބް އިބްރާހީމް H7/07867 491

445

470

10/11



އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

ގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 2500ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ40ު އަހަރާއި 18) H7 ހައުސިން ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ު ، ތަފްޞީލާއެކ ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

63 ރީކޯ.ހ މާލެ ކ ދިވިލި.މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އާމިނަތު ނަސްރީނާ H7/08068 492

63 ގުމްރީވިލާ. މއ މާލެ ކ ސެހެނާއީ ދަރަވަންދޫ ބ هللاނިޔާޒް ޢަބްދު H7/08074 493

63 63-2-06ހުޅުމާޅެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އޯޝަންވިލާ ހޯޑެއްދޫ ގދ ޤާސިމް ނިމާލް  H7/08377 494

63 ހުދުރުވާ.ގ މާލެ ކ ހަވާއ.ފަރެސްއަވައް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ މުޙައްމަދު ޙައިދަރު H7/08458 495

63 ރަބީޢުފެހި. މއ މާލެ ކ ފިޔާތޮށިގެ ކާށިދޫ ކ H7/08680 ޙުސައިން ޒަރީރު 496

63 ހުޅުމާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ2ާ، 10086ލޮޓް  ކ އިރުދޭމާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ޢަލީ މުނައްވަރު H7/08750 497

63 ފެހިއައްސޭރި .މ މާލެ ކ ބިގްފިޝްގެ  ނައިފަރު ޅ ޙަސަން ނުޢުމާން  H7/08807 498

63 11253ހުޅުމާލެ ލޮޓް މާލެ ކ އޯކިޑްއުފާ މަޑުއްވަރީ ރ ޔާސިރު ޙަސަން H7/09018

11253ލޮޓް މާލެ ކ މަސްރޫރާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ޢާއިޝަތު އިނާސާ H7/09012

63 މުރަކަމަންޒިލް މާލެ ކ ހޯދަޑު، ހިޖާބު ފުވައްމުލައް ޏ އައިޝަތު ތަސްނީމާ H7/09171 500
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