
އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

95 ޒޭވަރު.މ މާލެ ކ ރޭވިލާ  ރަސްދޫ އއ ޙުސައިން ޙަލީމް H7/00060 1

93 މަސްކަތުގެ.މއ މާލެ ކ މަސްކަތުގެ.މއ މާލެ ކ މުޙަމަދު ޔާސިފް H7/03457 2

90 އެވަރެސްޓް.މ މާލެ ކ ގެމެންދޫގެ.މއ މާލެ ކ އާމިނަތު ވަޙީދާ H7/00020 3

90 6ސީލް ނަމްބަރ . މއ މާލެ ކ ޑޮލްފިން ބާރަށް ހއ މުޙައްމަދު މަޢުޞޫމް H7/00290

6ސީލް، ނަމްބަރު . މއ މާލެ ކ ޑޮލްފިން ބާރަށް ހއ ޝަބާނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/00291

90 ލިލީނައިޓްއާގެ.ހ މާލެ ކ ބިލެތްގެ މީދޫ ދ ޙަލީމާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/00293

ލިލީނައިޓްއާގެ. ހ މާލެ ކ ކުދިމާގެ މީދޫ ދ ޢުމަރު އިބްރާހީމް H9/01085

90 އަޒުލިފާމަންޒިލް. ވ މާލެ ކ އަޒުލިފާމަންޒިލް. ވ މާލެ ކ އަޙްމަދު އަކުރަމް H7/00919

(182)އަޒްލިފާމަންޒިލް . ވ މާލެ ކ އާގަރާ ތިނަދޫ ގދ ޝިމްލާ ޙުސައިން H10/00142

90 ސަމްރާހި ވިލިނގިލި ކ ޖާރަލްގެ. މއ މާލެ ކ ޠާހާ މުޙައްމަދު H7/00972 7

90 ގްރެސަސް. ގ މާލެ ކ ކަސްތޫރިގެ މަކުނުދޫ ހދ هللاޒިފާ ޢަބްދު H7/02841 8

90 މެރިންވިލާ.މ މާލެ ކ ކަނީރުގެ ނައިފަރު ޅ ޚަތުމާ އިބްރާހީމް H7/04139 9

90 ޑާވޯސް. ހ މާލެ ކ މާތޮޑާއަވަށް، ބިލާލުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ސައުލަތު މޫސާ H7/04910 10

90 ފަހުގޯތި.ވ ވިލިނގިލި ކ ހަޒާރުމާގެ މުރައިދޫ ހއ މަރްޔަމް ސަޢީދާ H7/06266 11

90 ގުރުސް. ހ މާލެ ކ ގަސްކޯނި. މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޙަލީމާ ސާޙިޔާ H7/07294 12

86 ކާރނޭޝަންފިޔަ މާލެ ކ ސްކައިވިލާ ބުރުނީ ތ އާފިޔާ މުހައްމަދު H7/00188 13

86 ގެދަ. މ މާލެ ކ ރަންކޮކާއާގެ ވަށަފަރު ހއ އާމިނަތު ޖަޒުމީ H7/00544 14

85 1މަށި .ހ ހުޅުމާލެ ކ ރުއްއަރާގެ ދިއްދޫ ހއ ރަޝީދުهللا ޢަބުދު H7/00001 15

85 ގ ބްރައިޓް ސްޓަރ އާގެ މާލެ ކ އަންދަލީބުގެ ބާރަށް ހއ އަލީ މާހިރު  H7/00008

ބުރައިޓް ސްޓާރއާގެ.ގ މާލެ ކ ހިލިހިލާގެ ގައްދޫ ގދ ޙައްވާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H10/00025

85 މ ލައިފްސީ މާލެ ކ ވެލްކަމްވިލާ ފޭދޫ ސ ނަޖްމާ ޙުސައިން H7/00017

ލައިފްސީ.މ މާލެ ކ ސީވިޑް ކޮމަންޑޫ ށ ޙުސައިން ނާހިދު H7/00030

85 ހުދުގިރި.ގ މާލެ ކ މެރިންވިލާ ރަސްގެތީމު ރ ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ H7/00056 18

85 ސްޓަރލިޓް ވިލާ މާލެ ކ ނޯރޭޓްވިލާ ފިޔޯރީ ގދ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ H7/00251 19

85 505އެދުރުހިޔާ . ގ މާލެ ކ ފަލަކް ލަންދޫ ނ މުޙުސިނާ އާދަމް H7/00260 20

85 410ވޭސައިޑް . މއ މާލެ ކ ގްރީންވިލާ ވައިކަރަދޫ ހދ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް H7/00390

410ވޭސައިޑް . މއ މާލެ ކ މާފަރު ވައިކަރަދޫ ހދ ފާޠިމަތު ސާމިރާ H7/00441

85 ތުލުސްދޫގެ މާލެ ކ އަސްރަފީ މަންޒިލް މަޑިފުށި ތ ލީނާޒް އިލްޔާސް H7/00459 22

85 ފިލްމީސައިޓް.ހ މާލެ ކ ފިނިހިޔާގެ ގެމަނަފުށި ގއ ނިސްރީނާ މޫސާ H7/00992 23

85 ގޯލްޑްހޯޕް. މއ މާލެ ކ ރުވާމާގެ ހޮޅުދޫ ނ އާއިޝަތު ނިޡާމާ H7/01640 24

85 ފަންއަރި. މ މާލެ ކ ސްވެން ހޯޑެއްދޫ ގދ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު H7/01675 25

85 10470ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސަމާޖް ކުރެންދޫ ޅ މުޙައްމަދު ޒިޔާދު H7/01707

10470ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގުލްޒާރުގެ ހޯޑެއްދޫ ގދ މަރްޔަމް އިޘާޔަތު H7/01708

85 706އޭ  (ގާކޮށި)މާލެސްކޮޔަރ  މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ ދާންދޫ ގއ ޝަހީމް އަޙްމަދު H7/01738 27

85 10475އާއިލާ  ހުޅުމާލެ ކ ޗަމަން  ކޮމަންޑޫ ށ ވަސްމާ މޫސާ  H7/02037 28

85 11014ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ  މާލެ ކ ކުރިބޯށި ފޭދޫ ސ هللاޞިޔާޙް ޢަބްދު H7/05635

11014ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ  މާލެ ކ ނޑުގެ ބޯޅަދަ މަރަދޫ ސ ލީނާޒު އަޙްމަދުދީދީ H7/05637

85 25-3-08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޫރަންމާގެ ހޯރަފުށި ހއ ވަޙީދާ ޢަލީ H7/06027 30

85 ޕޮއިންޓްހިޔާ. ހ މާލެ ކ ފެހިވިލާ މާމިގިލި އދ އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު H7/06677 31

85 ޒުބައިދާމަންޒިލް . މ މާލެ ކ ބަހާރީގެ  އިހަވަންދޫ ހއ ޢަލީ ވަޙީދު  H7/08668 32

83 02-1-109ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސެވަންސްޓަރ މަންދޫ އދ ޝަޒިއްޔާ މުޙައްމަދު H7/03189 33

83 ދިލްކުޝާގެ. މއ މާލެ ކ ވެސްޓްލައިޓް ތިނަދޫ ގދ ޝެނީޒާ ސަޢީދު H7/03392 34

83 11160ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހަނދުވަރު  މަޑަވެލި ގދ ޝާފިޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު H7/04000 35

82 މާކަނާ.މ މާލެ ކ މާކަނާ.މ މާލެ ކ ޞަފޫރާ ޔޫސުފް H7/03666 36

81 181އެސްމާ  ވިލިނގިލި ކ ގުލްޒާރުގެ ވައިކަރަދޫ ހދ ސިމާނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް H7/00175 37

81 ކަސްތޫރިމާގެ.ހ މާލެ ކ މަތަރަސްމާގެ ދާންދޫ ގއ ނަސްރީނާ ޢަލީ H7/00205 38

81 މޭބިސްކަދުރުގެ. މ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ ތޮއްޑޫ އއ ޢާރިފް މުޙައްމަދު H7/00581 39

81 ނިއުޝާރާޒް. ގ މާލެ ކ އަތިރީއާގެ ހިންނަވަރު ޅ ނަޝްފާ އިބްރާހީމްފުޅު H7/02296 40

81 42-2-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކުދިހިތިމާގެ މާމެންދޫ ލ އާމިނަތު ސުޢޫދާ H7/03600 41

80 ފެލިސިޓީ. ގ މާލެ ކ މިއުޒިކީގެ ވިލިނގިލި ގއ މުޙައްމަދު ނަޒުމީލް H7/00002 42

80 ލައިޓްކޯނަރ.މއ މާލެ ކ ރިހިތަޅާގެ ގާދިއްފުށި ތ ނާފިޛާ މުޙައްމަދު H7/00035 43
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

26

29
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

80 ރަންވިލު .މއ މާލެ ކ ލާރން ތުލުސްދޫ ކ މުޙައްމަދު ޝާކިރު H7/00114

ރަންވިލު .މއ މާލެ ކ ފަނާރު ތުޅާދޫ ބ ޢާއިޝަތު ޢަޠީފާ H7/00127

80 258ކުރިކީލަވާދީ ގްރައުންޑް  ވިލިނގިލި ކ ދޯދިލް ރަސްގެތީމު ރ އާމިނަތު ނަޝީދާ H7/00132 45

80 ވުޑްސް ޓޮކް މާލެ ކ ފިޔަޖަހާގެ ތުޅާދޫ ބ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު H7/00163

ވުޑްސް ޓޮކް މާލެ ކ ފަޒާ ތުޅާދޫ ބ އާއިޝަތު ޔަޝްފާ H7/00167

80 މާލެ ބ2ީސީންސަރުފާގެ . ހ ކ މާބުލް ދެއްވަދޫ ގއ ފާއިޒުهللا ޢަބްދު H7/00204 47

80 ޔާޑްލީދެކުނުބައި.މ މާލެ ކ ޒިގުރާ ހޯރަފުށި ހއ ޝަހީރާ މުޙައްމަދު H7/00328 48

80 6މއ ސްނޯވައިޓް  މާލެ ކ ބަނަފުސާގެ  މަތިވެރި އއ ސުރޫރު ސުލައިމާން H7/00370 49

80 އިރުފުށި NULL ނ ސެޓަންވިލާ މަރަދޫފޭދޫ ސ ތަމްހީދުهللا ޢަބްދު H7/00402 50

80 ލާމް.މއ މާލެ ކ އަންގުރޫމާގެ މުރައިދޫ ހއ އާމިނަތު ވަޙީދާ H7/00531 51

80 ކޮހިނޫރު. ގ މާލެ ކ މީޒާން ކަނދޮޅުދޫ ރ މޫސާ މުޙައްމަދު H7/00542 52

80 ވެގަ.ގ މާލެ ކ އިރުވައި ހުޅުދޫ ސ ފިރާޝާ ޢަލީ H7/00671 53

80 ލެވެންޑްލީއާގެ.ހ މާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ ވިލުފުށި ތ އަޙްމަދު ޢަޤީލް H7/00886 54

80 39847 ހުޅުމާލެ ކ ނިއު ރޯސް މާމިގިލި އދ މުނިޔަތުއްނުފޫސް H7/00898 55

80 މަނަދޫގެ.މ މާލެ ކ ބާނި ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ އިބްރާހީމް ޢަލީ H7/01047

މަނަދޫގެ. މ މާލެ ކ ހަނދު ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޝަމްސީރާ މުޙައްމަދު H7/01565

80 ގައްލަންދޫ.މ މާލެ ކ ހޮޅުދޫ ޗާންދަނީގެ ނ އަޙްމަދު ނަޖާޙް H7/01135

ގައްލަންދޫ.މ މާލެ ކ ނިރޮޅު މިލަދޫ ނ ޢާއިޝަތު އާދަމް H7/01138

80 ނަސްފަރު.މ މާލެ ކ ފުސްތުޅާގެ.ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ އަޙްމަދު ޝަކީލް H7/01145 58

80 ހަމަރޯޅި.ހ މާލެ ކ މައްސާގުގެ.ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ ޝުޒާނާ އިސްމާޢީލް H7/01240 59

80 އޮލިމްޕިއަން މާލެ ކ ވައިޓްހިލް ތިނަދޫ ގދ ޢަދީލާ މޫސާ H7/01385 60

80 މަދީހާ މަންޒިލް. މ މާލެ ކ ކުބުރުގެ މަޑުއްވަރީ ރ އާމިނަތު ސައީދާ H7/01423 61

80 ނޫތަރި ކުޅުދުއްފުށި ހދ ނޫތަރި ކުޅުދުއްފުށި ހދ މައިމޫނާ ޢިސްމާޢީލް H7/01462 62

80 95-3-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މޯރނިންގޕެރިސް . ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އާމިނަތު ޝުޒުނާ  H7/01803 63

80 މުލަންމާވިލާ.ހ މާލެ ކ ފަތަގުމާގެ ކިނބިދޫ ތ ނިމާލް ޙަސަން H7/01818

މުލަންމާވިލާ.ހ މާލެ ކ މުލަންމާވިލާ.ހ މާލެ ކ ފާތިމަތު ރީނާ H8/00967

80 ވިލޯ.މއ މާލެ ކ ހުވާސް  ރަސްގެތީމު ރ އަޙްމަދު ނަޢީމް  H7/01856

ވިލޯ.މއ މާލެ ކ ހުވާސް ރަސްގެތީމު ރ ޚާލިދާ އާދަމް H7/01858

80 ކޮކާގެ.ގ މާލެ ކ ލައިޓްސިގްނަލް ދެއްވަދޫ ގއ ޝާމިރު ރާޝިދު H7/01859

ކޮކާގެ.ގ މާލެ ކ އުތުރުގެ ދެއްވަދޫ ގއ މަރްޔަމް ނަޖުމާ H7/01864

80 ފެންވިލާ.ހ މާލެ ކ ރެޑިޔަމްގެ ފޯކައިދޫ ށ ޙަމީދުهللا ޢަބްދު H7/01871

ފެންވިލާ.ހ މާލެ ކ ސެންޓްގެ ދާންދޫ ގއ ނަހްދިއްޔާ ޒާހިރު H7/01869

80 ރިވަނައިލް. ގ މާލެ ކ ރަބީޢީމަންޒިލް މާރަންދޫ ހއ ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން H7/01926

ރިވަނައިލް. ގ މާލެ ކ ދޯޅަނބުގަސްދޮށުގެ މާރަންދޫ ހއ އާމިނަތު މޫސާ H7/01932

80 27/03/07ހުޅުމާލެ ފްލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ ހީނާމާގެ  ކޮލަމާފުށި ގއ ފިރުދައުސް ސައީދު  H7/02038

27/03/07ހުޅުމާލެ ފްލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ ނޫމާގެ  ހިރިލަންދޫ ތ އާމިނަތު ޝިފާޒާ H7/02036

80 ޒޫމް. ހ މާލެ ކ ދަބުފަށުވިގެ ދެއްވަދޫ ގއ ޝިހާދާ ޒާހިރު H7/02099

ޒޫމް. ހ މާލެ ކ އޯޝަންރީޑް ދެއްވަދޫ ގއ ފަޒްލީން އިބްރާހީމް H7/02098

80 ސީކޯ.މ މާލެ ކ ކަފަމާގެ މަރޮށި ށ ފާޠިމަތު ޘުރިއްޔާ ޙަމީދު H7/02294 71

80 ސޭންޑީވިލެޖް. ވ ވިލިނގިލި ކ ރީލްމަންޒިލް . ވ ވިލިނގިލި ކ މުޙައްމަދު ނާޡިމް  H7/02359 72

80 ފެހިފަރުދާގެ. މ މާލެ ކ ރުއްގަޑިގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ޝިޒްހާ ސަޢީދު H7/02388 73

80 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ6ާމުތްކޮޅު ، .މއ ކ އޯކިޑްމާ ގުރައިދޫ ތ ޢިމްރާން ޙުސައިންމަނިކު H7/02587

މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ6ާމުތްކޮޅު  ، ކ ކާނިމާގެ ބާރަށް ހއ އަރުމީސާ އިބްރާހީމް H7/02586

80 ބ1ީރަންނަ، .މ މާލެ ކ ޒަމާނީގެ ހުރާ ކ ޙަސަން ޒައިދު H7/02605

މާލެ ބ1ީ/ ރަންނަ. މ ކ އިންދިބަގީޗާ ހުރާ ކ އާމިނަތު ރިމާޒާ H7/02429

80 ފައިސަންދު.މ މާލެ ކ ފެހިގެ.މ މާލެ އާމިނަތު ޝަޒުރާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކ H7/02639

ފައިސަންދޫ.މ މާލެ ކ ސަވާހެލި.މއ މާލެ ކ ޙަސަން ޝާހީން H7/02634

80 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލާ 4ލިލަކު، . މ ކ ހެލެގެލި  ފޭދޫ ސ ޢާއިޝަތު ސުހައިލާ  H7/02754 77

80 ހ އިސްވަޑި މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ތުރާކުނު ހއ ފަރީޝާ މޫސާ H7/02771 78

80 ހަނދުވަރު  ހިތަދޫ ސ ހަނދުވަރު  ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު ދިޔާނާ  H7/02807 79

64
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69
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70

74

75

76
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

80 ލައިޓްގްރޭ. ގ މާލެ ކ ހެޕީޑްރީމް ހުޅުދޫ ސ އަޙްމަދު ޢިޔާޛު H7/02945

ލައިޓްގްރޭ. ގ މާލެ ކ ޕިންކްފުލާވަރ މަރަދޫފޭދޫ ސ ޙާދީޖާ ޝެހެނާޒު H7/02944

80 އުދުހޭ ކޮކާ. މއ މާލެ ކ ޕްލާޒާ ހިތަދޫ ސ ޢަލީ މުޙައްމަދުދީދީ H7/03047

އުދުހޭކޮކާ މާލެ ކ ނަލަރީތިގެ  ހިތަދޫ ސ އާސިޔަތު ނަސީމް H7/03049

80 ނެއްލާދޫގެ. މ މާލެ ކ ކަސަބުގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް H7/03159 82

80 123.ޖީ.06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޒަމާން  ތިނަދޫ ގދ ޞާދިގުهللا ޢަބްދު  H7/03311 83

80 ގްރިންސިލްކު. މ މާލެ ކ ނަންރީތިގެ ނިލަންދޫ ގއ ޒަމީރާ މުޙައްމަދު H7/03500 84

80 ވެލަވަރުވިލާ. މއ މާލެ ކ ބޮންތި މަނަދޫ ނ އަޙްމަދު ނަދީމް H7/03507 85

80 ބީނާފުށި. މ މާލެ ކ މޫސުމް ކަނދޮޅުދޫ ރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ H7/03645 86

80 04.03.132ހުޅުމާލެ ފްެެލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހައިލައިޓް . ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޢަލީ ޝާމް  H7/03764

04.3.132ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބިލެތްމާގެ . ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޝިހާނާ ޙުސައިން  H7/03767

80 ފަންރިޔާ. މ މާލެ ކ ކަފަމާގެ އޮމަދޫ އދ ޝަރީފާ ޢަލީ H7/04087 88

80 129-2-06ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ސޭޑްލެސް އިންނަމާދޫ ރ ޔޫނުސް އަބްދުލްޢަޒީޒް H7/04179 89

80 ވުޑްޝޭޑް. މ މާލެ ކ އާހަނދުވަރު ދިއްދޫ ހއ ޒަކަރިއްޔާهللا ޢަބްދު H7/04228

ވުޑްޝޭޑް. މ މާލެ ކ ސަވްސަން ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ރުޢުޔާ H7/04224

80 ހާޅަލަމާގެ . ހ މާލެ ކ ގުރަހަ ތޮއްޑޫ އއ ޙަސަން މިރާޒް H7/04469

ހާޅަލަމާގެ . ހ މާލެ ކ ފެންފިޔާޒުގެ  އަލިފުށި ރ ވިޝާނާ ޢަލީ  H7/04472

80 މާލެ ބ02ީދިލާވަރުގެ . މ ކ އަސަރީގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ފާޠިމަތު ޢަލީ H7/04504 92

80 މުޅަދޫގެ. ހ މާލެ ކ އުނިމާގެ  ހިންނަވަރު ޅ ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  H7/04660

މުޅަދޫގެ. ހ މާލެ ކ މުޅަދޫގެ. ހ މާލެ ކ އަޙްމަދު ނާޡިމް H8/01966

80 މެދުމާގެ. ގ މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ތަކަންދޫ ހއ ފާޠިމަތު ޢަޒްރާ H7/04761 94

80 ފޭރުގަސްދޮށުގެ. ހ މާލެ ކ އާގަލާ ފޭދޫ ސ މަރްޔަމް ސަޢީދު H7/04789 95

80 އޯޝަންމީޑް. ގ މާލެ ކ ކެޔޮގަސްދޮށުގެ ދެއްވަދޫ ގއ މުހައްމަދު ޙަފީޡު H7/04981

އޯޝަންމީޑް. ގ މާލެ ކ މާޖެހިގެ ދެއްވަދޫ ގއ އާމިނަތު ޒާހިދާ H7/04984

80 40-1-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ސެމްރޮކް މާފުށި ކ އިބްރާހީމް އަނީސް H7/05061

ފްލެޓް 40-1-03 ހުޅުމާލެ ކ ދިލްދާރުގެ މަހިބަދޫ އދ މަރިޔަމް ނާޒްލީ H7/07146

80 މުރަކަމާގެ. ގ މާލެ ކ ޝާދީވިލާ ނިލަންދޫ ގއ ހުޝައިރާ ޢަބްދުއްލަޠީފް H7/05232 98

80 45.3.08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މާވައިދޫގެ  ނޮޅިވަރަމް ހދ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު H7/05264 99

80 ހުޅުމާލެ ލޮޓ10398ްޝަބްނަމްލޮޖު  ކ ޖޫދާގެ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ޢާއިޝަތު ޝިޔާމާ H7/05374 100

80 ނަރުގިސްމާގެ މާލެ ކ ޖޯޖެޓްވިލާ ދެއްވަދޫ ގއ ޢާދިލާ އިބްރާހީމް H7/05408 101

80 ގޯލްޑެން ސްޕަރކް.މ މާލެ ކ ދޫލަ.ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ H7/05524 102

80 މަންފާ. ވ ވިލިނގިލި ކ މަންފާ. ވ މާލެ ކ އާމިނަތު ޝާނީޒް  H7/05532

މަންފާ. ވ ވިލިނގިލި ކ މިސްޓީލޮޖް. ހ މާލެ ކ ޝިފާން އަޙްމަދު H8/02870

80 އިލްމު ކުޑަހުވަދޫ ދ އިލްމު ކުޑަހުވަދޫ ދ އިބްރާހީމް ޙަސަން H7/05657 104

80 164-ޖީ-06ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބުލޫފިޝް ދާންދޫ ގއ ެަރާމިޒާ ސަލީމް H7/05878 105

80 404-ގާކޮށި ފްލެޓް އޭ. ގ މާލެ ކ ފޭރުމާގެ މާމިގިލި އދ މަރްޔަމް ރިޟާ H7/05933 106

80 މިޔަހެލި.ވ ވިލިނގިލި ކ ސެރޯޒް ނޮޅިވަރަމް ހދ އަޙްމަދު ޝަޒީން H7/06059

239މިއަހެލި ނަންބަރު . ވ ވިލިނގިލި ކ ޒަމީން ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޢާއިޝަތު ޒަމީރާ H7/01516

80 ނޑިގެ އާގެ. މ ކު މާލެ ކ މޯރނިންގސަން ފެންފުށި އދ މަޢުޞޫމާ މުޙައްމަެަދު H7/06137 108

80 92-3-04ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ މިރިޔާސްގެ ހޯރަފުށި ހއ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު H7/06228 109

80 ލިވަރޕޫލްވިލާ. ގ މާލެ ކ މާދޫގެ ކޮމަންޑޫ ށ އާމިނަތު ސަމީޙާ H7/06364 110

80 04- 104-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ އާރު ދިއްދޫ ހއ އާމިނަތު ޒާހިރާ H7/06552 111

80 2ވިންޓަރ ޕެލެސް . މއ މާލެ ކ ފުރެސް އިންނަމާދޫ ރ މަރްޔަމް ޝަހުލާ H7/06567 112

80 މައިސޫރު.ވ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޝާމިލާ މުޙައްމަދު  H7/06723 113

80 ރޑް.މއ 4އޮޗާ މާލެ ކ ހީނާމާގެ މުރައިދޫ ހއ ޢަލީ ސިނާން H7/06727

ރޑް . މއ 4އޮޗާ މާލެ ކ ކަރަންކާގެ މުރައިދޫ ހއ ފާޠިމަތު އުޝާ މޫސާ H7/06740

80 ނޫމަސް. މއ މާލެ ކ ފަރިސްތާ މާފުށި ކ ޢާއިޝަތު މުޒްލިފާ H7/06736 115

80 އީސްޓަން ލެގޫން. މއ މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ އޮމަދޫ އދ ޢާއިޝަތު ފަޒުނާ H7/06807 116

80 އަލްއާން.ގ މާލެ ކ އަތިރީގެ ދިގުރަށް އދ ފާޠިމަތު ޒުނައިނާ H7/06811 117

80 މިނާވަރު. މ މާލެ ކ ރަންކޮކާގެ ވޭމަންޑޫ ތ ފާޠިމަތު ޒާހިރާ H7/06896 118

80 ވަނޮޅު. މ މާލެ ކ ވަނޮޅު. މ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ފަޒުނާ H7/07071 119
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

80 ގްރީންވިޗް  ހިތަދޫ ސ ގްރީންވިޗް  ހިތަދޫ ސ ނަޖްމާ އަޙްމަދު  H7/07265 120

80 ރޑަން. މއ ގާ މާލެ ކ ދެކުނުއާގެ ގައްދޫ ގދ މަރްޔަމް ޒަމީލާ H7/07429 121

80 ނޫމަރާގެ.ގ މާލެ ކ ނޫރާނީމާގެ ތޮއްޑޫ އއ ސިފާނާ މޫސާ H7/07475 122

80 10207 ހުޅުމާލެ ކ ބުސްތާނުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އާމިނަތު ފަޔާޟާ H7/07645 123

80 ކޭސިޔާ. މ މާލެ ކ ވިސްޓާ އިސްދޫ ލ ޢާއިޝަތު ޝާފީޤާ H7/07688 124

80 ހިމެރިމާގެ. ހ މާލެ ކ ލަގްޒަރީ މަކުނުދޫ ހދ ތަމްހީދާ އިސްޙާޤް H7/07726 125

80 އޮތުވީލް މާލެ ކ އަލިތަރި ކިނބިދޫ ތ އަޒުމާ ޙަސަން H7/07812 126

80 ކުރެދިވަރުގެއާގެ. މއ މާލެ ކ ނޫރާނީވިލާ ކުޑަރިކިލު ބ އާމިނަތު ޝިފާ H7/07844 127

80 ލީލާމަންޒިލް. މ މާލެ ކ ނާޒްނީމާންޒިލް ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ނުޝޫޒާ H7/08076 128

80 ދިލާވަރުވިލާ. މ މާލެ ކ އުދަ  ކެލާ ހއ ފާޠިމަތު ސަޒުނާ H7/08257 129

80 ސަންޓާނާ ޓަވަރ މާލެ ކ ވެލްސަންޑްރީމް އިންނަމާދޫ ރ ޔޫސުފް ރަޝީދު H7/08429 130

80 ފަތިހުގެއަލި . ހ މާލެ ކ ނާރިގުވިލާ ވިލުފުށި ތ މަޟްމޫނާ ސަލައިމާން  H7/08441 131

80 މެރަނާ. މއ މާލެ ކ ހާސްނުހީނާގެ. ކުޅުދޫ ކެނދިކޮޅުދޫ ނ هللاޝަރީފާ ޢަބްދު H7/08659 132

80 ނަސީބު.މއ މާލެ ކ ފިޔާތޮށިގެ ތަކަންދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ސަޒުނާ H7/08792 133

80 އެމް އެން ޑީއެފް އެޗްއާރުސީސީ ވިލިނގިލި ކ ސުވާސާގެ ބާރަށް ހއ އަޝްރަފް އިބްރާހީމް H7/08872 134

80 160-ޖީ-01ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ މުޝްތަރީގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ސީނިޔާ މުޞްޠަފާ H7/09086 135

78 2ލަގްޒަރީ ނަންބަރު .ހ މާލެ ކ ހިތްފަސޭހަގެ މަނަދޫ ނ ފާތިމަތު ރަޝީދާ  H7/00203 136

78 މާލެ ވަނަ ބުރ5ިކޮމްރެޑްހިޔާ،  ކ ކުރެސެންޓްގެ ހުޅުދޫ ސ ވިދާދާ މުޙައްމަދު  H7/00308

ކޮމްރޭޑްހިޔާ.ގ މާލެ ކ ހަދުބަލާގެ ހުޅުދޫ ސ ޢަލީ އަސްރަމް H7/00797

78 މއ ނައިޓްވިލާ މާލެ ކ އަހިމާގެ ކުރެންދޫ ޅ ސައުދިއްޔާ ޔައުޤޫބު H7/00721 138

78 5-3-01ހުޅުމާލޭ ފޮލެޓް  މާލެ ކ ވައިފިނިކުރާގެ ބިލެތްދޫ ފ ޒުހުރީهللا އަބްދު H7/00803 139

78 އަނބުގަސްދޮށުގެ ދިއްދޫ ހއ ޖަރީމާގެ ދިއްދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ޝާފިޔާ H7/00813 140

78 ސަންޓާނާ ޓަވަރ މާލެ ކ ނަސީމީ ހައުސް ހޯރަފުށި ހއ ރާޝިދާ ހުސައިން  H7/00854 141

78 ސޭލަމް.މއ މާލެ ކ މޫނިމާގެ ކުނބުރުދޫ އދ ފާޠިމަތު އާދަމް H7/01147 142

78 ސެންޓަރުއާގެ ވިލިނގިލި ގއ އުނިމާގެ ތިނަދޫ ގދ ޒާހިދާ ޙަސަން H7/01694 143

78 އޯޝަންމީޑް. ގ މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ ތުޅާދޫ ބ ޢާއިޝަތު ޝަހުލާ H7/02172 144

78 ބީ ބުލޮކް .ވ.ވ މާލެ ކ ގުޑްލަކް  މަޑުއްވަރި މ ޒައިދު އިދުރީސް  H7/02541 145

78 ނަސީމާ މަންޒިލް. ވ ވިލިނގިލި ކ އަތަމާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު H7/03217 146

78 83-ޖީ-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޝާރާޒް ގޮއިދޫ ބ ޔުމްނާ ރަޝީދު  H7/03327 147

78 ހޮޅުއަށި ވިލިނގިލި ކ ނައިޓްސްޓަރ ހިންނަވަރު ޅ ސީރީން އިބްރާހީމް H7/03697 148

78 ސަނދުބަރަކާގެ.ހ މާލެ ކ ސަވާ ކޮލަމާފުށި ގއ ޠައިބަތު ޙުސައިން H7/03784 149

78 ބްލޫޝައިން މާލެ ކ ހުދުވެލި މީދޫ ދ ފާޠިމަތު ޢަލީ H7/03933

ބްލޫޝައިން. ހ މާލެ ކ ދަނބުގެ ރިނބުދޫ ދ އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/03931

78 1-ގ-09. ހުޅުމާލެ ގުލެޓް ނރ ހުޅުމާލެ ކ ރިޔާޒުމަންޒިލް ގުރައިދޫ ކ ފާޠިމަތު ޝިނާޒް H7/04031 151

78 ފުލްމޫން . ގ މާލެ ކ ޝަހީދާމަންޒިލް  އަލިފުށި ރ ޝާހިދާ ޔޫސުފް  H7/04254 152

78 130-1-04ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ނެރުޅު  ފުވައްމުލައް ޏ ޢަބީރަތު އަޙްމަދު  H7/04273 153

78 ލޫނާ. މ މާލެ ކ ކުޅިތުޅާގެ ނައިފަރު ޅ ރުޤިއްޔާ ޢަބްދުއްރަޙީމް H7/04446 154

78 ބަޑިކުޅިމާގެ. މ މާލެ ކ ފަޒާ ހޯރަފުށި ހއ ސަފީނާޒް ރަޝީދު H7/04471 155

78 ޒިކުރާޑި . ހ މާލެ ކ ހަވީރީގުލްޝަން މާބައިދޫ ލ އާއިޝަތު ނައީމާ  H7/04768 156

78 10567ގޯތި  ހުޅުމާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ ތިނަދޫ ގދ ޖަމީލާމަނިކެ H7/04891 157

78 މުށިމަސް . ހ މާލެ ކ ހަނދުވަރުމަތީގެ  ކިނބިދޫ ތ ސިޔާނާ ދާއޫދު  H7/05246 158

78 ސިޓީވިއު މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ގާދިއްފުށި ތ ނާއިލާ އަލީ H7/06703 159

78 މޫދުވެލި.ވ މާލެ ކ 10525. ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝާމާ މުޙައްމަދު H7/07499 160

77 ފ1 ، 4ސިނަމާލެ  މާލެ ކ ކަސީދާގެ ހޯރަފުށި ހއ ނާޝިދާ ޢަބްދުލްޙާދީ H7/01575 161

76 11217ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކެހަފޮނު ދިއްގަރު މ ފާޠިމަތު ޒިދްނާ H7/00625 162

76 59-ޖީ-01ހުޅުމާލެ  މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު H7/01289 163

76 07-ޖީ-4ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ސާމީމާ ޙަސަން H7/01630 164

76 ޑޮނީގޯލް. ހ މާލެ ކ ގުލްޒާރުވާދީ ހުޅުދޫ ސ ފާޠިމަތު ޞާފިޔާ H7/02437

ޑޮނީގޯލް. ހ މާލެ ކ ދެތަޑިމާގެ ހިތަދޫ ސ މުޙައްމަދު ޝަރީފް H7/02440

76 މިއުރެކްސް. ހ މާލެ ކ ކޫލްބްރީޒް ކިނބިދޫ ތ އާމިނަތު ނާޡިމާ H7/02448 166
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

76 84-2-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓު  ހުޅުމާލެ ކ ބޯށިމާގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ މަރްޔަމް ވަޙީދާ H7/02825

84-2-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މިރިހިމާގެ ގާދިއްފުށި ތ މުޙައްމަދު ނަޞީރު H7/02819

76 ރޑްލީ.މ ޔާ މާލެ ކ ގޯލްޑަންކްއިން މަރަދޫ ސ ޙައްވާ ޝިތުނާ  H7/03037 168

76 ޝާޒީބުލޫ.މ މާލެ ކ ޢަސްރުމާވާދީ މީދޫ NULL ނަފްޙާ ރާޝިދު H7/04264 169

76 ޕައިންއެޕްލް .މ މާލެ ކ ހިރުދުމާގެ  އުލިގަން ހއ ރައުފިއްޔާ މޫސާ  H7/04676 170

76 ފަރަންސާގެ.މއ މާލެ ކ މެންދޫ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު ޙަމީދާ H7/06702

ފަރަންސާގެ . މއ މާލެ ކ ރިހިފަސް  ހިތާދޫ ބ ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަލީ  H9/02379

75 އައިތަ.ގ މާލެ ކ މޫންލައިޓު  ނައިފަރު ޅ މުޙައްމަދު ނިމާލް H7/00021

އައިތަ.ގ މާލެ ކ ބާޒީގެ  ނަޑެއްލާ ގދ އާމިނަތު ޙާރިޘާ  H7/00022

75 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ2ާރޯޒް ދެކުނުބައި . މއ ކ އިވްނިންގްލޯރީ، މަތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އަޒުމީނާ ލަތީފު H7/00081 173

75 11-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ބުލްބުލާގެ ވިލުފުށި ތ އާމިނަތު މުއާސާ H7/00101

11-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އިރުމަތީގެ ވިލުފުށި ތ މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް H7/00102

75 2މ ވެޔޮފުށި  މާލެ ކ ރީޒީވިލާ އިހަވަންދޫ ހއ މަރްޔަމް ރިޝްފާ H7/00122 175

75 2ފާގަ.މ މާލެ ކ އެރޯމާ މާޅެންދޫ ނ އާމިނަތު ޝިބާނާ H7/00123 176

75 މަލާފަތް ވިލިނގިލި ކ އަބަދަށްފެހި މާލެ ކ ޝިޒްނާ މުޙައްމަދު H7/00136 177

75 ރެޑްރޯސް މާލެ ކ ވެރޯނާ ގޮއިދޫ ށ ފާޠިމަތު ޝަރުމީލާ H7/00166 178

75 އަސްރުމާގެ ދާންދޫ ގއ އަސްެުރުމާގެ ދާންދޫ ގއ ހިންނަތު ޙަސަން H7/00230 179

75 ހަތްވާ.މއ މާލެ ކ ކަފަމާގެ ގައްދޫ ގދ هللاއުނައިސް ޢަބްދު H7/00234 180

75 އެތުމާވިލާ. ގ މާލެ ކ ފެހިއަލި  އިނގުރައިދޫ ރ ރިޒާނާ މުޙައްމަދުފުޅު H7/00247 181

75 ނީޓް.ހ މާލެ ކ އާބުލްގެ  އިސްދޫ ލ ސަންފާ މޫސާ H7/00279

ނީޓް. ހ މާލެ ކ ގޮމަށިގަސްދޮށުގެ އިސްދޫ ލ ޙުސައިން ޞަބްރީ H11/00044

75 38788 ހުޅުމާލެ ކ މާފޮޅޭވިލާ އިސްދޫ ލ މަރްޔަމް ޒަހިއްޔާ H7/00287

12-3-06ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އާބުލޫގެ އިސްދޫ ލ ޢަލީ މޫސާ H11/00022

75 703-މާލެސްކޮއެރ ބީ މާލެ ކ މޫރިތި މާއެނބޫދޫ ދ އިބްރާހީމް ޙުމައިދު   H7/00333

މާލެސްކޮއަރ.ގ މާލެ ކ ފެހިފަރުދާގެ ވިލުފުށި ތ ޚަދީޖާ ޙުމައިދާ H7/00334

75 50ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ސަމަރާގެ  ހޯރަފުށި ހއ އަޙްމަދު ރަޝީދު  H7/00767

50ހުޅުމާލެ ފްލެޓު ނަމްބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބުލްބުލާގެ  ނައިވާދޫ ހދ ޢާއިޝަތު ނިސާ  H7/00765

75 ހުދުރުވާގެ މާލެ ކ ރޑްން.މ ލޭންޑް އޮފް ގާ މާލެ ކ އިބްރާހީމް އިކްރާމް H7/00890 186

75 އީސްޓް ޕިންކް.މ މާލެ ކ ވިނަމާ ވާދޫ ރ ޢަބްދުލަޠީފް މުޙައްމަދު H7/01017 187

75 ފީރޯޒްވާދީ.މއ މާލެ ކ އަރްޔާފް މީދޫ ދ އާމިނަތު ޢަބްދުއް ރަޝީދު H7/01099 188

75 ބެއިޖިންގ . ހ މާލެ ކ އިޒިއާނާ ވިލިނގިލި ގއ ޢާޠިފާ ސުހައިލު H7/01110 189

75 ޖުވެލަރސް. ގ މާލެ ކ އޯޝަންވިލާ  ފޭދޫ ސ ޙުސައިން ޙާފިޡު H7/01200

ޖުވެލަރސް. ގ މާލެ ކ ބާނި  ފޭދޫ ސ މަރްޔަމް ރަޝީދާ  H7/01212

75 ނޭވީބުލޫ ދެއްވަދޫ ގއ މަންފާ  ދެއްވަދޫ ގއ ޙައްވާ އިބްރާހީމްދީދީ H7/01210 191

75 ކެރެޓް. މ މާލެ ކ ކެރެޓް .މ މާލެ ކ ޒީނާ އަޙްމަދު H7/01537 192

75 ޓޮމާޓޯ ފްލާވަރ . މއ މާލެ ކ ޓޮމާޓޯ ފްލާވަރ . މއ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ރީނާ  H7/01550 193

75 ސައުތު ބުރީޒް. ގ މާލެ ކ ފޭރުގެ މާވަށް ލ ވަހީދުهللا އަބްދު H7/01653

ސައުތު ބްރީޒް.ގ މާލެ ކ ގަސްކޯނި. މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ މަރްޔަމް ވަދީޙާ H7/03429

75 ޑްރީމް ހައުސް.ގ މާލެ ކ ހަނދުވަރުމަތީގެ ކިނބިދޫ ތ ޝާދިޔާ ދާއޫދު H7/01931 195

75 ހިޔާހިގެ، އާގެ. މ މާލެ ކ މުސާފިރު ދަރަވަންދޫ ބ ޢާޞިފް މުޙައްމަދު H7/01959 196

75 ތަށިމުށިވިލާ. މއ މާލެ ކ ފޮނިމާގެ ވިލިނގިލި ގއ ނަޖުދާ ޢަލީ H7/01960 197

75 ޕިކްނިކް މާލެ ކ ވިލާޑީސޯސަން އިސްދޫ ލ އަހްމަދު ޝަފީގު H7/02028 198

75 ޖުޕިޓަރ.މ މާލެ ކ ކާމިނީގެ ތުރާކުނު ހއ ޝަހުލާ މުޙައްމަދު H7/02330 199

75 10520ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ެައާގެ މަޑަވެލި ގދ ފާރޫޤް ޙަސަން  H7/02421 200

75 ސުތުލި.މ މާލެ ކ މުނީރާމަންޒިލް ކަޅައިދޫ ލ އިނާޒު މޫސާ H7/02528

ސުތުލި.މ މާލެ ކ އުދަރެސް ކޮޅުފުށި މ ފާޠިމަތު އިނާޔާ H7/02526

75 އ6ޭދެކުނުވިލާ . ގ މާލެ ކ ފިޔާތޮށިވިލާ އޮމަދޫ ތ ސަމާޙަތު އަޙްެްމަދު H7/02846 202

75 ސޭންޑީހޮލޯ. މ މާލެ ކ ގިރިޓީވިލާ  ވާދޫ ގދ ނިޝާނާ މުޙައްމަދު H7/02942

ސޭންޑީހޮލް .މ މާލެ ކ ސޭންޑީހޮލް .މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ފަޒީޙު  H8/01527

75 10510ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފަރުދާބަގީޗާގެ NULL NULL ތަސްމީނާ ޙަސަން H7/02999 204

75 ސިޔާމް ޢަލީ  މާލެ ކ ފުނާޑު،ފާޒް ފުވައްމުލައް ޏ މަރްޔަމް ޝިފްޒާ  H7/03182 205
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

75 ކަޝްމީރުވާދީ. މއ މާލެ ކ ތަރިވިދާގެ ތިނަދޫ ގދ هللاނަޒްރަތު ޢަބްދު H7/03676 206

75 އަސްރުމާވިއު . މ މާލެ ކ ލިލީގެ  ދާންދޫ ގއ ފާޠިމަތު ޝަބީނާ  H7/04407 207

75 ބާރަނާގެއާގެ. މ މާލެ ކ ހޯދަޑު، ސައާދާމަންޒިލް ފުވައްމުލައް ޏ އަހްމަދު އަނީސް  H7/04435 208

75 އަންބަރީގެ.ގ މާލެ ކ ނޫވިލާގެ ހިންނަވަރު ޅ މާރިޔާ މުޙައްމަދުފުޅު H7/05952 209

75 ކަޅުހުރާގެ މާލެ ކ މޫދުމާގެ ނައިފަރު ޅ މުހައްމަދު ރަޝީދު H7/09150 210

75 ނަސީމީހިޔާ އަނގޮޅިތީމު ރ ނަސީމީހިޔާ އަނގޮޅިތީމު ރ ފަޟީލާ އަޙްމަދު H7/09220 211

74 ފްެެރެޝްހާރޓް.ހ މާލެ ކ އަލިތަރި ވިލިނގިލި ގއ ރިޝްފާ އިބްރާހީމް H7/03033 212

73 އާބަހާރުގެ މަގޫދޫ ފ ހުސްނުހީނާގެ މަގޫދޫ ފ ސަޢީދުهللا ޢަބްދު H7/00200 213

73 މައިރެސިޑެންސް މާލެ ކ ފިނިއުނިމާގެ ހިންނަވަރު ޅ އަޙްމަދު ރަޝީދު H7/00202 214

73 11-2-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އާގެ މަޑަވެލި ގދ ޢަފީފް ޙަސަން H7/00302

11-2-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ 11-2-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އާމިނަތު ސަފާނާ H8/00163

73 510މާލެ ސްކުއަރ ފުލެޓް . ގ މާލެ ކ ކަރަންކާވިލާ ރަތަފަންދޫ ގދ هللاމުޖުތާޒު ޢަބްދު H7/00313

510މާލެސްކޮއެރ އޭ މާލެ ކ ހެލެބެލިގަސްދޮށުގެ.މއ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޝެނާލީ  H8/00172

73 ސަވާނާ ތިނަދޫ ގދ ސަވާނާ ތިނަދޫ ގދ ޝިފްޒާ ޒާހިރު H7/00480 217

73 ބެނީނާ. ހ މާލެ ކ ލަކްސަމީ ކިނބިދޫ ތ ޚަދީޖާ ޙާތިމް H7/00555 218

73 ޖަނބުރޯލުގެ. މއ މާލެ ކ ެްެޮއޮފްދާރު ތުޅާދޫ ބ މަރްޔަމް ޝިޔާޒާ H7/00603 219

73 ސައްލިކުރި. ގ މާލެ ކ ފުނަމާ ގުރައިދޫ ތ ފަހުމާ ޢަލީމަނިކު H7/00885

ސައްލިކުރި. ގ މާލެ ކ ޗާނދަނީގެ ގުރައިދޫ ތ ޢަޒުމް އަޙްމަދުދީދީ H7/00884

73 ފަލަކު ފޭދޫ ށ ފަލަކު ފޭދޫ ށ އަޙްމަދު ނަޛް H7/00910

ފަލަކް ފޭދޫ ށ ފަލަކް ފޭދޫ ށ ޝަރުމީލާ މުޙައްމަދު H11/00081

73 ނީޓް މާލެ ކ ފިތުރޯނުގެ މާފުށި ކ އިބްރާހީމް ނާޝިދު H7/00939 222

73 މޭވީޑް.ގ މާލެ ކ އިޓަލީ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޢަބްދުއްރަޙީމް އިދުރީސް H7/00944 223

73 އިބްސާ ވިލިނގިލި ކ ދިލްކަޝްގެ ވަށަފަރު ހއ މަޙްމޫދު ޝާހް H7/00951

އިބްސާ ވިލިނގިލި ކ ފެންފިޔާޒުގެ ހޮޅުދޫ ނ ޒާހިދާ ޒުބެއިރު H7/00953

73 މަލަހިޔާ.ހ މާލެ ކ ޗާނދަނީގެ މާއުނގޫދޫ ށ ޙަދީޖާ މުޙައްމަދު  H7/01111 225

73 12-3-08ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހުސްނުހީނާގެ  ވިލުފުށި ތ ޙަލީމާ އިމާޒާ H7/01184 226

73 ހ،ތަންބީއާގެ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ ދަނގެތި އދ ފާތިމަތު ޝިފާ H7/01275 227

73 ކުނަހަނގާލިގެ.ހ މާލެ ކ ވިލަރެސް މުރައިދޫ ހއ ޝަހުމާ ޢަލީ H7/01284 228

73 ފުރޯޒަން މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ ކުޑަހުވަދޫ ދ ޝާނާ ރަޝީދު H7/01437 229

73 ކެންވަސް . ގ މާލެ ކ ފިނިވާގެ ޅޮހި ނ ޢަޤްލީމާ ޙަސަންފުޅު  H7/01474 230

73 އ6ޭސެންޓްރީޓާ  މާލެ ކ ރިދަމް މާވައިދޫ ހދ ޞަބީޙާ މުޙައްމަދު  H7/01557 231

73 ކެނޯޕަސް ނޑިދޫ ބަ ދ ކޯޒީކޯނަރ ފޭދޫ ސ ޢާއިޝަތު މިންވާ H7/01649

ކެނޯޕަސް ނޑިދޫ ބަ ދ ކެނޯޕަސް ނޑިދޫ ބަ ދ ޢާދިލް މޫސާ H7/01650

73 ދަނޑިއަލުވިގެ.ހ މާލެ ކ ސީސަންގެ ވާދޫ ގދ ޝާޠިރާ ޝަކީބް H7/01792 233

73 ނޫރީފެހި. ގ މާލެ ކ އަތިރީގެ މާޅޮސް އއ އާޞިމާ ޙަސަން H7/01826 234

73 ބ5ީސޭބޫވިލާ . މއ މާލެ ކ ސާދީވިލާ މާމިގިލި އދ ޒީނާ މުޙައްމަދު H7/01863 235

73 167.1.01 ހުޅުމާލެ ކ ނޑި ރެޑްފިޝް ތު ގަން ލ ފާޠިމަތު ނާދިޔާ H7/01985 236

73 ރިހިދޯދި.މ މާލެ ކ ސޯސަންގެ. މުކުރިމަގު ގަން ލ هللاެްޤުރައިޝާ ޢަބްދު  H7/02109 237

73 1303 2މާލޭހިޔާ  މާލެ ކ ތިރިންގަލީ  މަޑުއްވަރީ ރ ރަޝީދު هللا ޢަބްދު H7/02310 238

73 ވޯލްނަޓް. މ މާލެ ކ ތަރާނާގެ ގުރައިދޫ ކ އާމިނަތު ރަޝީދާ H7/02361 239

73 އައިވީ.ހ މާލެ ކ މޭގަ މާމެންދޫ ގއ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ H7/02423 240

73 ނެވާރކޯން. މއ މާލެ ކ ސީވިއު ހޯރަފުށި ހއ ޢާއިޝަތު ސިޔާމާ  H7/02660 241

73 3-1-07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ނީލް  ހިންނަވަރު ޅ ޙައްވާ ހާރޫން  H7/02714 242

73 ސްނޯފީލްޑް މާލެ ކ ބްލޫލައިޓް ފީއަލި ފ އިސްމާޢީލް ނަސީމް H7/02717 243

73 ކުޑަދަހަރާގެ. މއ މާލެ ކ ހޭދިރީއާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ އާމިނަތު ފަޒްނާ H7/02806 244

73 މާލެހިޔާ. ވ ވިލިނގިލި ކ ބަބޫގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޝަރުމީލާ ޢަލީ H7/02863 245

73 ބީޗްރޯޑްގެ. މ މާލެ ކ ގާޑްނިޔާވިލާ ހޯޑެއްދޫ ގދ ޙަފީލާ ޢަލިމަނިކު H7/02962 246

73 އަމާޒު.މ މާލެ ކ ބަނަފުސާގެ މަތިވެރި އއ އާނިސާ ސުލައިމާނު H7/03080 247

73 118-2-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އެންދެރިމާގެ ގުރައިދޫ ކ ޢަޒުނާ އިބްރާހީމް H7/03099 248

73 ހަތޭލި.ހ މާލެ ކ ފެންފޯއްމާގެ ފީވައް ށ އާމިނަތު ރަމީޒާ H7/03176 249

73 ދުބުގެ މާލެ ކ ލިލީގެ އަލިފުށި ރ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ H7/03214 250

215

216

220

221

224

232
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

73 ޒިނޯން ވިލިނގިލި ކ ގޮމަށިގަސްދޮށުގެ އިސްދޫ ލ ފާޠިމަތު ޙަސަން H7/03318 251

73 ދޫނިދޫ . މ މާލެ ކ ސީމާވިލާ  ހޮޅުދޫ ނ ޢާއިޝަތު ސިދުނާ  H7/03480 252

73 ދިހާން. ވ މާލެ ކ ހޭޒުލީން  ތަކަންދޫ ހއ ޙައްވާ ނާޝިދާ  H7/03551 253

73 ވ ހަމްރާ ވިލިނގިލި ކ އިރަމާވިލާ ތުލުސްދޫ ކ ޢާއިޝަތު ޙަލީމް H7/03601 254

73 މއ ކުދިރަތްމާގެ މާލެ ކ ވާގިލި މަނަދޫ ނ ފާޠިމަތު ނަދާ H7/03624 255

73 ފޯޗުން. މއ މާލެ ކ ސިލްވަރސްޓަރ މާރަންދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ޝާމިޔާ H7/03634 256

73 (ބ2)ފަރެސް.ގ މާލެ ކ ގަސްކަރަ މަޑިފުށި ތ އިންޝާ ޙާރިޘް H7/03650 257

73 ޑިޔުން. ގ މާލެ ކ ހުދުފިނިފެންމާގެ ގާދިއްފުށި ތ هللاނިހާމާ ޢަބްދު H7/03712 258

73 ނާލޫތު. މ މާލެ ކ ނޫމަރާގެ އޭދަފުށި ބ ސަމީލާ ޢަބްދުލްޤާދިރު H7/03757 259

73 ސަމަރރޯސް. ގ މާލެ ކ ޕެންޒީމާގެ ވައިކަރަދޫ ހދ ޢާއިޝަތު ރަފީޢާ H7/03769 260

73 ނޑޭރިގެ.ހ މާބަ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ހުޅުދޫ ސ މަރްޔަމް ޙިލްމީ H7/03782 261

73 ސުލީޓްވިލާ. މ NULL NULL ފެންފިޔާޒުގެ ވައިކަރަދޫ ހދ ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ H7/03893 262

73 ހުޅުމާލެ / 3ސަންގް  ހުޅުމާލެ ކ ރީފް ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު ރިޔާޟް H7/04150 263

73 ލެކްވުޑް.މއ މާލެ ކ ރަތްގާގެ ނައިފަރު ޅ އަލީ ފިރާޝް H7/04177 264

73 22.03.07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޒިންދާބާދު  މަގޫދޫ ނ ފާޠިމަތު ސީމާ  H7/04218 265

73 ވެލިފޮތި.ހ މާލެ ކ ފިޒާ ނޭކުރެންދޫ ހދ މަރިޔަމް ރަޝީދާ H7/04298 266

73 10074. ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލެ ކ ފެއިތު އަލިފުށި ރ ފާޠިމަތު ސަޢީދާ H7/04345 267

73 މޭފެއަރލޮޖް މާލެ ކ އަމާނީ ދިއްދޫ ހއ މަރްޔަމް ޙަމީދު  H7/04388 268

73 11238ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އިޙްރާމްގެ ހޮޅުދޫ ނ މަރްޔަމް މުޙައްމަދު H7/04493 269

73 10178މުއާސާގެ ފްލެޓް ނަމްބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ހިރުދުމާގެ ވާދޫ ގދ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން H7/04495 270

73 ގަރާޑީގެ.މ މާލެ ކ ނޑިރަތްމާގެ ތަ ލަންދޫ ނ މުޖުތަބާ ޢަބްދުލް ލަތީފް H7/04597 271

73 ކަލީ. މ މާލެ ކ މިލާން  ކުޑަހުވަދޫ ދ ޙާމިލާ އިބްރާހީމް H7/04927 272

73 116-ޖ-03ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މަލާޒް މީދޫ ސ އާމިނަތު ޒިދްނާ H7/05012 273

73 ސޯސަންމަގު/ ފޭދޫގެ . ހ މާލެ ކ ރޯޝަންވިލާ އިސްދޫ ލ މަރްޔަމް ނަޡީރާ H7/05671

ފޭދޫގެ.ހ މާލެ ކ ހިރިޔާ ތިނަދޫ ގދ ފަހުދު ހާޝިމް H7/05698

73 މޮޑަންކޮމެޓް. މ މާލެ ކ ހިކިހުވަދުމާގެ ދެއްވަދޫ ގއ ފާޠިމަތު ޝިމްލާ H7/06348 275

73 ވައިލެޓްފެހި ވިލިނގިލި ގއ ވައިލެޓްފެހި ވިލިނގިލި ގއ އާސިޔާ އަޙްމަދު H7/08544 276

73 ސަމާހިޔާ.ވ މާލެ ކ އުދަރެސް ވިލާ ކޮލަމާފުށި ގއ އަޒުހަރު ސަލީމް H7/09140 277

73 ސްވީޓް މެޑޯ މާލެ ކ މާތިލަ ނައިފަރު ޅ ބަޠުހާ މުހައްމަދު  H7/09149 278

73 ގުލްދަސްތާ.މ މާލެ ކ ހުސްނުހީނާގެ  ނައިފަރު ޅ هللاފާތިމަތު އަބްދު H7/09152 279

72 ގ ކޮމްރެޑްހިޔާ މާލެ ކ ރަބަރުމާގެ ހިތަދޫ ސ هللاޝީޒާ ޢަބްދު H7/00796 280

72 ލައިރާ.މ މާލެ ކ ގްރީންގްރާސް ހޯރަފުށި ހއ ޒީނިޔާ މުޙައްމަދު H7/01588

ލައިރާ.މ މާލެ ކ ލައިރާ.މ މާލެ ކ ޙުސައިން ޝާމް H8/00804

72 2ހ އެއިޓްސްޓާރ  މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ފިއްލަދޫ ހއ އިބްރާހީމް އަސްލަމް H7/01911

އެއިޓްސްޓަރ. ހ މާލެ ކ ސިތުރާ ފިއްލަދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ސަމިއްޔާ H7/01897

72 މުރިގު ގާދިއްފުށި ތ މުރިގު ގާދިއްފުށި ތ ރޫމާ ޢަބްދުލް ޙަކީމު H7/02399 283

72 ނޑޭރިކޮށި  1ސީ/122ބަ މާލެ ކ ކެލަން . މ މާލެ ކ އަސްވަދު އިސްމާޢީލް  H7/05971

ނޑޭރިކޮށި  122ބަ މާލެ ކ ކާރނޭޝަންވިލާ ރަތަފަންދޫ ގދ هللاއަޙްތަރާ ޢަބްދު H7/04492

72 ވެސްޓް ސްނޯ. މއ މާލެ ކ އިރަމާގެ ދިގުރަށް އދ ޝަރުމާ ޞާލިޙު H7/05985 285

72 ޗަންޕަންމާގެ.މއ މާލެ ކ އެވަރބްލޫ ހިންނަވަރު ޅ ޢަލީ ޞާލިޙް H7/07225 286

72 9ކޮރަލްވިލްސީ  ހުޅުމާލެ ކ ވައިލެޓްފެހި ވިލިނގިލި ގއ ޙަސަންދީދީ H7/08589 287

72 ކަސީރާގެ.ހ މާލެ ކ އަބްލައީގެ  ރަތަފަންދޫ ގދ ތަސްލީމާ އަޙްމަދު H7/09148 288

71 އަލިނޫރު. މއ މާލެ ކ މުނިޔާ ތުޅާދޫ ބ އާއިޝަތު ޝިއުނާ H7/00139 289

71 ހ ދެމާގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ އަލިމަސްގެ މާފުށި ކ ޙުސައިން ޝަރީފް H7/00349

ދެމާގަސްދޮށުގެ. ހ މާލެ ކ 10547.މާލެ ދަފްތަރު ނރ މާލެ ކ ނާޒްނީން އަޙްމަދު H9/00967

71 ނިޔަދުރުގެ. މ މާލެ ކ ފެހިވިނަގެ ކުރެންދޫ ޅ މަދީޙާ ޢަލީ H7/00588

ނިޔަދުރުގެ.މ މާލެ ކ ހިލިހިލާގެ ނައިފަރު ޅ އިބްރާހީމް އިޔާޟް H11/00048

71 ބްލޫސްޓްރީމް .ގ މާލެ ކ އާރާމުގެ  ފޯކައިދޫ ށ އާމިނަތު ސަލީމާ  H7/01115

ބްލޫސްޓްރީމް .ގ މާލެ ކ ރަންދޯދި ގުރައިދޫ ތ މުޙައްމަދު ފަރީޝް  H7/01113

71 ލޮނުގަމުގެ. ހ މާލެ ކ ގަހާ ދާންދޫ ގއ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު H7/01505 293

71 125-02-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ނޫރަންހިޔާ ހޯރަފުށި ހއ އާމިނަތު ޝެހެރީން H7/02230 294

292

274

281

282

284

290

291
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

71 ހިރިގާ.މ މާލެ ކ ގްރީންލައިޓް މާމިގިލި އދ ފާޠިމަތު ސަޙުނާ H7/02318 295

71 126-105ޗައިނާފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކުރޮޅިކޮށީގެ. މ މާލެ ކ އަފްސީނާ ޒާހިރު H7/02824

5-10-126ޗައިނާ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ 5ހުޅުމާލެ، ސަންގު  ހުޅުމާލެ ކ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H7/02829

71 ރޯޒީ. ގ މާލެ ކ އޮޅުތެރޭގެ ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ޝީޒާ H7/05135 297

71 އަލަމާގެ. މއ މާލެ ކ ތާލިން ދިޔަމިގިލި ތ ނާހިދާ މުޙައްމަދު H7/08718 298

70 ވަނަ ފަންގިފިލ5ާ/ސުކައިވިއު.މ މާލެ ކ ހަލަވެލިމާގެ ތިނަދޫ ގދ އާއިެިޝަތު ލަޡީފާ H7/00024

ސުކައިވިއު މާލެ ކ އަމާޒު ނަޑެއްލާ ގދ އިބްރާހީމް ނިޔާޒު H7/01170

70 ފަންގިފިލ2ާ/ ފަހިވިލާ.މއ މާލެ ކ ނަރުގިސްވިލާގެ ވާދޫ ގދ މަރިޔަމް ހުސެން H7/00046 300

70 މާވެލާވަރު.މއ މާލެ ކ ރޑް ބުލޫބަ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ފަޟީލް މުޙައްމަދު H7/00085 301

70 ހިތިލާގެ ނައިވާދޫ ހދ ދުންނިކަމާގެ ތަކަންދޫ ހއ އިބްރާހީމް ރަޝީދު H7/00088

hެެިތިލާގ ނައިވާދޫ ހދ ހިތިލާގެ ނައިވާދޫ ހދ ެަެްއާމިނަތު ރިޟާ އިބްރާހީމް H7/00092

70 ކުރިމާ.މ މާލެ ކ ދޭލިޔާގެ އިހަވަންދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޔާސިރު H7/00094 303

70 ރަންތިކި.މއ މާލެ ކ ނޫވިލް މަޑުއްވަރި މ އާސިފް އަބޫބަކުރު H7/00120

ރަންތިކި. މއ މާލެ ކ ހަރުމަލްގެ ހޯރަފުށި ހއ ލިއުޝާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު H7/00264

70 މއ ފްލައިންގްވިލާ މާލެ ކ ކަޑުރޯޅި މާބައިދޫ ލ އާމިނަތު ފަޟީލާ H7/00143 305

70 ތަންހާ. ހ މާލެ ކ ސާދީވިލާ ތަކަންދޫ ހއ ޢާރިފްهللا ޢަބްދު H7/00162

ތަންހާ.ހ މާލެ ކ ކަސްތޫރިވާދީ ތަކަންދޫ ހއ ނަޝީދާ އަލީ H7/00244

70 ޖުޕިޓަރ.މ މާލެ ކ އިވްނިންގްހައުސް ފިޔޯރީ ގދ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުދީދީ H7/00182 307

70 5-އިބްރާހިމީ އާބާދު ބީ މާލެ ކ ރޯޒީ ނޑިތީމު ކަ ށ މަރްޔަމް ނަޛްރާ H7/00186 308

70 10161ކޯޒީލިލީ،ލޮޓްނަންބަރ ހުޅުމާލެ ކ 8949ނަންބަރު ރސ . ދަފްތަރު މާލެ ކ ޔުސްރިއްޔާ ޞާލިހް H7/00207 309

70 ވާނީ.ގ މާލެ ކ ކަނީރުމާގެ ދާންދޫ ގއ ނިސްރީނާ ޙުސައިން H7/00209 310

70 (7)އަެިވަރީ ހައުސް  މާލެ ކ ބިއްލޫރިޖެހިގެ ކެލާ ހއ މުޙައްމަދު ޝިފާއު H7/00210 311

70 3.ޖީ.ފުލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ކަޝިމާގެ ނޭކުރެންދޫ ހދ އާދަމް ފަޟީލް  H7/00217

3-ޖީ-10ފުލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ސައިމާގެ މަރަދޫ ސ އާއިޝަތު ނަޞީޙާ H7/00221

70 ހިއަރި.މ މާލެ ކ ރިހިވިދުވަރުގެ ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޚަލީލް H7/00231 313

70 ފެހިވިނަ މާލެ ކ ނޑި ތު ނޮޅިވަރަމް ހދ ޝަހީދުهللا ެައަބްދު H7/00240

ފެހިވިނަ މާލެ ކ ނޑި ތު ނޮޅިވަރަމް ހދ ސުވައިދާ ޢަބްދުލްހާދީ H7/00239

70 ލޮޖުފެޔަރ. މ މާލެ ކ އޭބީެިވިލާ ދިއްދޫ ހއ ރަޝީދުهللا ޢަބްދު H7/00246

ސީނީއަސުރުމާގެ ދިއްދޫ ހއ ސީނީއަސުރުމާގެ ދިއްދޫ ހއ ސުދުނާ ލަޠީފް H10/00040

70 ލޮޓ10567ް ހުޅުމާލެ ކ ކެނަރީގެ މަރޮށި ށ އަޙްމަދު ޔާސިރު  H7/00262

10567އެލް އޯ ޓީ  ހުޅުމާލެ ކ އަންބަރީގެ މަރޮށި ށ ޢާފިޔާ މުޙައްމަދު H7/00254

70 ކާރނޭޝަންވިޔު.މއ މާލެ ކ އަލަމާގެ ހޮޅުދޫ ނ މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން H7/00272

ކާނޭޝަންވިޔު. މއ މާލެ ކ ކާނޭޝަންވިޔު. މއ މާލެ ކ ލީނާ އަޙްމަދު H8/00132

70 101-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސީސައިޑް ހިންނަވަރު ޅ އާދަމް ފަހީމް H7/00285 318

70 ސެންޓްރޯސްމާ މާލެ ކ ރޯޒީ މަންޒިލް ދަނބިދޫ ލ ޔޫސުފް މޫސާ H7/00295 319

70 އެތެރެގިރި. މއ މާލެ ކ ރަންދޯދި މަރަދޫ ސ ޢައްޒާ ބަޝީރު H7/00299 320

70 ދިއްގާމާގެ  މޮޅަދޫ ހއ އަނަސަމް. ހ މާލެ ކ އަޙުމަދު ނަސީރު H7/00307 321

70 މޭވާގަސްދޮށުގެ. މއ މާލެ ކ މާދަޑު، ރުވާމާގެ ފުވައްމުލައް ޏ އަހްމަދު އިލްޔާސް H7/00309 322

70 39490 ހުޅުމާލެ ކ 99-1-03 ހުޅުމާލެ ކ ޢަބްދުލްހާދީهللا ނަޞްރު H7/00316 323

70 ހަތޭލި.ހ މާލެ ކ ބީޗްހައުސް ވިލިނގިލި ގއ ޝަމްހީޒާ ލަޠީފް H7/00336 324

70 (01-34) 3ސިނަމާލެ  މާލެ ކ ހަވީރީހިޔާ  އިނގުރައިދޫ ރ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް H7/00337

މާލެ (3401) 3ސިނަމަލެ  ކ ހަވާސާ އިނގުރައިދޫ ރ ރަތުވަތު މޫސާފުޅު H10/00133

70 ނެވަރކޯންއާގެ.މއ މާލެ ކ ބަގީޗާގެ ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ އިސްމާޢީލް އަބްދުއްރަޙްމާނު H7/00339 326

70 ފްލާވަރގެ މާލެ ކ ތުނިއަ  ހޯރަފުށި ހއ ޢާއިޝަތު ރަފިއްޔާ H7/00380

ފްލާވަރގެ.ގ މާލެ ކ ފްލާވަރގެ.ގ މާލެ ކ އިސްމާޢީލް ޝަރީފު H7/00381

70 ސަރުސޫނުމާގެ.މ މާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ އިހަވަންދޫ ހއ ނާޞިހާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/00430 328

70 ޕެންޒީނެކްޓަރ މާލެ ކ ހިޔާ ހިންނަވަރު ޅ މުޙައްމަދު ޙުސައިން H7/00453 329

70 ނޭވީބްލޫ މާލެ ކ ދޯދީގެ ދެއްވަދޫ ގއ ޢާއިޝަތު ނާޞިރާ ޝިހާބު H7/00493 330

70 ފާންތި.މ މާލެ ކ ދޭލިޔާގެ ވެލިދޫ ނ އާދަމް މޫސާފުޅު H7/00505 331

70 ފައިވްރޯސް ތިނަދޫ ގދ ސޭބުގެ  ތިނަދޫ ގދ އަސްނާފް މުޙައްމަދު  H7/00520 332

70 މެޑޯ ދެކުނުބައި މާލެ ކ ސުއޭޒް. މަތިމަރަދޫ ގަން ލ ނަޘުމާ ޢަލީ H7/00559 333
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 ހުބަން. މއ މާލެ ކ ގުލްޝަން ކުރެންދޫ ޅ މުޙައްމަދު ޙަލީމް H7/00616 334

70 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ5ާވީވަރު . މ ކ ތޯތާގެ ތުޅާދޫ ބ ޝަހުލާ ޙުސައިން H7/00666 335

70 62-3-08 ހުޅުމާލެ ކ ކަރަންކާލައިޓް ލަންދޫ ނ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު H7/00674

62-03-08 ހުޅުމާލެ ކ އެންދެރިމާގެ ލަންދޫ ނ ރިޒުނާ ޔޫސުފް H7/01188

70 (ވަނަފްލ3ޯ) 1ގްރީންޒެސްޓް . ހ މާލެ ކ އޯކިޑުމާގެ ޅޮހި ނ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް H7/00677

(ވަނަފްލ3ޯ) 1ގްރީންޒެސްޓް .ހ މާލެ ކ ހޭޅި ޅޮހި ނ ޝަރުމީލާ އިބްރާހީމް H7/00680

70 ސީނީޢަސުރުމާގެ ދިއްދޫ ހއ މުޒްފަރު ދިއްދޫ ހއ އިބްރާހީމް ޒުހައިރު H7/00681 338

70 ވާގަލި.މ މާލެ ކ ފިނިފެންވިލާ އޮމަދޫ އދ އިބްރާހީމް ޚަލީލް H7/00682 339

70 ވަނަ ބައ3ިޗެރީމާގެ .މއ މާލެ ކ ނިކަގަސްދޮށުގެ ރަތަފަންދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު H7/00706 340

70 ހ މުލަންވާވިލާ މާލެ ކ މއ ދިރޭ މާލެ ކ ޚުސެއިން އިމްދާދް ސަލީމް H7/00726 341

70 މާލެ ބ7ީމާފަރު .މ ކ ބީޗްވިލާ ކެންދޫ ބ މުޙައްމަދު ނިމާލް H7/00734

ބ7ީމާފަރު .މ މާލެ ކ ބީޗްވިލާ ކެންދޫ ބ ފާޠިމަތު ލުވައިޒާ ޢަބްދުއްޞަމަދު H7/00729

70 99-2-01ހުޅުމާލެފްލެޓ  ހުޅުމާލެ ކ އޯސަނިކްވިލާ މޮޅަދޫ ހއ ޢަލީ ނަޢީމް H7/00738

99-2-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޝާން މަރޮށި ށ ޝީޒާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު H7/00431

70 އެތުމާގެ މައްޗަންގޯޅި މާލެ ކ ފޭރުމާގެ މާމެންދޫ ލ އަބުބަކުރު ޢަބުދުއްރަޙުމާން  H7/00798

އެތުމާގެ މައްޗަންގޯޅި މާލެ ކ ޅެންވެރިގެ  މާމެންދޫ ލ އާއިޝަތު ސަލްމާ  H7/00802

70 ހިދާޔާމަންޒިލް. މ މާލެ ކ ނަސީމީވިލާ ދާންދޫ ގއ މުޙައްމަދު ޒަޢީމް H7/00872

މ ހިދާޔާ މަންޒިލް މާލެ ކ މ ނީލޯފަރުވިއު މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ހުދާ އިބްރާހީމް H8/00433

70 ސަމަންދަރުގެ. މ މާލެ ކ ވީސަންގެ ކަމަދޫ ބ މަރްޔަމް އިސްމާޢީލްމަނިކު H7/00914 346

70 116-3-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޫއަކިރި އިންނަމާދޫ ރ ސަމީޙާ ނަސީމް H7/01006 347

70 14-01-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބޯށިމާގެ ކަޅައިދޫ ލ މޫސާ ނަޞީރު H7/01009

41-01-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޝާދީވިލާ ކަޅައިދޫ ލ ޝިރުމީނާ ޔޫޞުފް H7/01010

70 ފާށަނާ.ވ މާލެ ކ ޖަންބުމާގެ ތިމަރަފުށި ތ ޝިރުމީލާ މުޙައްމަދު H7/01020 349

70 ރެޑިއަންކޮކާ.މ މާލެ ކ ފަރުދާ މަހިބަދޫ އދ ޙައްވާ ރަޝީދާ H7/01023 350

70 ޕައިޝިޒް.ހ މާލެ ކ ނޑިރަތްމާގެ ތަ ލަންދޫ ނ އާދަމް ޢަބްދުއްލަޠީފް H7/01043

ޕައިސިސް.ހ މާލެ ކ ހުވަދުމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ މުނާ ޖަޢުފަރު H7/04421

70 ކިނާރީގެ މާލެ ކ މީރޫޒް އިސްދޫ ލ މަރްޔަމް ޢަލީ H7/01044

ކިނާރީގެ މާލެ ކ ރަޖީނާގެ.ދިގުވާޑު ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް H7/01045

70 92ޗައިނާ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޒަމީލާހިޔާ މުލި މ މުޙައްމަދު ރައޫފް H7/01062 353

70 174-3-02 ހުޅުމާލެ ކ ދަޑިމަގު،ޑޭޒީ ފުވައްމުލައް ޏ ޢަލީ ނަޒީލް އިބްރާހީމް H7/01101 354

70 ވިލޯ.މއ މާލެ ކ ވިލޯ.މއ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝަމްވީލާ H7/01117 355

70 ތިކާނިސް.ހ މާލެ ކ ރޯޝަނީވިލާ ދިއްދޫ އދ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ H7/01134 356

70 ބިންމަތީއާގެ. ހ މާލެ ކ ގްރީންވީޑް ހިންނަވަރު ޅ މައުމޫން ޒުނައިރު H7/01160 357

70 ކަރަންކާމާގެ  މާލެ ކ ވާދީގެ  ހޯރަފުށި ހއ އާޝިމާ އަބްދުއްރަޝީދު H7/01204 358

70 129-03-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޖަންބުމާގެ ގުރައިދޫ ކ މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން އަޙްމަދު H7/01205 359

70 މާލެ 104މާލޭ ގްރޭންޑް ކ މިސްކިތްމަގު،ރަންދާން ފުވައްމުލައް ޏ ނައުޙާ އިބްރާހީމް H7/01208 360

70 164-1-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މިރާޒް ވިލިނގިލި ގއ މިންނާ ނަޞީރު  H7/01222 361

70 ވިލުދޮޅި. މ މާލެ ކ އޭޝިޔާ ފޮއްދޫ ނ އަޙްމަދު ޒިޔާދު H7/01241

ވިލުދޮޅި. މ މާލެ ކ ހަނިމޫން ފޮއްދޫ ނ އާމިނަތު ޝަހްމާ އިބްރާހީމް H7/01243

70 ޖުވެލާސް.ގ މާލެ ކ އިލާ ގުރައިދޫ ކ ޢާހިދާ އަޙްމަދު H7/01256 363

70 ނުޒްހާ މާލެ ކ ބަހާރުގެ ހޯރަފުށި ހއ ޢަބްދުލްމުޙްސިން H7/01267

ނުޒްހާ. ގ މާލެ ކ ކާމިނީގެ ފޯކައިދޫ ށ އާމިނަތު ސަލްވާ H7/02479

70 ދެކުނުވިލާ. ގ މާލެ ކ އައްސޭރި ތިނަދޫ ވ ނަޞްރާ އިބްރާހީމް H7/01294 365

70 އާސިމާމަންޒިލް. މއ މާލެ ކ ދޫގަސް މަރަދޫ ސ އަމީތުهللا ޢަބްދު H7/01320 366

70 NULL ވަނަ ފަންގިފިލ2ާމާފީނި .މ NULL އިވަރްހައުސް މަޑަވެލި ގދ އާމިނަތު މުޙައްމަދު  H7/01323 367

70 ޕިމްކްރޯސް. މ މާލެ ކ މާކޮޅު. މ މާލެ ކ މާއިދާ އަފީފް H7/01325 368

70 ރިހިއަލި.މއ މާލެ ކ ސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ ތިމަރަފުށި ތ ޢަފީފްهللا ޢަބްދު H7/01332 369

70 ލެވެންޑްލީ.ހ މާލެ ކ 8399ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ ހިންމަފުށި ކ ޢަލީ މުޞްޠަފާ H7/01336 370

70 އަލްމާސްވިލާ.ހ މާލެ ކ އަމަން ވެލިދޫ ނ ފާޠިމަތު އިޔާދާ H7/01341 371

70 ފަހިވާ. ގ މާލެ ކ އަމަން ވެލިދޫ ނ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ H7/01343 372

70 10562ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޖަނަވަރީމާގެ ހިތަދޫ ސ ސުނީދަތު ހާޝިމް H7/01409 373
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 78.2.05 ހުޅުމާލެ ކ ކުދިރުވާލިގެ ކެލާ ހއ މުޙައްމަދު އިމްދާޙް H7/01441

78-2-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ގުލްދަސްތާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ތަސްލީމާ މުނީރު H10/01098

70 ބޮލިހުރާ ވިލިނގިލި ކ ރޯނުގެ ކުމުންދޫ ހދ ޙުސައިން ރަމީޒް H7/01449 375

70 މޫނިމާގެ ކުނބުރުދޫ އދ މޫނިމާގެ ކުނބުރުދޫ އދ ޢާއިޝަތު އާދަމް H7/01458

މޫނިމާގެ  ކުނބުރުދޫ އދ ކަމަދޫގެ  ނައިފަރު ޅ މުޙައްމަދު ރާޝިދު H7/01473

70 1މެޑެލްމާގެ . މ މާލެ ކ މައިނާ މަޑަވެލި ގދ هللاޒަރުނާ ޢަބްދު H7/01494 377

70 ފަނެކުރި ވިލިނގިލި ގއ ފަނެކުރި ވިލިނގިލި ގއ ޝަމްހީޒާ ރަޝާދު H7/01500 378

70 މާލެ ވަނަ ފްލޯރ 6ކޮލަންބިޔާ . ގ ކ ކާމިނީގެ ނައިފަރު ޅ ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H7/01519 379

70 11229ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ކަންމަތީގެ ގުރައިދޫ ތ ޝާހިދާ އާދަމް H7/01534 380

70 ނޑޫގެ. މ ދިރިހަ މާލެ ކ ފެހިއަލި މާއެނބޫދޫ ދ އިބްރާހީމް އަޙުމަދު H7/01547 381

70 ހަންހާރު ވިލިނގިލި ކ ހުޅަގުގެ މަޑަވެލި ގދ މުޙައްމަދު އަޝްރާޒް H7/01563

ހަންހާރަ ވިލިނގިލި ކ އަލިވާގެ މަޑަވެލި ގދ އާމިނަތު މުޙައްމަދު H7/00978

70 02 - 27-ޖީ  ހުޅުމާލެ ކ ގެސްޓް ހޯމް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޢަމީޤު މުޙައްމަދު H7/01569

27- ޖީ  - 02 މާލެ ކ ނަވާޒް ހައުސް ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ޒާހިރާ H7/01568

70 ބީ-4ހ،ޓެޑްރަލް  މާލެ ކ ފީރޯޒުގެ މާއުނގޫދޫ ށ ޖާބިރުهللا އަބްދުއް H7/01579 384

70 ރަދުވާނިޔާ. ހ މާލެ ކ ފިލިޕްސްގެ އިހަވަންދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޢިނާޒު H7/01590 385

70 މަނަދޫގެ. މ މާލެ ކ ނޫރާނީމާގެ ދިގުރަށް އދ ޢަލީ ރަޝީދު H7/01602 386

70 ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް މާލެ ކ ލޫނާ ހިތަދޫ ސ އާމިރުهللا ޢަބްދުއް H7/01710 387

70 ނިޔަނދުރު. މ މާލެ ކ ތެވެލި ތުޅާދޫ ބ ޞަފްވާންهللا ޢަބްދު H7/01794 388

70 5-2-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހީރާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ އިބްރާހީމް ހަމްދޫމް H7/01846 389

70 107-1-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބްލޫނައިޓް ކުޑަހުވަދޫ ދ އާމިނަތު ރީނާޒާ H7/01847 390

70 ފަންއަރި މާލެ ކ ސީސަންގެ  ގެމަނަފުށި ގއ މުޙައްމަދު ނާޒިލް H7/01878

ފަންއަރި.މ މާލެ ކ ލިލިއަންފާރކް ތިނަދޫ ގދ ޢާއިޝަތު އަބްދުއްސައްތާރު H7/01880

70 13-04- އާރް ހުޅުމާލެ ކ ޖާފާނުގެ ތުޅާދޫ ބ ޢުޘްމާން ޢާމިރު H7/01900

04-13- އާރް މާލެ ކ މާކޮށާރުގެ.ހ މާލެ ކ އާމިނަތު މޫސާ H8/00968

70 އިގްލީމްގެ. މ މާލެ ކ މިދިލިމާގެ ކޮމަންޑޫ ށ هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު H7/01947 393

70 ލައިފްސީ. މ މާލެ ކ މޫންފްލާޒާ ވައިކަރަދޫ ހދ މަރިޔަމް ޡަލީލާ H7/01951 394

70 59.104ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ދިއްލީގެ  ކުމުންދޫ ހދ މަޢުޞޫމާ އާދަމް  H7/01974 395

70 ސެންޑީވިލެޖް . ވ މާލެ ކ ޑޭޒީހައުސް  ކުޑަފަރީ ނ މުނިޔަތުއްނުފޫސް  H7/01990 396

70 އާގިރި. ގ މާލެ ކ އަރޫޝާމަންޒިލް . ގ މާލެ ކ މަރްޔަމް އަމީޒާ H7/02002 397

70 ހޮޅިގެ.ގ މާލެ ކ ރޯޒްމީޑު މަޑުއްވަރި މ އާރިފްهللا އަބްދު H7/02023 398

70 ރަންބުޅި.ގ NULL NULL ފަޒާ  ފެރިދޫ އއ އަޙްމަދު ނިސާރު  H7/02045

ރަންބުޅި .ގ މާލެ ކ ޕެނަމާ  ގާފަރު ކ ޢާޘިމާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް H7/02044

70 1-ބީ (10148)ވައިޓަލް  ހުޅުމާލެ ކ ނޫރާނީމާގެ މަކުނުދޫ ހދ އަޙްމަދު ނާޝިދު H7/02051

1-ބީ(10148)ވައިޓަލް  ހުޅުމާލެ ކ ސޯސަންވިލާ މުލި މ ޝަބާނާ H7/02050

70 ރަދީފްއާގެ މާލެ ކ ޑޭޒީވިލާ ހަނިމާދޫ ހދ ފާޠިމަތު ޢަލީ H7/02060 401

70 ވަނަ ފަންގިފިލ3ާ 11351ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ މައިނާ މަޑަވެލި ގދ هللاއަޒްހާމް ޢަބްދު H7/02089

ހުޅުމާލެ ލޮޓ03ް 11351 ހުޅުމާލެ ކ އިރުވައި ހުޅުދޫ ސ ޒީނަތު ޢަލީ H7/02379

70 ފަރިމާގެ މުލި މ ސްޓަރލައިޓް މަޑުއްވަރި މ ސާމާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް H7/02106 403

70 ބީޗްރޯޑްގެ. މ މާލެ ކ ދޭލިގެ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު ޝިފާނާ H7/02128 404

70 ވާސިލު ފުނަދޫ ށ ވާސިލު ފުނަދޫ ށ ސާރާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H7/02140 405

70 ގެދަ . މ މާލެ ކ މީނާޒް  ނޑިދޫ ބަ ދ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު  H7/02143 406

70 ނަހުރު.މއ މާލެ ކ ލިލީމާގެ މަގޫދޫ ފ ޢާއިޝަތު ޞަބީޙާ H7/02146

ނަހުރު. މއ މާލެ ކ މުޝްތަރީގެ މަގޫދޫ ފ ޖާވީދު ޙިލްމީ H7/02211

70 ބުޗާ. ހ މާލެ ކ ފެހިވިލާގެ  ހަންޏާމީދޫ އދ މަރްޔަމް އަޒުލީފާ  H7/02181 408

70 ވީނަސްވިލާ . ހ މާލެ ކ އެރޯވިލާ  ރަސްގެތީމު ރ އާމިނަތު ސިޔާދާ  H7/02234 409

70 ސާމިރާމަންޒިލް. މއ މާލެ ކ ސާމިރާމަންޒިލް. މއ މާލެ ކ މޫސާ ޢަފާއު H7/02265 410

70 އަލްބަމް .ވ މާލެ ކ ކަނީރުމާގެ  މަންދޫ އދ ޢައްބާސް ސަޢުދު  H7/02273

158ވިލިމާލެ / އަލްބަމް  ވިލިނގިލި ކ މިވާދަށުގެ މަންދޫ އދ ލީޒާ އަޙްމަދު H7/02161

70 ބިއުޓީހައުސް.މ މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ރަތަފަންދޫ ގދ އާމިރާ ޙަސަން H7/02288 412

70 ކަރަންކާގެ . ގ މާލެ ކ ނެލިވަރު  ކެލާ ހއ ނިއާމް ޙަސަން هللا ޢަބްދު H7/02307 413

374
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402
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411
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 އައްސޭރިޖަލު ސްޓާފް އޭރިއާ ހިންމަފުށި ކ ގްރީންވިލާ ކާށިދޫ ކ އާދަމް ޝަރީފު H7/02308

ގްރީންވިލާ ކާށިދޫ ކ ނަދާ ހިތާދޫ ބ މަޢުރޫފާ މުޙައްމަދު H7/03002

70 11220ލޮޓު  ހުޅުމާލެ ކ ނިއުޒިންދަގީ ފެރިދޫ އއ އަޙްމަދު ރަޒްނީ H7/02362

ހުޅުމާލެ ލޮޓ11220ުހުޅުމާލެ  ކ ފެހިވިލާގެ. ކެނދިކޮޅު ކެނދިކޮޅުދޫ ނ ރައީފާ ޝަމީމު H7/02358

70 ފާލިކީ. ވ މާލެ ކ ނާޒް ނިލަންދޫ ގއ ޝިރްމީނާ ރަޝީދު  H7/02386 416

70 މަލަސް ނައިވާދޫ ހދ މަލަސް ނައިވާދޫ ހދ ޢާއިޝަތު ދިޔާނާ އަޙްމަދު H7/02435 417

70 50-2-59ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގަސްކަރަ މަނަދޫ ނ މޫސާهللا ޢަބްދު H7/02441 418

70 ވަނަ ފަންގިފިލ2ާ- 5ހިތިލާގެ. މއ މާލެ ކ ޕެނަމާ ގާފަރު ކ ޢާޠިފް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް H7/02446 419

70 ގުޑްލައިފް. ގ މާލެ ކ ފިނިވާގެ ޅޮހި ނ ބަދީޢުއްޒަމާން ޙަސަންފުޅު H7/02447 420

70 404މޢލޭ ގްރޭންޑް  މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ނާހިދާ މުޙައްމަދު  H7/02456 421

70 ފެންވިލް. މ މާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ މާމެންދޫ ގއ މަޢުރޫފް އަޙްމަދު  H7/02474 422

70 (ދެކުނުބައި)މީރަތު . ހ މާލެ ކ ކެނެރީގެ ކެޔޮދޫ ވ ޙައްވާ ފިރާޝާ H7/02483

މީރަތު .ހ މާލެ ކ ލުބޯމާގެ  އިސްދޫ ލ އަޙްމަދު ޢާމިރު  H7/02473

70 ރިވެރި ވިލިނގިލި ކ މާކަނާކޮށީގެ ކެލާ ހއ އިބްރާހީމް ޚަލީލް H7/02509

ވިލިނގިލި ނަންބަރ189ުރިވެތި  ކ އަސްދޫ ކެލާ ހއ ޙައްވާ ފަރޫޒާ H7/02272

70 ބީޓްވިލާ މާލެ ކ ހައިކިއުލީޒް ތިނަދޫ ގދ މުޙަމަދު ޢަލީ H7/02559

ބީޓްވިލާ ގްރައުންޑް ފްލޯ. ގ މާލެ ކ ދީނާރު ފުނަދޫ ށ ސަތުނާ ދާއޫދު H7/02558

70 ނޭޝްވިލް. ހ މާލެ ކ ރެޑިޔަމް  ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު ނާދިމް H7/02596 426

70 އޭނާޒް.މއ މާލެ ކ ޕެނަމާ  ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޢަލީ ޢައްބާސް H7/02598 427

70 މ މިސުރުގަނދަކޯޅިގެ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ މާޅޮސް ބ އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙީމް H7/02631 428

70 ލިލީކޯޅި. މއ މާލެ ކ ލިލީކޯޅި. މއ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ލިޢުފާ ޢާމިރު H7/02657 429

70 ރަންފަރުގެ. ހ މާލެ ކ ލިލީއާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޔާސިރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން H7/02675 430

70 ބާސްތީ. ހ މާލެ ކ އުތުރުގެ ނާލާފުށި މ މަރްޔަމް މުއުމިނާ H7/02686 431

70 ހ ފިލިތެޔޮ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ވިލުފުށި ތ އާދަމް ސާޖިދު H7/02699 432

70 ހުސްނުހީނާގެ. މ މާލެ ކ އޮގަރުގެ ކިނބިދޫ ތ އަޙްމަދު ޢަލީ H7/02720 433

70 ހިޒާރު . މއ މާލެ ކ މުލަންމާގެ  ދާންދޫ ގއ މަޢުސޫމާ އިބްރާހީމް H7/02733 434

70 84-2-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ މޫންލައިޓްވިލާ  މީދޫ ސ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  H7/02743

84-201ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަންނާރުމާގެ  ގެމަނަފުށި ގއ ނަޝީދާ އާދަމް  H7/02741

70 ޗެރީބެލްއާގެ. މ މާލެ ކ އޮޅުހަލި ނައިފަރު ޅ هللاޔޫސުފް އަބްދު H7/02744 436

70 11226ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޒަމާން ދިގުރަށް އދ ޢަލީ ސަނޫން H7/02747

11226ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ފެހިފަރުދާގެ ބިލެތްދޫ ފ ފާޠިމަތު ސަޒާދާ H7/02748

70 ވައިލެޓްމާގެ.މއ މާލެ ކ ރާޒްދާން ފޭދޫ ސ هللاއަޙްމަދު ޒިޔާދު H7/02777 438

70 (ދެކުނުބައި  )މައިނާގެ . ގ މާލެ ކ ބޮކަރުމާގެ  މުލައް މ ޢަލީ ނިޔާޒް  H7/02780

(ދެކުނުބައި  )މައިނާގެ . ގ މާލެ ކ ނަޔާގުލްޝަން  މާފުށި ކ ޢާއިޝަތު ލައިޒާ H7/02779

70 ޖަސްތުގެ. ގ މާލެ ކ ނޯރައިޓްވިލާ މުރައިދޫ ހއ އިބްރާހީމް ނާޝިދު H7/02795 440

70 އޭޝްލިން މާލެ ކ މިސްޓީލޮޖު މަންދޫ އދ އިލްޔާސް އިބްރާހީމް H7/02860

އޭޝްލީން. ވ މާލެ ކ މާޖެހިގެ މަންދޫ އދ ސަލްމާ އާދަމް H7/02858

70 ކާމިނީ ޕޫލުގެ.ހ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ ދިޔަމިގިލި ތ އިބްރާހިމް ސިރާޖް H7/02877

ކާމިނީޕޫލްގެ . ހ މާލެ ކ ބީޗްވިލާ  ދިޔަމިގިލި ތ ޢާއިޝަތު އަރޫޝާ  H7/08798

70 އަސްޓުރަލް.މއ މާލެ ކ ވިނަރެސް ނޑިތީމު ކަ ށ އާއިޝަތު މުޙައްމަދު  H7/02889 443

70 ރިހިވިދުވަރުގެ. މ މާލެ ކ އަސްދޫ ކެލާ ހއ މުޙައްމަދު އަޙްލާމް H7/02922 444

70 މޯނިންގްޑިވް . މ މާލެ ކ ކިނާރާ  ނޭކުރެންދޫ ހދ ޢަބްދުލްމުހައިމިނު H7/02935

މޯނިންގްޑިވް . މ މާލެ ކ ކިނާރާ  ނޭކުރެންދޫ ހދ މަރްޔަމް ޒީނިޔާ  H7/02936

70 ކޮވާރިކް. މ މާލެ ކ ޒުޔުރިކުހައުސް ނަޑެއްލާ ގދ ނަސްރީނާ މުޙައްމަދު H7/02958 446

70 ދިއްލީގެ. ހ މާލެ ކ ލިލީވިލާ ފޭދޫ ސ ޔުމްނާ ރަޝީދު H7/02977 447

70 ނެކްޓަރ.މ މާލެ ކ ވީސަންހައުސް  މުލައް މ ޔާސިރު ރުޝްދީ H7/02996 448

70 ނޫވިލާގެ. ގ މާލެ ކ ރޭޝަން މުރައިދޫ ހއ އިބްރާހީމް ޞާލިޙް H7/03074

ނޫވިލާގެ. ގ މާލެ ކ ވީނަސް މުރައިދޫ ހއ ސަލްމާ އިސްމާޢީލް H7/03078

70 އާހި ވިލިނގިލި ކ ރައްވިލާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ނިޝާން ޙަސަން H7/03090 450

70 ވައިޓްއޯކް މާލެ ކ ބީޗްހައުސް ނައިފަރު ޅ ސަމްލާ އަޙްމަދު H7/03093 451

70 ބ9ީހިޔަލީގެއާގެ ހުޅަގުބައި .ހ މާލެ ކ ހަޒާރިވިލާ.މ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ލިމްޔާ H7/03094 452
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 03-36ސިނަމާލެ  މާލެ ކ ސީގަލްވިލާ ފޭދޫ ސ ޚަދީޖާ ޖަމީލާ H7/03108 453

70 ހިރިނައިދޫ.މ މާލެ ކ އާހަނދުވަރު ދިއްދޫ ހއ މޫސާ ނަޞީރު H7/03129

ހިރިނައިދޫ.މ މާލެ ކ ރެޑްފިޝް.މ މާލެ ކ ފާޠިމަތު މަހިރާ H8/01619

70 ލިޔޯން.ގ މާލެ ކ ސީޓެރިޔާ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަޙްމަދު މުހައްމަދު  H7/03177 455

70 ހިބަ.ހ މާލެ ކ ފިނިވާގެ ފީވައް ށ ފާތިމަތު އާދަމް H7/03178 456

70 އެސްޕީވިލާ. ހ މާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ ހެނބަދޫ ނ ފާޠިމަތު މުފީދާ H7/03181 457

70 02-1-109ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނިވާދަށުގެ މަންދޫ އދ ޢުބައިދަތު އަޙްމަދު H7/03191 458

70 81ދުނިލާލް .ވ ވިލިނގިލި ކ ހިތިލާގެ ފޯކައިދޫ ށ ޢަލީ ވަޙީދު H7/03218

ދުނިލާލް. ވ ވިލިނގިލި ކ ވީނަސްގެ ފޯކައިދޫ ށ ޢާއިޝަތު ނަޡީމާ H7/03219

70 89-1-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރިވޯޑް  ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު އަކްރަމް  H7/03232

89-1-03ހުލޫމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އާކާސް   ދިއްދޫ ހއ މަރްޔަމް ވަޙީދާ  H7/03233

70 4މ ފޯލައިޓް  މާލެ ކ ޗާނދަނީވިލާ ކަނދޮޅުދޫ ރ އާމިނަތު މޫސާ H7/03281 461

70 ޑުރޯވިލް ވިލިނގިލި ކ ރޯޒްމީޑް  ފޭދޫ ށ ޙަސަން ޙަމީދު H7/03284

ޑުރޯވިލް ވިލިނގިލި ކ ނަސީބުގެ ވިލުފުށި ތ ސަފީނާޒް އިބްރާހީމް H7/03285

70 ފަސިނޭޝަން.މއ މާލެ ކ ސަންއީސްޓް.ގ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ނިހާން H7/03291 463

70 67-2-06ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސަންރޭ ދަނބިދޫ ލ ޙުސައިން ޝަރީފް H7/03297

67-2-06. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނރ ހުޅުމާލެ ކ އަރާމް އޭދަފުށި ބ ނަދާ މޫސާ H10/00507

70 ލޯޖެހި ޕެލެސް.ހ މާލެ ކ ހަސީނާމަންޒިލް މުލައް މ ޝުޖާޢު ޢަލީ H7/03323 465

70 ޒަމްޒަމީގެ. މ މާލެ ކ ފިފްޓީހައުސް ނިލަންދޫ ގއ ޢައްބާސްهللا ޖާދު H7/03371 466

70 މާވަހަރު މާލެ ކ ޕްލޫނިޔާގެ ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު ނިޡާމް H7/03388 467

70 ވަނަ ފަންގިފިލ6ާރިނދަލި،.މއ މާލެ ކ އާބާދުގެ ގެމަނަފުށި ގއ އިސްމާޢީލް ޝާނިމް H7/03389 468

70 ބީހައިވްއުތުރުބައި. ހ މާލެ ކ ބާބުލްއަވާލީ ކުޑަހުވަދޫ ދ ޚާލިދު އިސްމާޢީލް H7/03401 469

70 ކުރެދި ވަރުގެ އާގެ. މއ މާލެ ކ ސީސަންގެ ދެއްވަދޫ ގއ ފަރުހާދު މުޙައްމަދު H7/03442 470

70 13-ޖީ-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މިނިވަންއައްސޭރި ތިމަރަފުށި ތ އަންފޫޒާ އާދަމް H7/03455 471

70 ބުލެކްޕޫލް. މއ މާލެ ކ ފަރެސްއަވަށް، އަރިސް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ނަސްރާ މުޙައްމަދު H7/03469 472

70 ރޯޒަންވިލާ.ގ މާލެ ކ ރޯޒްމީޑް  ފޭދޫ ށ ޙުސައިން ޙަމީދު  H7/03474 473

70 ލޮނުގަމުގެ.ހ މާލެ ކ ތިލަފުށި.ހ މާލެ ކ ޙުސައިން ސަވާދު H7/03478

ލޮނުގަމުގެ.ހ މާލެ ކ ރޯޒްގާޑަން ކިނބިދޫ ތ ރައުފާ ޙަސަން  H7/03479

70 194އާހި  ވިލިނގިލި ކ ހީނާގެ  މަންދޫ އދ މަރްޔަމް މިންނާ H7/03483 475

70 ފީރޯޒްވިލާ.މ މާލެ ކ ގުލާބުޗަމަން ބާރަށް ހއ އިބްރަހީމް ރަޝީދު H7/03506 476

70 ހާބިން. މ މާލެ ކ ޗިޅިޔާގެ ފޮނަދޫ ލ މުޙައްމަދު ސުބާނު H7/03524 477

70 ރިޒްނީ މަންޒިލް މާލެ ކ ޓިއުލިޕް މަޑުއްވަރީ ރ އަޤްލީމާ އިސްމާޢީލް H7/03531 478

70 އަތިރިމަތީގެ. މއ މާލެ ކ ސޭޑީރެސްޓް ވައިކަރަދޫ ހދ ޢަލީ ޝަހީދު H7/03532

އަތިރިމަތީގެ. މއ މާލެ ކ ހިރާޒްގެ ވައިކަރަދޫ ހދ هللاޢަޒްމީލާ ޢަބްދު H7/03533

70 ރުވައިސް.ގ މާލެ ކ ނޫރަންމާގެ ތަކަންދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު H7/03544 480

70 ނެއްލައިދޫގެ. މ މާލެ ކ ޕެންޒީމާގެ ދެއްވަދޫ ގއ ލަޠީފްهللا ސަޢުދު H7/03545

ނެއްލައިދޫ. މ މާލެ ކ ސަވާ ދެއްވަދޫ ގއ އާމިނަތު ޛިމްނާ H7/03546

70 ފެހިރިހި. ގ މާލެ ކ ދުވެލި ކެލާ ހއ މުޙައްމަދު ބަޝީރު H7/03568

ފެހިރިހި. ގ މާލެ ކ ފިނިފެންމާގެ އަނގޮޅިތީމު ރ هللاޚަދީޖާ ޢަބްދު H7/03571

70 ވ ބުލޫނިޔާއާގެ މާލެ ކ ތީސްރީމަންޒިލް ނޮޅިވަރަމް ހދ އަޙްމަދު ސިނާން H7/03618

ވ ބުލޫނިޔާއާގެ މާލެ ކ ނައިންސްޓަރ ހޯރަފުށި ހއ މަރްޔަމް އިބްރާހީމް H7/03619

70 ސިލްވާގްރާސް.މއ މާލެ ކ ފިނިވާގެ މަތިވެރި އއ ޤާސިމްهللا ޢަބްދު H7/03658 484

70 ފެންވިލު. މ މާލެ ކ ޕެރިސް ނޑޭ ކޮ ގއ މުޚުތާރު މުޙައްމަދު H7/03726 485

70 ރަފްރަފްގެ. މއ މާލެ ކ ދޫރެސް ފިއްލަދޫ ހއ އަޙްމަދު ފިރުޝާން H7/03759 486

70 11279ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ކާށިދޫގެ ބާރަށް ހއ ނަޝީދުهللا ޢަބްދު H7/03804

ހުޅުމާލެ ލޮޓް 11279 ހުޅުމާލެ ކ ދުންމާރިގެ ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ޢަދީލާ H7/07889

70 ކުޑަފަރީ.ހ މާލެ ކ ހިރުދުގަސްދޮށުގެ ވިލިނގިލި ގއ ނަޚްޝާ ނާޞިރު H7/03873 488

70 ގުލްފާމްެުހިޔާ،ކެނެރީމަގު.މ މާލެ ކ މިސްކިއްމަގު، ފާތު ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ރުޝްތާ އަޙުމަދު ނަސީމް H7/03890

ގުލްފާމުހިޔާ.މ މާލެ ކ މިސްކިއްމަގު،ފާތު ފުވައްމުލައް ޏ ޝިފާޤު މުފީދު H7/03891

70 ސ4ީ-4ހުޅުމާލެ ކޮރަލްވިލް ޑީ ހުޅުމާލެ ކ ހީރާގެ ކުރެންދޫ ޅ ޢާޒިމްهللا ޢަބްދު H7/03968

ކޯރަލްވިލް ހުޅުމާލެ ކ ހެޕީލައިފް ކުރެންދޫ ޅ ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް H7/03972

459

460

462

464

474

479

454

481

482

483

487

489

490
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 98-01-03 ހުޅުމާލެ ކ ރާޒްދާން މަޑަވެލި ގދ ޒިޢާމް ޢަބްދުލްހާދީ H7/03973

98-1-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވައިޓްވިލާ މަޑަވެލި ގދ ނިހާޔާ ރަޝާދު H7/03982

70 ބެރިއަންފަރު . މއ މާލެ ކ ސަންރޭ ނޑިތީމު ކަ ށ މުޙައްމަދު ރިޔާޟް H7/03983

ބެރިޔަންފަރު މާލެ ކ ތަބުރުވިލާ.ހ މާލެ ކ ނިޢުމާ އަޙްމަދު H8/02103

70 ބ9ީނަލަހިޔާ ވިލާ  މާލެ ކ އިތާ އިންނަމާދޫ ރ ޙަސަން ޝަރީފް H7/04043 493

70 ވަނަބުރ3ިވައިޓް ފުލާވަރ .ހ މާލެ ކ ހުވަނދުމާގެ ނޮޅިވަރަމް ހދ މުޙައްމަދު ޝަރީފް H7/04143 494

70 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާ/ވަށަފަރު. ގ ކ ގޯލްޑެންއެރޯ ހުޅުދޫ ސ ޝާފިޔާ އަދުނާން H7/04145 495

70 ލަގްޒަރީ.ހ މާލެ ކ ނޫމުރަކަ މަނަދޫ ނ هللاލިއުސާ ޢަބުދު H7/04149 496

70 މިދިލިމާގެއާގެ.މ މާލެ ކ އަލިކޮށީގެ ގެމަނަފުށި ގއ މުޙައްމަދު ސަޢީދު H7/04161

މިދިލިމާގެ.މ މާލެ ކ ފެޝަން ފުވައްމުލައް ޏ ފާތިމަތު ޙަސަން H7/04164

70 ފެންވިނަ.މ މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ ކަމަދޫ ބ އާއިޝަތު ނަޢީމާ H7/04169

ފެންވިޔަ.މ މާލެ ކ ބޫލޫނިޔާގެ ދާންދޫ ގއ ސުޙައިލް އަލީ H7/04173

70 ދަތުރުނާގެ މާލެ ކ ހުދުވިލާގެ ހިންނަވަރު ޅ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު H7/04214 499

70 އޯޝަންވޭ މާލެ ކ ވިލްކީވޭ މާޅެންދޫ ނ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް H7/04221

އޯޝަންވޭ މާލެ ކ އަތަމާގެ މާޅެންދޫ ނ ޙައްވާ ޒާހިރާ H7/04225

70 10492ރިހިކުރި  ހުޅުމާލެ ކ މަސްތަކާގެ ދާންދޫ ގއ ސިލްމާ އަލީ H7/04227 501

70 ތާފަތާއާގެ.ގ މާލެ ކ ސީވިއު ފޭދޫ ސ ޖަމްޝީދާ އަޙްމަދު H7/04253

ތާފަތާއާގެ.ގ މާލެ ކ ބުލޫހައުސް ވައިކަރަދޫ ހދ އިކްރާމް ޢަބްދުއްސައްތާރު H10/00652

70 ސައްކެޔޮގެ . މއ މާލެ ކ ދިލާސާގެ . މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އަމްޝޫދު މުޙައްމަދު  H7/04259

ސައްކެޔޮގެ. މއ މާލެ ކ ޖަވާހިރިމާގެ ވިލިނގިލި ގއ އާމިނަތު ސަޢާދާ H7/04262

70 10522ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގްރީންލައިޓް ޅައިމަގު ށ ޢާއިޝަތު ޝަރުމާ H7/04271 504

70 މޫފަސް. ހ މާލެ ކ މޫންސްޓަރ ވެލިދޫ ނ ފައިސަލް އާދަމް  H7/04300 505

70 10220ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ސަބުދެލިމާގެ ވިލުފުށި ތ ޝަހުދާ މޫސާ H7/04336

10220ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޑޮމީގޯލް ވިލުފުށި ތ ޢަޒީލް ސުލައިމާން H7/04339

70 ސ1ީ-އ3ޭހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަމްބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ލައިޓް.  ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު ޙަމީދު H7/04364 507

70 ޝަބާޝައިން  މާލެ ކ ހިކިފިނިފެންމާގެ  ތޮއްޑޫ އއ މުޙައްމަދު މަބްރޫކް  H7/04410 508

70 އޮނިފަން. މއ މާލެ ކ އޯކިޑުމާގެ ފީވައް ށ ޢާއިޝަތު ފަސާނާ H7/04452 509

70 2-2މަލިކްވިއު . މއ މާލެ ކ ހުޅަގުމަތީގެ ހިންނަވަރު ޅ މުޙައްމަދު ޝާހީން އަލީ H7/04454 510

70 ފޯރސްޓާރސް. މ މާލެ ކ ފޯރސްޓާރސް. މ މާލެ ކ ނިޝާމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް H7/04468

ފޯރސްޓާރ. މ މާލެ ކ ޖަންބުގަސްދޮށުގެ. މއ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ފާރިސް  H7/04522

70 130-1-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ މޫރިނގި ނޑިދޫ ބަ ދ އިބްރާހިމް ނިޔާޒް މޫސާ H7/04480

130-1-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އޯކިޑްވިލާ ނޑިދޫ ބަ ދ ސަޖްދާ މުޙައްމަދު H7/04486

70 07-3-46ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ  ގެމަނަފުށި ގއ ޢަލީ ނަސްރު  H7/04484

07-3-46ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފާއިޒާ މަންޒިލް  ވިލިނގިލި ގއ މަރްޔަމް ރަޝީދާ  H7/04487

70 (02-ގ) 112ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބީޗްހެވަން  ހިތަދޫ ސ އަހްމަދު ނަސީރު  H7/04521

(02-ގ) 112ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޓީވެގާލައިޓް  ތިނަދޫ ގދ އާމިނަތު ޝެޒްލީން  H7/04525

70 10502 ހުޅުމާލެ ކ ހިޔާވަހި އިހަވަންދޫ ހއ އިބްރާހީމް މަމްދޫޙް H7/04562 515

70 114-ޖީ-3ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރޑް ބްލޫބާ ބާރަށް ހއ އަޙްމަދު هللا ޖާދު H7/04570

114-ޖީ-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ސައުދީމަންޒިލް  ބާރަށް ހއ ފާޠިމަތު އިބްތިޞާ H7/04566

70 އަޒްލިފާމަންޒިލް.ވ ވިލިނގިލި ކ އުތުރުގެ ކޮލަމާފުށި ގއ ފަޒުލާ ޢަބްދުއްޞަމަދު H7/04632 517

70 11179ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ސާދުނާމަންޒިލް ކުމުންދޫ ހދ އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން H7/04651 518

70 10526ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ ސޯސަންގެ ބޮޑުފޮޅުދޫ އއ ޙައްވާ މޫސާ H7/04665 519

70 ނޫރާނީމާ.މ މާލެ ކ ނެލިވަރު.މ މާލެ ކ ފަޒްނާ ޖަލީލު H7/04732 520

70 ކާވިއާ.މ މާލެ ކ ރޯޝަނީގެ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޝަރީފް H7/04740

ކާވިޔާ.މ މާލެ ކ ރަވްޝާ.މއ މާލެ ކ ޖީޒާ މުޙައްމަދު H8/02458

70 43-206ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ހުޅުމާލެ ކ މޫންލައިޓް ހިންނަވަރު ޅ ޢާއިޝަތު ޔޫސުފް H7/04742

206، 43ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކަންމަތީގެ ގޮއިދޫ ބ އިބްރާހީމް ނިޝްރީން H7/06060

70 މޮހޮރީވިލާ އާގެ. ހ މާލެ ކ ލައިޓްނިންގވިލާ ތިނަދޫ ގދ ޝިޒުނާ ރަޝީދު H7/04787

މޮހޮރީވިލާ އާގެ. ހ މާލެ ކ ފުލޫނިޔާމާގެއާގެ. ހ މާލެ ކ އަޙްމަދު އިރުޝާނު H8/02472

70 ޖަވާހިރުގެ. މ މާލެ ކ ދެކުެުނުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޙާމިދު ޙުސައިން H7/04792

ރޯ ހައުސް 70-08 ދުވާފަރު ރ ފެހިފަރުދާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ޝަހުލާ ޢަލީ H7/04797
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 ކޯޒީޖޮއިންޓް. ވ ވިލިނގިލި ކ ޕެރިސް ނޑިދޫ ބަ ދ ޝިފާޒާ އިބްރާހީމް H7/04810 525

70 20-ޖީ-2ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފަތުގުމާގެ ދަރަނބޫދޫ ފ ޖަޢުފަރު ރަޝީދު H7/04846 526

70 g. ިހަތްތަރ މާލެ ކ ކިނބި ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޝާހިދު H7/04875 527

70 އަގީދުގެ.ހ މާލެ ކ އަމާނީ ދިއްދޫ ހއ ފާޠިމަތު ޙަމީދާ H7/04876 528

70 ރާޅުވެލި. މ މާލެ ކ މޫދުވިނަ އޭދަފުށި ބ އަޒްލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރު H7/04883 529

70 118-1-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޗާނދަނީގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަލީ H7/04885

118-1-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ތުޅާގިރި. މ މާލެ ކ ނަދާ މަސްޢޫދު H8/02535

70 ނޑިގެއާގެ. ހ ބައިކެ މާލެ ކ ފެހިެިވިނަ އުނގޫފާރު ރ ނާދިޔާ އަބޫބަކުރު H7/04951 531

70 އ4ޭގުލްޝަނީގެ . މ މާލެ ކ ހުދުފަސް. މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޝިފާނު H7/04967

އ4ޭގުލްޝަނީގެ . މ މާލެ ކ ޒެނާނާ. މއ މާލެ ކ އާއިޝާތް ޝާޒްނާ H7/04970

70 125-ޖީ-01ހުޅުމާލު ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނަންރީތިގެ ދަނބިދޫ ލ އާމިނަތު ނަހުލާ H7/04969 533

70 މޭރީ. މއ މާލެ ކ އާވެލި ފެރިދޫ އއ އަޙްމަދު ޝިޔާމް H7/04997 534

70 ޖޭޒް. ހ މާލެ ކ އެތުމާގެ ނޑޫދޫ ކަ ތ ޢަލީهللا ޢަބްދު H7/05027

ޖޭޒް.ހ މާލެ ކ 9357ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މާލެ ކ ފާޠިމަތު އާސްތާނާ H9/02619

70 100-ޖީ-04ފްލެޓް  މާލެ ކ ރަންކޮކާވިލާ ފީއަލި ފ ރަމީޒުهللا ޢަބްދު H7/05030

100-ޖީ-04ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަންނާރުމާގެ. ހ މާލެ ކ ޝިއުނާ ރަޝީދު H8/02607

70 1-2-06އެފް ފްލެޓް .ޑީ.އެން.އެމް.ވ ވިލިނގިލި ކ ފިނިހިޔާގެ ދިގުރަށް އދ ޢާރިފް ޢަލީ H7/05066 537

70 ފާރިސް. މއ މާލެ ކ ސައުތުގޭޓް މަޑަވެލި ގދ هللاތަމްހީދާ ޢަބްދު H7/05147 538

70 ޝެޑޯއެވެނިއު . މއ މާލެ ކ ނޫބިޔާ  ދިއްދޫ ހއ ޙައްވާ ރާޝިދާ  H7/05163 539

70 ކެސިނޯ. ހ މާލެ ކ ނިޔަދުރުމާގެ ހުޅުދޫ ސ ފެޒުލީން H7/05166 540

70 ދިލްކުޝާގެ. މއ މާލެ ކ އަރާ. ދިގުވާނޑު ފުވައްމުލައް ޏ ޞަފާ ޙިލްމީ H7/05167 541

70 ވަނަ ބުރ4ިވިލާ . ގ މާލެ ކ ރޯޒީވިލާ ގުރައިދޫ ކ މުޙައްމަދު ޛަހީން H7/05212 542

70 ސާދުމާނީ. ގ މާލެ ކ އޯކިޑުމާގެ ގުރައިދޫ ކ ފާޠިމަތު ރީޝާ H7/05216 543

70 01- 174-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ފެއަރވިވް ތިނަދޫ ގދ ފަޒީނާ އާދަމް H7/05237

174.ޖީ.01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ފެއަރވިވް  ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޢާމިލް  H7/05244

70 ބީ-3އާދިއްޕަރު . މއ މާލެ ކ ރިޒްނާމަންޒިލް ރަކީދޫ ވ ޢަލީ ޢުމަރުމަނިކު H7/05243 545

70 ނަސީމާމަންޒިލް ވިލިނގިލި ކ ސީސަންގެ ވެލިދޫ ނ ޙަސަން އިބްރާހީމް H7/05290 546

70 ހުޅުމާލެ 111-82ހުޅުމާލެ  ކ ޕާރކްލޭން ތިނަދޫ ގދ ޝާމާ ސަޢީދު H7/05299 547

70 ހިރިމޫ. މއ މާލެ ކ މަރީނާގެ އަލިފުށި ރ ފާޠިމަތު ލީޒާ H7/05309

ހިރިމޫ ގަން ލ ނޑި ނައިލޯނުގެ. ތު ގަން ލ ޙަސަން އިސްމާޢީލް H10/00783

70 ބްލޫހާރޓް .މ މާލެ ކ ގުލްޒާރުގެ  މަޑުއްވަރީ ރ ނުޒުހަތު ވަޙީދު  H7/05311 549

70 އީސްޓްލައިޓް.ހ މާލެ ކ ކިބިމާގެ ވިލިނގިލި ގއ މަރްޔަމް ރަޝީދާ H7/05334 550

70 ރިޒަލްޓްޕާރކް. މއ މާލެ ކ އާޝިޔާނާ އިންނަމާދޫ ރ ޢާއިޝަތު ރިފްނާ H7/05338 551

70 ރުޙާބު ވައިކަރަދޫ ހދ ރުޙާބު ވައިކަރަދޫ ހދ ޝަރީފްهللا ޢަބްދު H7/05359

ސަންބުރައިޓް. ގ މާލެ ކ އަމަން ވައިކަރަދޫ ހދ ފާޠިމަތު ވަސީމާ H7/05363

70 ނިޔާމަ މަގޫދޫ ނ ނިޔާމަ މަގޫދޫ ނ ޢަލީ ޢާޞިފް އަޙްމަދު  H7/05376 553

70 103-2-01 ހުޅުމާލެ ކ ހުސްނުހީނާގެ ފުލިދޫ ވ ނިޒާރާ ޤާސިމް H7/05378

103-2-01 ހުޅުމާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ ފުލިދޫ ވ އަޙްމަދު ޝާހިދު H7/07199

70 ހުޅުމާލެ 143-ޖީ-02ފްލެޓް  ކ އަލިވިލާގެ ކުރެންދޫ ޅ ޢާއިޝަތު ނިޢުމާ H7/05390 555

70 10088ލޮޓު ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ވިންޑްސްޓާރ ކޮމަންޑޫ ށ އިބްރާހީމް ޝަހީމް H7/05391 556

70 ޕިންކްސްޓްރީމް. މއ މާލެ ކ ގަހާ މަކުނުދޫ ހދ އަޙްމަދު ޖަލީލް H7/05403 557

70 01-1-125. ހ މާލެ ކ ގްރީންވިޗް ކިނބިދޫ ތ އަޙްމަދު ނައުޙަދު H7/05406 558

70 އިލާރޯ. ހ މާލެ ކ ކަރެޝްމާ ނޮޅިވަރަމް ހދ ރާޝިދާ މޫސާ H7/05439 559

70 142/މަލާފަތް ވިލިނގިލި ކ އިރުމަތީގެ ތުޅާދޫ ބ އިރާޝާ ހާރޫން H7/05441 560

70 އިންސިއްޔާ މަންޒިލް. ގ މާލެ ކ ޒައިން ގެމަނަފުށި ގއ ޢަލީ މަސީޙު H7/05447 561

70 ކޯޒީޖޮއިންޓް. ވ ވިލިނގިލި ކ މޫނިމާގެ ތޮއްޑޫ އއ ޢާއިޝަތު ހުދާ H7/05451

ކޯޒީޖޮއިންޓް. ވ ވިލިނގިލި ކ ޖަވްޒާ ރަތަފަންދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޝަރީފް H7/05453

70 01- 29-ޖީ މާލެ ކ ސްވީޓް މީޑް ތިނަދޫ ގދ ޒިޔާދު هللا ޢަބްދު H7/05515

29-ޖީ-01ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ދެވިނަގެ ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު ޖީޒާ H7/04959

70 ސިލްވްޑް. މއ މާލެ ކ ހީނާމާގެ ފޭދޫ ށ ސާޢިރާ ޢަލީ H7/05517 564

70 އަނާ. ގ މާލެ ކ އިތުބާރު ހިތަދޫ ސ ފަޒީނާ ޙުސައިން ޒަކީ H7/05538 565
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 10070ޑައުންހިލް  ހުޅުމާލެ ކ ގްރީންވޯލްޑް ކޮޅުފުށި މ ޠާހިރާ ޢަބްދުލްޤާދިރު H7/05582 566

70 ރޑެން ކުރޯންގާ ހޯރަފުށި ހއ ރޑެން ކުރޯންގާ ހޯރަފުށި ހއ އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒް H7/05611 567

70 ރާޅުއެރިގެ.މއ މާލެ ކ ފިނިރޯޅިވާގެ ކާށިދޫ ކ މުޙައްމަދު ސައުފާނު H7/05619 568

70 ރޯޒަންވިލާ. ގ މާލެ ކ ހަނީމޫން ފޯކައިދޫ ށ ޙުސައިން ޝާހިދު H7/05639 569

70 10539ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބަށިމާގެ  ފޭދޫ ށ މަޙްމޫދު ރިޔާޟް  H7/05642 570

70 70 (70-1-03 )ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކެނެރީގެ  ތިމަރަފުށި ތ ވަލީދު އަޙްމަދު  H7/05644

70 (70-1-03)ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބަހާރުގެ  ތިމަރަފުށި ތ ޢާއިޝަތު ހަސަން މަނިކު H7/05645

70 ރަތްސުތުލިގެ .މއ މާލެ ކ ގުލްހަޒާރުގެ  ދަރަވަންދޫ ބ އަޙްމަދު ރިފްޟަލް  H7/05694 572

70 11194ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ އެދުރުގެ ވިލިނގިލި ގއ ވިރާޝާ ޢަލީ H7/05706 573

70 (57-ޑީ)ލިވަރޕޫލް  މާލެ ކ ލިވަރޕޫލް ނައިފަރު ޅ هللاރައުނާ ޢަބްދު H7/05708 574

70 ރުބްމަންވިލާ. މ މާލެ ކ ޒެނިތު  މަރޮށި ށ ޙަލީމާ ދޮންތުއްތު H7/05710 575

70 138-3-04 ހުޅުމާލެ ކ ނިޝާން ވެލިދޫ ނ އާމިނަތު ޙުސްނީ H7/05715 576

70 ރެސްޓުޕޮއިންޓް. މ މާލެ ކ ބްލޫރޯޒް ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ މުޖްތަބާ އަނީސް H7/05726 577

70 29/5ޯއޭ  ސްރީލަންކާ/ ، ކޮލަންބ NULL NULL އަތަމާގެ އިނގުރައިދޫ ރ ސާމިޢާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން H7/05727 578

70 ފަރުދާ ބަގީޗާ މާލެ ކ ފެހިއަލި ކޮމަންޑޫ ށ މަރްޔަމް ޝެހެނާޒް H7/05728 579

70 4-3-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ 4-3-05ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ އާދަމް ޝިރުހާން H7/05747 580

70 ހިކޯސްޓް. ހ މާލެ ކ ޓައިނީވޭވްސް ދެއްވަދޫ ގއ ޒީނާ އިބްރާހީމް H7/05751 581

70 127-03-01 ހުޅުމާލެ ކ ހެޕީލައިފް މާލެ ކ هللاއަޙްމަދު އަބްދު H7/05817 582

70 ޒުހުލު. މ މާލެ ކ އަލްފާ މަކުނުދޫ ހދ އަޙްމަދު ޒަޢީމް H7/05868 583

70 ރާނާޕެލަސް. މއ މާލެ ކ ބޮޑުފަޅޯގެ ވަށަފަރު ހއ ޙައްވާ ޒާހިރާ H7/05869 584

70 ނަސީމާމަންޒިލް. ވ މާލެ ކ ވަލުތެރޭގެ ވިލުފުށި ތ މާޒިން ރަޝީދު H7/05907 585

70 ސިލްވަރގްރާސް . މއ މާލެ ކ ދޮންބަގީޗާގެ  ދާންދޫ ގއ ޢާޤިލް އަޙްމަދު  H7/05918 586

70 ފޯރެމޫންސް  މާލެ ކ މޫންސްޓަރ  ތިމަރަފުށި ތ މުޙައްމަދު ނިޝާމް  H7/05937 587

70 ވަނަ ފަންގިފިލ3ާކުރިމާ .މ މާލެ ކ ހިޔަލީބާޢު އިހަވަންދޫ ހއ އިބްރާހީމް ސިރާޖް H7/05965 588

70 ފަސްމޫ. މއ މާލެ ކ ލަންސިމޫގެ  ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު މަނިކެ H7/05972 589

70 ރަންމަހި.ގ މާލެ ކ މަންޒިލް ހޯރަފުށި ހއ މުޙައްމަދު އިމްރާން H7/06002 590

70 ރޑްން.މއ ގާ މާލެ ކ ފައިވްރޯސް ގުރައިދޫ ކ ޙުސައިން ޝާމިލް H7/06019 591

70 މުރަކަމާގެ.ގ މާލެ ކ ހެޕީހޯމް ދެއްވަދޫ ގއ ޝަޛީމާ އަޙުމަދު H7/06022 592

70 04-1-52ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފަޅޯމާގެ މަރޮށި ށ ޙައްވާ މުޙައްމަދު H7/06035

52-1-04 ހުޅުމާލެ ކ ކަންމަތީގެ މަރޮށި ށ ޙިފްޡުއްރަޙްމާން H7/06036

70 އެސްބަރި. ގ މާލެ ކ ކަންމަތީގެ ފީވައް ށ ފާޠިމަތު ސާމިޔާ H7/06039 594

70 ރަންކޮކާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ރަންކޮކާގެ ނޑިދޫ ބަ ދ ބަދޫރާ މޫސާ H7/06092 595

70 ދޮންމޫސަ މާލެ ކ ފަތިސް  ފުނަދޫ ށ އަފްރާޙް ޙުސައިން  H7/06103 596

70 3-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކަސްތޫރިމާގެ  ވައިކަރަދޫ ހދ އާމިނަތު ޝީރީން  H7/06125 597

70 138-3-03ހުޅުމަލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ ފެހިގެ ތިމަރަފުށި ތ މަރްޔަމް މަޖްދާ H7/06149 598

70 ގޯލްޑަން ސްޕްރިންގ މާލެ ކ ފިނިހިޔާގެ  ރަސްދޫ އއ ނަދީމާ މުޙައްމަދު  H7/06217 599

70 ކަޝްމީރުވާދީ. މއ މާލެ ކ ފަތިސްހަދުވަރުގެ ހޯރަފުށި ހއ އަސްމާ ހާރޫން H7/06231 600

70 ގުމްރީ. މއ މާލެ ކ ސެލެކްޝަން ކަނދޮޅުދޫ ރ އަޙްމަދު ވިޝާމް H7/06241 601

70 (ލޯރuނަ ފa ވ4)އިޓaް ނqޕިންކ މާލެ ކ ދިލާސާގެ ރަސްމާދޫ ރ ޢާއިޝަތު މިންނާ  H7/06258 602

70 ވޯޓާ ލިލީ ޖީ ބީ ހުޅުމާލެ ކ ވައިޓްސިގްނަލް ވަށަފަރު ހއ އަޙްމަދު އަޖުވަދު H7/06283

ވޯރޓާލިލީ،ޖީބީ ހުޅުމާލެ ކ މޫންލައިޓް ތޮއްޑޫ އއ އާމިނަތު ސުމީލާ H7/00659

70 މެންދޫގެ މާލެ ކ ގުލްޝަނީގެ މަހިބަދޫ އދ އާދަމް ޠަލާލް H7/06300 604

70 ކޯދިމާގެ. މ މާލެ ކ ފެހިވިނަ ކުޑަހުވަދޫ ދ މުޙައްމަދު ޢަރީފް H7/06311 605

70 3-3-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހާޒަރުމާގެ ދިއްދޫ ހއ ހާޖަރާ ޢަބްދުލްކަރީމް H7/06320 606

70 ޝީޝަމް.ހ މާލެ ކ ޝަކީބާމަންޒިލް ހަންޏާމީދޫ އދ މަރްޔަމް ޝަކީބާ H7/06321 607

70 ނިކަގަސްދޮށުގެ. މއ މާލެ ކ ހުޅަގުހިޔާ ވިލުފުށި ތ ޙުސައިން އިނާސް H7/06334

ނިކަގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ ހިޔަލިގެ ނޮޅިވަރަމް ހދ ޝިޢުރާ އަޙްމަދު H7/06336

70 116-ޖީ-04ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ފަނާރު ތުޅާދޫ ބ އިބްރާހީމް ޢަޠީފް H7/06340 609

70 84-1-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ހުސްނޫވިލާ މާޅޮސް އއ ޢާއިޝަތު ރަނިއްޔާ H7/06350 610

70 އާބާރު.ވ ވިލިނގިލި ކ ޖަވާހިރުވާދީ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ފަޒުނާ މުޙައްމަދުދީދީ H7/06386 611

70 04-ޖީ-3ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ޖަރީމާގެ ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޒުހައިރު  H7/06415

571
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

3-6-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ 5-2-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރ  މާލެ ކ ޢާއިޝަތު އިޔާނާ  H8/03286

70 170-2-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ މިސކިތްދޮށުގެ ފިޔޯރީ ގދ ފާތިނާ ސަޢީދު H7/06444 613

70 މަލިކުރުވާގެ.މއ މާލެ ކ މަލިކުރުވާގެ.މއ މާލެ ކ H7/06499 ޢާއިޝަތު ޢަލީ

މަލިކުރުވާގެ. މއ މާލެ ކ ނޑި އަތިރީގެ. ތު ގަން ލ އަޙްމަދު ރަމީޒު H7/06514

70 1އިސްކަންދަރުކޮށި މާލެ ކ ރުމޭނިޔާ އިސްދޫ ލ އާދަމް ސިޔާމް H7/06510 615

70 ހާއުފާ. ގ މާލެ ކ ހިޔަލީބާޣު އިހަވަންދޫ ހއ ސަލްމާ އަޙްމަދު H7/06561 616

70 ނިއުސަނީވޭ . މ މާލެ ކ އަލިވިލާގެ  ހިންނަވަރު ޅ ޢަލީ ޝައްފާފް  H7/06562

ނިއުސަނީވޭ . މ މާލެ ކ މަންޡަރުގެ  ތިމަރަފުށި ތ އާމިނަތު ނިޝްފާ H10/00987

70 2-އޮޕްޝަން ބީ. މ މާލެ ކ ހަނީމޫން ފޮއްދޫ ނ މުޙައްމަދު ނަޒީފް H7/06569 618

70 ހަންދާން. ހ މާލެ ކ މެރިހާނާ. ހ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޝާޒްލީން H7/06579 619

70 11198ހުޅުމާލެ ގޯތި  ހުޅުމާލެ ކ ބިލެއްގެ ދިގުރަށް އދ ޢަލީ ނިޝާމް H7/06614 620

70 މާލެ ވަނަ ފްލޯ ބ3ީދިއްލީގެ،  ކ ތިންނިރު އިންނަމާދޫ ރ އާމިނަތު ސިޔާނާ H7/06648 621

70 ރަންބުސްތާނުގެ . މ މާލެ ކ މާޖެހިގެ  މަހިބަދޫ އދ އައިމަން ރަޝީދު  H7/06674 622

70 ހުޅުމާލެ 03-1-135ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ކ ވެސްޓް ރެސްޓް މަތިވެރި އއ ނަޝާދު މުޙައްމަދު  H7/06704

ފްލެޓް 135-1-03 ހުޅުމާލެ ކ ނަސީމީމަންޒިލް މަތިވެރި އއ އަރޫމާ މޫސާ H10/00633

70 ޖެޕޮނިކާ.ހ މާލެ ކ ސަނދުބަރަކާގެ ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ޒަހުމާ H7/06732 624

70 ދޮންގުރި. ގ މާލެ ކ އޯޝަންބްލޫ ކޮލަމާފުށި ގއ ސަލްމާ މުޙައްމަދު H7/06739 625

70 ސަލާމަތު .ގ މާލެ ކ ސުތުލިމާގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޚަދީޖާ H7/06771

ސަލާމަތު. ގ މާލެ ކ 6706ދަފްތަރު ނަންބަރު  މާލެ ކ ވަލީދުهللا ޢަބްދު H9/02196

70 ކޫލްކޫލް.ހ މާލެ ކ ނޫފިލާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު H7/06801 627

70 އެލްސިއޯން. މ މާލެ ކ ޑިމްލައިޓް އިނގުރައިދޫ ރ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު H7/06806 628

70 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާނަރު . މއ ކ ފަރިވާގެ ހުޅުދޫ ސ މުޙައްމަދު ނާޒިޙް H7/06822 629

70 ގުލްހަޒާރުމާގެ. ހ މާލެ ކ ޑޯރެންސިވިލާ ފޭދޫ ސ ޢިނާޔަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް H7/06828 630

70 ބާދިޔާ. މ މާލެ ކ ބަލޫހެވަން. މާލެގަން ފުވައްމުލައް ޏ ޢަލީ ޖިނާދު H7/06845 631

70 ބީ 4ވެސްޓް ކޯސްޓް .މ މާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ  ނައިފަރު ޅ މޫސާ މުޙައްމަދު  H7/06883 632

70 ކޯޒީނެސްޓް މާލެ ކ ކެނެރީގެ މިލަދޫ ނ ނިޢުމާ މުޙައްމަދު H7/06924 633

70 އާތިލާ. މއ މާލެ ކ އާރު ކޮމަންޑޫ ށ هللاނިޝާނާ ޢަބްދު H7/06925 634

70 ހެޕީލަކް.މ މާލެ ކ ރޯޒަނީ މަކުނުދޫ ހދ ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ H7/06926 635

70 ބުލޫވެސްޓް. ގ މާލެ ކ ރެޑްގާރޑަން ތިނަދޫ ގދ މަޢުޞޫމާ ޢަލީ H7/06944 636

70 ބަންޑާރަކޮށި.ހ މާލެ ކ ފިނިވާގެ މަކުނުދޫ ހދ ސިޔާދު ޢަބްދުލް ވާހިދު H7/06949 637

70 ފިޔާތޮށިމާގެ. މ މާލެ ކ ޝަބުނަމީގެ ދެއްވަދޫ ގއ އާމިނަތު އަނީޒާ H7/06983 638

70 85-2-03ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހުދުމާވަހަރުގެއާގެ ހިތަދޫ ސ ފަޒުނާ ޙުސައިން H7/07003 639

70 ވެލްގުރޯ. ހ މާލެ ކ ފިނިވާގެ އަލިފުށި ރ އިލްހާމް އާދަމް H7/07053 640

70 ރަތީގާއާގެ . މ މާލެ ކ އަންދަލީބުގެ  މާވަށް ލ ޢާއިޝަތު ނޫރާ  H7/07099

ރަތީގާއާގެ . މ މާލެ ކ ނޑި ނައިލޯނުގެ . ތު ގަން ލ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް H7/07101

70 އުނިޔަ. މ މާލެ ކ ސޯސަންގެ ފުނަދޫ ށ އާމިނަތު ޞަބާނާ H7/07119

އުނިޔަ.މ މާލެ ކ ރެޑްރޯސް ހުޅުދެލި ދ އަޙްމަދު ސިފާޒް H7/07120

70 104-2-02ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ލިލީގެ. މިސްކިތްމަގު ފުވައްމުލައް ޏ ޙައްވާ އިބްރާހީމދީދީ H7/07134 643

70 07-1-3ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ފޭރުގަސްދޮށުގެ ގާފަރު ކ ފާޠިމަތު ނަހުދާ H7/07176 644

70 ދުވާރު.މ މާލެ ކ ގަލްފު ގުރައިދޫ ކ އާމިނަތު ޢިނާޔާ H7/07183 645

70 ދޮންއަންނާރުގެ. ހ މާލެ ކ އަލަމާގެ ދިއްދޫ ހއ މަރްޔަމް ރާޝިދާ H7/07211 646

70 އިރުދޭމާގެ ނައިފަރު ޅ ރޯޒްމީޑް އިނގުރައިދޫ ރ ޢާބިދާ އަބޫބަކުރު H7/07219 647

70 98-3-04ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ބުލްބުލާގެ ކެލާ ހއ އިބްރާހީމް ޝަރީފް H7/07220 648

70 ރަންވިލު މާލެ ކ ވައިމަތީގެ ހިންނަވަރު ޅ އާދަމް އައިމަން އިސްމާޢީލް H7/07331 649

70 އަންޑާޕޫލްގެ. މ މާލެ ކ އެންދެރިމާގެ އިސްދޫ ލ ޢަލީ ރަޝީދު H7/07378 650

70 2އިސްކަންދަރުކޮށި .މ މާލެ ކ އަމާޒު ކުޑަފަރީ ނ هللاބުންޔާމީން ޢަބްދު H7/07439 651

70 ގްރީންއެވެނިއު . ހ މާލެ ކ ހެވަން  އޭދަފުށި ބ ޢާއިޝަތު ޝާޒުނީ  H7/07478

ގްރީންއެވެނިއު . ހ މާލެ ކ ވީވަރު  ދަރަވަންދޫ ބ މުޙައްމަދު ނަޡީފް  H7/07484

70 ނީ. ގ މާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ  ވިލިނގިލި ގއ ޔަޒްނާ މުޙައްމަދު  H7/07518 653

70 ބ3ީމޭރީ . މއ މާލެ ކ މަންޒަރުގެ ވެލިދޫ ނ މިލްނާ ޙަސަން މަނިކު H7/07533 654

70 ނިރިލި.މއ މާލެ ކ އަތަގަސްދޮށުގެ ކިނބިދޫ ތ ސުޢޫދާ ޢަބްދުއްސަމަދު H7/07566 655
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 ޗެރީމާގެ.މއ މާލެ ކ އަސްރުމާގެ މީދޫ ދ ޒާހިދާ ޞާލިޙް H7/07628 656

70 ރެވިމާގެ.ހ މާލެ ކ ހެޕީޑްރީމް ހުޅުދޫ ސ އާމިނަތު ޝަރުމާ H7/07632 657

70 ކޮރަލްވިލާ ހުޅުމާލެ ކ ގާޒާ ހިތަދޫ ސ ޖަމާލްهللا ނާޛިޔާ ޢަބްދު H7/07653 658

70 ސީނުސަންފާގެ. ހ މާލެ ކ މުރުއްބަގެ ހިތަދޫ ސ ޢާތިކާ ސަޢީދު H7/07660 659

70 236އާބާރު  މާލެ ކ ދިލްކަޝްވިލާ ވިލިނގިލި ގއ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޙަސަން H7/07734 660

70 ހިޒާރު. މއ މާލެ ކ ކޮތަންމާގެ ހުޅުދޫ ސ ރިޝްމީ H7/07768 661

70 58.1.03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބަގީޗާގެ  މަކުނުދޫ ހދ ފާޠިމަތު ނިޔާޒާ  H7/07820 662

70 ޕިކްނިކް .މއ މާލެ ކ ނޫރާނީގެ  މަގޫދޫ ފ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު  H7/07852

ޕިކްނިކް.މއ މާލެ ކ އިރަމާގެ މަގޫދޫ ފ އާދަމް ޝާހިދު H10/01043

70 ގްރީންހައުސް .ގ މާލެ ކ ސޯސަންމީޑް ނޑިދޫ ބަ ދ ފަޝްލާ މުޙައްމަދު  H7/07871 664

70 ހައްދުއްމަތީގެ. ގ މާލެ ކ މީޒާން ހިންނަވަރު ޅ ސިޔާނާ ޖަޢުފަރު H7/07933 665

70 ފާތުމަތު ހިޔާ  މާލެ ކ ހަޒާރުމާގެ  ހިންނަވަރު ޅ އަޙްމަދު ޙަލީމް  H7/07941 666

70 މޯނިންގްވިއު. މއ މާލެ ކ ދިއްގަރު މަގޫދޫ ފ ޢާއިޝަތު ސުލްތާނާ H7/07999 667

70 ނޑި. މ ކުރަ މާލެ ކ ޓްވައިލެޓް ނޑޭ ކޮ ގއ ފާޠިމަތު ސާރިޔާ H7/08003 668

70 92- 04-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ޕާމްލޮޖް ނައިފަރު ޅ ސިރްޙާން އިބްރާހީމް H7/08024 669

70 ރެވިމާގެ . ހ މާލެ ކ އަޅިވިލާގެ  މާބައިދޫ ލ ޢަބްދުލްމުޙްސިން މޫސާ  H7/08063 670

70 134-ގ-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގުލްބަކާގެ  އޭދަފުށި ބ ފާޠިމަތު ފަޒުނާ  H7/08078 671

70 އަދާރަސަމުގެ. މ މާލެ ކ ހުޅަގުގެ މަނަދޫ ނ ފާޠިމަތު ހާރޫން H7/08080 672

70 އޮއިވަރު މީދޫ ދ އޮއިވަރު މީދޫ ދ ޝަރުމީލާ ޝަރީފު H7/08093 673

70 ހާޒަލް ހައުސް.ގ މާލެ ކ އަނޯނާގެ ފޯކައިދޫ ށ އަޙްމަދު ނަޞީރު H7/08096 674

70 ލޭޒަރބީމް. ހ މާލެ ކ އަލިވާގެ ދަރަނބޫދޫ ފ ޒިޔާދު މަޙްމޫދު H7/08107

ލޭޒަރބީމް. ހ މާލެ ކ ފަތަގުމާގެ ވައިކަރަދޫ ހދ ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ H7/08110

70 807އެދުރުހިޔާ . ގ މާލެ ކ ކަޑުއޮޅި ވިލިނގިލި ގއ ޢާއިޝަތު ޝިހާބު H7/08180 676

70 ޝީރީންވިލާ. ހ މާލެ ކ ރޯސްމާގެ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު ދިޔާނާ އަޙްމަދުމަނިކު H7/08188 677

70 ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި މާލެ ކ އޯޝަންމީޑްއާގެ ތިނަދޫ ގދ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު  H7/08193

11265ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މެޒޯ. މާލެގަން ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު މުޒުނާ  H7/05380

70 ކަޅުތުއްކަލާކޮށި މާލެ ކ ކަޝަމީރުވިލާ ކޮލަމާފުށި ގއ އާދަމް ޙަލީމް  H7/08198 679

70 ކެލްވިން.މ މާލެ ކ ފެހިއަލި އިންނަމާދޫ ރ އާމިނަތު ސަޒީނާ H7/08206 680

70 ރޯސްވިލާ އެސް އީ.މއ މާލެ ކ މީނާޒް އޭދަފުށި ބ ކަމްލާ ނަޞީރު H7/08210 681

70 ރެވިމާ ވިލާ މާލެ ކ މޫސުން ނައިފަރު ޅ ޙަސަން ޝާހިމް H7/08215 682

70 ވިއަވި.ވ ވިލިނގިލި ކ ވިއަވި.ވ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޢަލީ H7/08282 683

70 މެޑްރިމް، ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ އަލަމާގެ މޮޅަދޫ ހއ އަބްދުލް މަތީން އާދަމް H7/08323 684

70 ފަރިމާގެ.ހ މާލެ ކ ރޯޝަނީމަންޒިލް ކެޔޮދޫ ވ އިބްރާހީމް އިރުޝާދު H7/08438 685

70 އަޔަމަން ވިލާ. މ މާލެ ކ ހިތަށްފިނިވާގެ އުލިގަން ހއ ޝަމްޢޫން އަޙްމަދު H7/08465 686

70 ވަނަ ފަންގިފިލ3ާކުވެސްޓް .ގ މާލެ ކ ބުލޫގާރލް ހުޅުދޫ ސ އަޛުހީންهللا ޢަބްދު H7/08490 687

70 ރޯޒްވިލާއެސްއީ. މއ މާލެ ކ މާޖެހިގެ ގައްދޫ ގދ އަޙްމަދު ޢުޝަމް H7/08507 688

70 މެކްރުވިލާ.މ މާލެ ކ ޖަވާހިރުވާދީ ފުލިދޫ ވ ނާއިލް ބިން ހާރޫން  H7/08568 689

70 ނައިޓްޑްރީމް. ގ މާލެ ކ ސީސަންގެ ވާދޫ ގދ ފާޠިމަތު ޝަކީބާ H7/08587 690

70 ފަސާނާ . ގ މާލެ ކ ފެހިވިލާ  ފޭދޫ ސ ޝިފާޒަތު މުޙައްމަދު  H7/08592 691

70 ކޮލަމްބިއާ.ގ މާލެ ކ ތިބްރޯޒްގެ ގައްދޫ ގދ ޢާއިޝަތު ޢަރީފާ  H7/08676

ކޮލަމްބިއާ.ގ މާލެ ކ އޯޝަންމީޑް ބުރުނީ ތ އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ H7/08688

70 2-5-07ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަލްފާ ފުވައްމުލައް ޏ ޞާބިރާ އަޙްމަދު H7/08728 693

70 ހުވަފެނީ އައްސޭރި.ގ މާލެ ކ 6837ނަންބަރު .ދަފްތަރު މާލެ ކ ޝާހުޒާދާ H7/08729 694

70 ކަރާދުނބުރިއާގެ. މ މާލެ ކ ނިއުމޫން މާވަށް ލ ފާޠިމަތު ނާޝިދާ H7/08783 695

70 86-1-06ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ލިލީމާގެ ކެޔޮދޫ ވ އާދަމް ޝަރީފް ޔޫސުފް H7/08789 696

70 ވިޝިންހަރޓް . ވ ވިލިނގިލި ކ ނައިޓްރޯސް  ފޭދޫ ސ ޖީޒާ ޢަބްދުލްކަރީމް H7/08830 697

70 ފްލ2ޯވެޔޮފުށި .މ މާލެ ކ އާއިނަ މުލި މ ފާޠިމަތު މުނާ H7/08900

ވަނަ ފްލޯރ2ވެޔޮފުށި .މ މާލެ ކ އާޞިމާމަންޒިލް އިހަވަންދޫ ހއ އަޙްމަދު މުންޛިރު H7/08907

70 ފުނަމާގެއާގެ.މއ މާލެ ކ ލަންކާ ހޯޑެއްދޫ ގދ ސުވައިބަތު މުޙައްމަދު H7/08932 699

70 އ2ޭކޮމާޝަލްބްލޮކް . ވ ވިލިނގިލި ކ ސުވާސާމާގެ  ކުނބުރުދޫ އދ މަރްޔަމް ފަޒްނާ H7/08947 700

70 ލެމަންޓްރީ.މ މާލެ ކ އިރަމާގެ މުރައިދޫ ހއ އަޙްމަދު އިޤްބާލް H7/09035 701
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

70 ސްރިންގ ކޯލްޑް މާލެ ކ ބަނަފުސާގެ ފޮނަދޫ ލ އަބްދުލް ހަސީބު އިބްރާހިމް H7/09125 702

70 އާކާޝް  މީދޫ ސ އާކާޝް މީދޫ ސ ޢާއިޝަތު އަޒްލީނާ  H7/09139 703

70 ޕޫލްޑުރީމް.ގ މާލެ ކ ގަރާޑީގެ ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ސީމާ މުހައްމަދު  H7/09174 704

70 ހަތޭލި. ހ މާލެ ކ ސީނުގެ ގައްދޫ ގދ ޞަފްޙާޒް އަޙްމަދު H7/09206 705

69 ލިލީގަސް.މއ މާލެ ކ ލިލީގަސް.މއ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ޝުރައިޙް ޝަރީފް H7/00198

ލިލީގަސް .މއ މާލެ ކ މާވެލް  ހޯރަފުށި ހއ މަރްޔަމް މުޢާޒާ H9/01127

69 10417ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ މުސްތަރީގެ  ނޑިދޫ ބަ ދ އަޙްމަދު ނާޡިމް  H7/05597 707

69 108-ޖީ-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ސެވަންހެވަން. މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ރަޢުފާ ޝަރީފް H7/05768

01- 108-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ރިހިވެލި ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ އަޙްމަދު ނާޝިދު H7/07022

69 ޖެމިނި. ހ މާލެ ކ ބަގީޗާގެ ނިލަންދޫ ފ ވަސީމާ މޫސާ H7/07922

ޖެމިނި. ހ މާލެ ކ ކީލި. ހ މާލެ ކ ޙުސައިން ނާޞިހް H8/00786

69 އެވަރބްރައިޓް .މއ މާލެ ކ ކެނެރީގޭއާގެ  ނިލަންދޫ ފ މަރްޔަމް ވަޙީދާ  H7/08290 710

68 ވަނަ ފަންގިފިލ2ާމޭ .ހ މާލެ ކ ރިވަރ ކެލާ ހއ ޙުސައިން ޝިފާޒް H7/00224 711

68 10495. ސީޝެލް ހުޅުމާލެ ކ ސިއްކަގެ ކޮލަމާފުށި ގއ މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް H7/00243 712

68 ސްފާކުލް . މ މާލެ ކ ނަރުގިސްވިލާ  ވިލުފުށި ތ ޙަލީމާ ނަޠްރާ H7/00464 713

68 97-3-01ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސްނޯލައިޓް ވޭމަންޑޫ ތ އަޙްމަދު މަޢުސޫމް H7/00713 714

68 އީ.މ މާލެ ކ ކަސްތޫރިގެ ހުޅުދޫ ސ ވަޙީދާ H7/00815

އީ.މ މާލެ ކ ފަލަކް ގޮއިދޫ ށ މުޙައްމަދު ނިޒާރު H7/00810

68 މަދޮށިމާގެ.ހ މާލެ ކ ފޫޅުމާގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ޤުރައިޝާ މޫސާ H7/00826 716

68 ބުރި އިމާރާތ5ްފްލޯރ 1ނައިޓްވިލާ .މއ މާލެ ކ ސެލްވިޔު  ކުޑަހުވަދޫ ދ ޙަމްދާ އަޙްމަދު  H7/00971

ބުރި އިމާރާތ5ްފްލޯރ 1ނައިޓްވިލާ .މއ މާލެ ކ މެޑޯޒު  ކުޑަހުވަދޫ ދ ޢަލީ ޒައިދު  H7/00967

68 ކުދިހިތިގެ. ހ މާލެ ކ ޝިފާ މަޑިފުށި ތ ޢާއިޝަތުދީދީ H7/01030 718

68 މުއާސާގެ ހުޅުމާލެ ކ ފެހިވިލާގެ ވިލުފުށި ތ ޙަލީމާ ޝިޔާޒާ H7/01132 719

68 125.02.04ހުޅުމާލެފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ނޫރަންހިޔާ ހޯރަފުށި ހއ ރިޔާސާ ޢަބްދުއްސައްތާރު H7/01276

ހުޅުމާލެ  125.2.04ހުޅުމާލެ  ކ ނަފާ ނޮޅިވަރަމް ހދ މުޙައްމަދު ޝިފާޤް H7/01384

68 ނިއުކިލްމަން.މ މާލެ ކ ގުލްޝަނީގެ  ހޯރަފުށި ހއ ޢަލީ ރިފްޢަތު  H7/01308

ނިއުހިލްމަން.މ މާލެ ކ ގްރީންގްރާސް ހޯރަފުށި ހއ ޢަރީޝާ މުޙައްމަދު  H7/01306

68 ތަރާނާގެ. މ މާލެ ކ 20-04 1މާލެހިޔާ. ގ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ހިންދު އަބްދުއްލަޠީފު H7/01478 722

68 ތޫތުމާ.ގ މާލެ ކ ސަޢީދާމަންޒިލް ފީވައް ށ ޢަލީهللا ޢަބްދު H7/01504

ތޫތުމާ.ގ މާލެ ކ ހަބަރުމާގެ ފީވައް ށ ފާޠިމަތު ސިރުމީނާ H7/01502

68 ނަސާއިމް މާލެ ކ ގްރީންވިލާ ގައްދޫ ގދ ޢާއިޝަތު ނާދިރާ H7/01511 724

68 އިގުލީމުގެ. މ މާލެ ކ މޭލާ ފޮނަދޫ ލ ޢާއިޝަތު އަބޫބަކުރު H7/01573 725

68 ފަހާގެ ކުރެންދޫ ޅ ފަހާގެ  ކުރެންދޫ ޅ އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު H7/01685 726

68 އާޒާދުގެ. ހ މާލެ ކ ރިވެލި މުލައް މ هللاއާމިނަތު ޢަބްދު H7/01899 727

68 އައްޑޫގެ . ހ މާލެ ކ 001ދަފްތަރު ނަންބަރ  ފޮނަދޫ ލ އައިޝަތު ޒާހިދާ  H7/01948 728

68 50-ޖީ-02 ފްލެޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ މީނާޒްވިލާ ފިޔޯރީ ގދ هللاއަޒްހީމާ އަބްދު H7/01980 729

68 މ ކުދިހިތިގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ ރެޑިޔަމްގެ ތިމަރަފުށި ތ ޢާއިޝަތު ނިސްފާ H7/01991 730

68 އަލިނަރު. ގ މާލެ ކ އަލި ވެލިދޫ ނ އާމިނަތު ހުދާ ޢަލީ H7/02053 731

68 120-1-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓްނަންބަރު  މާލެ ކ ނޑޫގެ ދިރިހަ ހިންނަވަރު ޅ އާމިނަތު ސާލިމާ H7/02074 732

68 އައިމާ. ގ މާލެ ކ ފީރޯޒްގެ މަޑަވެލި ގދ ރިޝްވާންهللا ޢަބްދު H7/02141 733

68 98-2-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ނޑި މުޝްތަރީހިޔާ . ތު ގަން ލ ފާޠިމަތު ސުހާނާ  H7/02186 734

68 އަސަރީގެ އޮމަދޫ އދ އަސަރީގެ އޮމަދޫ އދ ނާޝިދާ އިބްރާހީމް H7/02248 735

68 ޗިޅިޔާޖެހިގެ.މ މާލެ ކ ހެޕީނެސްޓް ރަސްމާދޫ ރ ޢާއިޝަތު ޖަލީމާ H7/02393 736

68 ވިލިގިލިޕެލަސް . ވ މާލެ ކ ބީޗްވިލާ  ވާދޫ ގދ ޢައްބާސް ނާޞިރު H7/02548

ވިލިނގިލިޕެލަސް. ވ މާލެ ކ ވިލިނގިލިޕެލަސް . ވ މާލެ ކ ޙަލީމަތު ޝާޒްލީ މުޙައްމަދު  H8/01336

68 10187ހުޅުމަލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ރޯޒްގާރޑްން ތުލުސްދޫ ކ މަރިޔަމް އީނާޒް H7/02567 738

68 ހިރިނައިދޫ. މ މާލެ ކ މީނާޒް  ކޮލަމާފުށި ގއ މުޙައްމަދު ގައްޒާޙް  H7/02581 739

68 ނަސީމާމަންޒިލް .ވ މާލެ ކ އަބަދަށްހިޔާ މާލެ ކ ޢާފިޔާ ޢަލީ H7/02588 740

68 މާފަރު.މ މާލެ ކ ވިޓީ ކެލާ ހއ މަރްޔަމް ފަޟީލާ  H7/02621 741

68 ފްލެޓް 131 -01 -04 ހުޅުމާލެ ކ ދެކޮނުގެ ކޮލަމާފުށި ގއ އަޙްމަދު ޞަބާޙް ޙަސަން H7/02672 742

68 މާލެ ވަނަ ބުރ8ިޗެރީމާގެ . މއ ކ ފޮގެޓްމީނޮޓް ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ޝަބާނާ މުޙައްމަދު H7/02892 743
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ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

68 10069ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރަންކޮކާގެ ވިލުފުށި ތ މަރިޔަމް ޝާމިލާ H7/02970 744

68 ލިލީ އޮފް ދަވެލީ. މއ މާލެ ކ އުފާ ހުޅުދުއްފާރު ރ އަޙްމަދު ސަޢީދު H7/02979 745

68 ހ ރަސްމާ މާލެ ކ ހުސްނުހީނާގެ ވިލުފުށި ތ އިބްރާހީމް ޙިލްމީ H7/03140 746

68 ފިނިވާގެ. މ މާލެ ކ ހޭޒްލީން ހުޅުދޫ ސ އަޙްމަދު ފަޞީޙް H7/03152 747

68 (ގްރައުންޑް ފްލޯ) 08މުރަކަ  މާލެ ކ ފުއްޓަރު މަޑުއްވަރީ ރ އާމިނަތު ނަޡީމާ H7/03301 748

68 129-ޖީ-04ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ލަކީސްޓާރ މަގޫދޫ ނ މުނީރާ ޙަސަން H7/03321 749

68 އެވަރެސްޓްއާގެ.މ މާލެ ކ ހިރަވެރި މާކުރަތު ރ އާމިނަތު ޢަރީފް H7/03340 750

68 ބަތްގެ.މ މާލެ ކ އެޓްލާންޓާ ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ނަދީމާ H7/03366 751

68 10509ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ވިންޑްސްކްރީން ފިޔޯރީ ގދ ޢާއިޝަތު ޝިޒުނާ H7/03581 752

68 17-03-07ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ލައިފްބޯއި ތިނަދޫ ގދ ފާތިމަތު ޝިޔާޒާ H7/03609 753

68 ރޮކެޓްގެ އާގެ މާލެ ކ ބަނަފްސާގެ  ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ފާޠިމަތު އާދަމް H7/03656 754

68 ގުދަންގެ. މއ މާލެ ކ ކޯޒީކޯނަރ ހުޅުދޫ ސ ޒުލައިޚާމަނިކެ H7/03692 755

68 ސިލްކްހައުސް. ހ މާލެ ކ ސްޓޯން ވެލިދޫ ނ ޝަރީފާ ޤާސިމް H7/03703 756

68 އަންޑަރޕޫލްމާގެ.މއ މާލެ ކ ނޑިބަތްގެ ބޮ ގައްދޫ ގދ ފާޔިމަތު ޝައުނާ  H7/03858 757

68 ރަންދާން.ވ ވިލިނގިލި ކ އާބާދު ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޙައުލަތު އިބްރާހީމް H7/03882 758

68 ޖޯޖިޔާ ދެކުނުބައި މާލެ ކ މާލްރޯޑް  މަނަދޫ ނ އާމިނަތު ފަރްޙުދީބާ H7/03956 759

68 ސްވީޓްމެޑޯ.ގ މާލެ ކ ފަޒާނައިޓް ބާރަށް ހއ ޙަލީމާ މާޝިތާ H7/04008 760

68 10489ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ މާފޮޅޭވިލާ ނައިވާދޫ ހދ ޢަފީފްهللا ޢަބްދު H7/04116 761

68 ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލ4ެހިރި  ކ ހުވަނދުމާގެ ޅައިމަގު ށ ފާޠިމަތު ޙުމައިދާ H7/04134 762

68 ސަބާޝައިން.ހ މާލެ ކ ނޫރާނީގެ ވިލިނގިލި ގއ ސައީދާ H7/04204 763

68 11294ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ސުވާސާމަންޒިލް ކުނބުރުދޫ އދ ޢާއިޝަތު އިނާޝާ H7/04361 764

68 ފުއްކަފަ. ހ މާލެ ކ ވިންޑްސްކްރީން ރަތަފަންދޫ ގދ ނާޒްނީން އަލީ H7/04406 765

68 ޖަވާހިރުގެ.މ މާލެ ކ ބުލާފެއަރ ހަނިމާދޫ ހދ މައުމޫނާ މުޙައްމަދު H7/04517 766

68 ޖޫލިއަޓްގެ.ގ މާލެ ކ ޖޫލިއަޓްގެ.ގ މާލެ ކ ފާތިމަތު ހަސަން ނަސީރު H7/04579 767

68 ކުޑަފަރު . ގ މާލެ ކ އަމާޒް  ނިލަންދޫ ގއ ޝަޒުމާ ވަޙީދު  H7/04616 768

68 ވައިލެޓްގެ.މ މާލެ ކ ޕެންޒީމާގެ ގާދިއްފުށި ތ ޙުސައިން ޝަމްޝުއްދީން H7/04623 769

68 150-03-06 ހުޅުމާލެ ކ އަންދަލީބުގެ ކޮލަމާފުށި ގއ އާމިނަތު ނަރީޝާ H7/04674 770

68 ރެޑްސީ ތިނަދޫ ގދ ހެލަގެލި ތިނަދޫ ގދ ޢާއިޝަތު ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/04682 771

68 ނޑުއޮޅި.މ ކަ މާލެ ކ އަދުންގެ ގައްދޫ ގދ މަރްޔަމް ޝަކީލާ H7/04715 772

68 ރޯޝަންހިޔާ. ގ މާލެ ކ ކަރިސްމާ މާމެންދޫ ލ މުޙައްމަދު ވަޙީދު H7/05776

ރޯޝަންހިޔާ. ގ މާލެ ކ ކަރިސްމާ މާމެންދޫ ލ ސަލީމާ އިދުރީސް H7/03039

68 ޗޭނުގެ.ގ މާލެ ކ ގުލޭނޫރަންމާގެ ފޭދޫ ސ ފާޠިމަތު އިރުޒާނާ H7/05899 774

68 ތީރު ވިލިނގިލި ކ ނަފާވިލާ މާވަށް ލ އާމިނަތު ނިޢުމާ H7/05912 775

68 11364  ލޮޓް 3 އެން ހުޅުމާލެ ކ ފަރިމާ ފެންފުށި އދ ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު H7/06029 776

68 ލޭކް. ގ މާލެ ކ މަޝްހޫރުގެ  ހިތަދޫ ސ ފާތިމަތު ފަޒްލިޔާ  H7/06305 777

68 ފާތުމަތު ހިޔާ. މ މާލެ ކ މޭނާގެ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު ލިއުޝާ H7/06777 778

68 ފެއަރީލައިޓް. މ މާލެ ކ އަލިފުށި ޕްލާޒާ ރ ޢަލީ އަފްޞަލް H7/06853 779

68 އެޗީވް.މ މާލެ ކ ނޫރަންމާގެ ތަކަންދޫ ހއ ނަޝީދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު H7/06867 780

68 17-02 01-މާލެހިޔާ. ގ މާލެ ކ ފެހިވިނަ ކޮލަމާފުށި ގއ ހަސްމާ ޝަރީފް H7/06878 781

68 62-01-04 ހުޅުމާލެ ކ ދަޑިމަގު،ހިރިލަންދޫގެ  ފުވައްމުލައް ޏ ނާފިޢަތު މުޙައްމަދު  H7/07838 782

68 ފިރޯޒްވާދީ . މއ މާލެ ކ ގަސްދޮށުގެ  ކޮލަމާފުށި ގއ ހިދާޔަތު މުޙައްމަދު  H7/08631 783

68 ދީއްތަ. ގ މާލެ ކ ހިތްވަރު  އިނގުރައިދޫ ރ ޝަރަފިއްޔާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު  H7/08963 784

68 ނަސީމީ. ހ މާލެ ކ އަސްމާމަންޒިލް މާއެނބޫދޫ ދ މަޖުދާ ޢަލީ ރަޝީދު H7/09205 785

67 މާލެ ސ8ީސެންޓާލަމް . ހ ކ ސަރިންދާގެ ހިތަދޫ ސ ފާޠިމަތު ކުލްޘޫމާ H7/00270 786

67 އާހިޔާ.މއ މާލެ ކ ސަބްނަމީގެ މުލައް މ ޙަސަން ޛަހީން  H7/00882 787

67 10821ލޮޖް  ހުޅުމާލެ ކ ހުދުއަސުރުމާގެ  މަޑުއްވަރި މ ސިނާން ޙަސަން  H7/00931 788

67 174-3-02 ހުޅުމާލެ ކ ދަޑިމަގު،ޑޭޒީ ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިބްރާހީމް H7/01096 789

67 ރީތިނޫ. މއ މާލެ ކ ދޭލިޔާގެ މަޑަވެލި ގދ ނިސްބާޙު ހަސަން H7/01157 790

67 154-2-06ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އަސްރުމާގެ ދާންދޫ ގއ ޝުޖާޢު މުޙައްމަދު H7/01448

154-2-06ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ދިރިމާގެ ދާންދޫ ގއ މައިސޫނު މުޙައްމަދު H11/00108

67 ތޮެެއިބާ.މ މާލެ ކ ވިދުވަރުގެ.މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ޢަލީ H7/01467 792
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

67 10177ހުޅުމާލެ ގޯތި  މާލެ ކ ހީރޯ.ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު ޒުވީނާ H7/01636 793

67 11-2-08ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ކަދުމާގެ ގެމަނަފުށި ގއ މަރްޔަމް ޚަދީޖާ H7/01937 794

67 ވިންޓާރ ޕެލެސް. މއ މާލެ ކ ބަރާބަރުގެ ހިތަދޫ ސ ރަޙްމަތު H7/02711 795

67 3-3-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މުރަކަވިލާ  ވެލިދޫ ނ ޢަލީ ނިޔާޒް H7/03543

3-3-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ 3-3-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  މާލެ ކ އާމިނަތު ފަލާޙާ H8/01853

67 ވިޝަން . ހ މާލެ ކ ބޮންތި  ދާންދޫ ގއ ޝުރުހަބީލު އިބްރާހިމް  H7/04615

ވިޝަން .ހ މާލެ ކ މިލާނޯ  މަކުނުދޫ ހދ ފާޠިމަތު ލިޒާމާ  H7/02572

67 ފީރޯޒްވާދީ . މއ މާލެ ކ އަރްޔާފް މީދޫ ދ އަޙްމަދު ރަޝީދު H7/05404 798

67 3-2-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ މުސްތަރީގެ ނައިވާދޫ ހދ އާދަމް ވަޙީދު ޙުސައިން  H7/06376 799

67 ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ/ތުހުފާ.ހ މާލެ ކ އަހިވަލިގެ.ދަޑިމަގު ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު H7/07831 800

67 ހައިނާ . މ މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ  ކޮލަމާފުށި ގއ މުޙައްމަދު ރިފްޝާން  H7/08140 801

66 މ ވޯލްނަޓް މާލެ ކ ޒަހާމަންޒިލް ހިތަދޫ ސ ޝިނާޛާ ރަޝީދު H7/00109 802

66 11173ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ މާގަލް ނައިވާދޫ ހދ އަޙުމަދު ޝާތިރު މުޙައްމަދު H7/00110

11173ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ވެލްގްރޯއާގެ.ހ މާލެ ކ ފާޠިމަތު އަހުލާމް H8/00053

66 hފިފްޓީ ފްލާވަރ ިެ މާލެ ކ 10163ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މާލެ ކ ެައަޙްމަދު މުޖުތަބާ H7/00113 804

66 ޕޯޓްސައިޑް މާލެ ކ ބިއްދޮށުގެ ނިލަންދޫ ފ އަލީ އަޙްމަދު H7/00150

ޕޯޓް ސައިޑް މާލެ ކ މޫރިތި ނޑިދޫ ބަ ދ ފާތިމަތު ޝީރީން ޢަލީ H7/00146

66 ސައްކެޔޮގެ.މއ މާލެ ކ މަދަރުސާދޮށުގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް H7/00183 806

66 ރަތްވެލި.މ މާލެ ކ ނަރުގިސްގެ ފޭދޫ ސ ފާތިމަތު ލީނާ  H7/00187

ރަތްވެލި މާލެ ކ ދެވެނިގެ.މއ މާލެ ކ ޙަސަން ޞަބާޙް H8/00092

66 ނައިޓްސްޓާރ.ގ މާލެ ކ ހަވޭލި ކިނޮޅަސް ރ ޢަބުދުއް ސަމީޢު ޙަސަން H7/00236

ނައިޓް ސްޓާރ މާލެ ކ އާޞިމާމަންޒިލް އިހަވަންދޫ ހއ ނާޡިމާ މުންޛިރު H7/00238

66 ލިސްމާޓާ.މ މާލެ ކ އޯޝަންޑްރީމް ތިނަދޫ ގދ ޝާން މުޙައްމަދު  H7/00241 809

66 38394 މާލެ ކ ހުދުވެލި  މާމިގިލި އދ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H7/00897 810

66 މާލެ ވަނަ ފްލޯރ2 / 3ލައިފް . ގ ކ ވާކަރުގެ ވިލިނގިލި ގއ އާމިނަތު ރިޔާޟާ H7/00921 811

66 3މއ ސީލް  މާލެ ކ ހަނަފަސްގެ އިންނަމާދޫ ރ ސާފިރާ ޢަލީފުޅު H7/00959 812

66 02- 138-ޖީ ހުޅުމާލެ ކ އޮއިވަރު ނައިފަރު ޅ ޢަލީ ނަސީމް H7/01680 813

66 ޖަނަވަރީވިލާ. ހ މާލެ ކ އޯޝަންރީޑް ދެއްވަދޫ ގއ މަރްޔަމް ފަޞީލާ  H7/02368 814

66 ސަންޑްރީމް .ހ މާލެ ކ ފިނިމާގެ  ވިލުފުށި ތ އާމިނަތު ޝަރުމީނާ  H7/02491 815

66 ހުރަވީގެ.މއ މާލެ ކ ފައިންބީޗް އަނގޮޅިތީމު ރ އާމިނަތު ޝިފާ H7/02603 816

66 އަލްބިޑޯ.ގ މާލެ ކ ގަހާ މާލެ ކ އަޙްމަދު ނާފިޢު H7/02641 817

66 އާސާމް ވިލިނގިލި ގއ އާސާމް ވިލިނގިލި ގއ އިބްރާހީމް ޝާހީން H7/02967 818

66 ހިރިކުއްޅަގެ. މއ މާލެ ކ ހަނދުވަރީގެ ވަށަފަރު ހއ މަރްޔަމް ސަހުލާ H7/03477 819

66 205/174 ހުޅުމާލެ ކ ޕެޓްރޯސްޓާރ މާމެންދޫ ލ ފައުޒިއްޔާ ޙާމިދު H7/03519

174-2-05 ހުޅުމާލެ ކ ބެރުގެ. ގ މާލެ ކ ޖާވީދު ޢަބްދުލްޙަކީމް H8/01835

66 އޮސާކާ. ހ މާލެ ކ މާތޮޑާއަވަށް، ސެމާ ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ނާމިދާ މުޙައްމަދު H7/03724 821

66 ދިލާސާގެ މިލަދޫ ނ މަންޒަރުގެ މިލަދޫ ނ ޢާއިޝަތު އަންވަރީ H7/03780 822

66 ދޫރިޔަން ފްލެޓްސް މާލެ ކ އޭސިޔާ ބާރަށް ހއ މުޙައްމަދު ޝިފާޒް H7/03855 823

66 މޫދުފެހި. ވ ވިލިނގިލި ކ ނަސީމީވިލާ އިންނަމާދޫ ރ ފާޠިމަތު ޝިފާ H7/04922 824

66 އިންސިއްޔާ މަންޒިލް. ގ މާލެ ކ ހިނާމާގެ މުރައިދޫ ހއ ޞިރާޠު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް H7/05624 825

66 ޖީ-03    159ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހިތައްފިނިވާގެ ހެނބަދޫ ނ ޒީނާ އަބޫބަކުރު H7/05697 826

66 167-1-02 ހުޅުމާލެ ކ ރޯޝަނީވިލާ ކޮލަމާފުށި ގއ ވަދީނާ ސަޢީދު H7/06040 827

66 ބީޗްނެސްޓް. ގ މާލެ ކ އޯކިޑްވިލާ ނޑިދޫ ބަ ދ ސަޖީދު މުޙައްމަދު H7/06056 828

66 ބަވަތި.ގ މާލެ ކ ލިލީމާގެ ހިންނަވަރު ޅ ޢަލީ ޙުސެއިންފުޅު H7/06252 829

66 ނިއުޝާރާޒު، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގު.ގ މާލެ ކ މަންފާ ހިންނަވަރު ޅ ޙަސީނާ އިސްމާޢީލްފުޅު H7/06641 830

66 ޕަލްމާ  ހިތަދޫ ސ ޕަލްމާ  ހިތަދޫ ސ މަރްޔަމް ރޭޝްމާ  H7/07075 831

65 ނޑިނޫމާގެ .މއ މާލެ  ވަނަ ފުލޯރ2ތަ ކ އިތާހާ މަނަދޫ ނ هللاޔާފިސް ޢަބްދު H7/00003 832

65 ބިއުޓީހައުސް.މ މާލެ ކ ޖުވެލެރީ ހުޅުދޫ ސ ޝަމްހީން H7/00014 833

65 ޕެއަރސް މާލެ ކ މަލަސް ހިންނަވަރު ޅ ފާތިމަތު ޙުނައިފާ ޙަސަން H7/00018 834

65 އ4ޭ-ސުންދުރަ މާލެ ކ ވައިމަތީގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ މޫސާ ފަތުހީ H7/00025 835
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

65 ސަބްދެލިމާ.ވ ވިލިނގިލި ކ ވީވަރު ކޮޅުފުށި މ އަހްމަދު ޒަކީ H7/00053

ސަބްދެލިމާގެ.ވ ވިލިނގިލި ކ ބޮކަރުމާގެ ކޮޅުފުށި މ މުޙުސިނާ H7/00069

65 ރޑްލީ.މ ޔާ މާލެ ކ އަލަނާސިގެ  މާރަންދޫ ހއ ޝަހީމް هللا ޢަބްދު  H7/00059 837

65 58-ޖީ-02ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވިދުވަރުގެ ފެންފުށި އދ ޔޫސުފް އިސްމާޢީލް H7/00064 838

65 ޒެޑް އެން ހައުސް މާލެ ކ ވައިލެޓްއާގެ ވިލިނގިލި ގއ ެިެައިބްރާހީމް ޝާކިރު H7/00065 839

65 ހ ހަމަރޯޅި މާލެ ކ ގްރާމީޒް މަޑަވެލި ގދ އަލީ ޙަމްދޫން H7/00074 840

65 އޯކިޑްޕްލާޒާ.މ މާލެ ކ ކަނީރުގެ އިނގުރައިދޫ ރ ފާޠިމަތު ޝަބާނާ H7/00076

(407)އޯކިޑުޕްލާޒާ . މ މާލެ ކ އެކުވެރިންގެއައްސޭރި  ގައްދޫ ގދ هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު H7/01727

65 މަލިކުވިޔު.މއ މާލެ ކ ފުނަމާގެ ކެލާ ހއ މުޙައްމަދު ސަބީޙް H7/00080 842

65 ވިލުދޮޅި މާލެ ކ ގުލްޝަން ކޮލަމާފުށި ގއ މުޙައްމަދު ވަލީދު H7/00082

ވިލުދޮޅި.މ މާލެ ކ ހަނީމޫން ފޮއްދޫ ނ ފާޠިމަތު ވިސާމާ އިބްރާހިެީމް H7/00079

65 މާލެ ވަނަފަންގިފިލ1ާރޭޓް .މއ ކ ހުވަނދުމާގެ NULL ބ ނަޝީދު އަޙްމަދު ނިޒާރު H7/00084 844

65 އިބްރާހިމީއާބާދު .މ މާލެ ކ ވައިޓްސޭންޑް ގައްދޫ ގދ އަޙްމަދު ޖަމީލް H7/00086

4އިބްރާހިމީއާބާދު .މ މާލެ ކ ޒަމާލިކް ތޮއްޑޫ އއ މަރްޔަމް ސުޒީ H7/00087

65 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ3ާޓޮމާޓޯފްލާވަރ . މއ ކ ނައިޓްރޯސް މުލައް މ ޙަސަން ލަޠީފް H7/00091

ޓޮމާޓޯ ފްލާވަރ. މއ މާލެ ކ އިއޯނާ. ގ މާލެ ކ ފާތިމަތު ރިފާއު H8/00136

65 ފަހާގެ.ހ މާލެ ކ ޓައިމްލެސް އުތީމު ހއ އިބްރާހިމް ޒިޔާދު H7/00126

އ5ޭފަހާގެ .ހ މާލެ ކ ރިވެލި ނޮޅިވަރަމް ހދ އާއިޝަތު ޝަހުމާ H7/00129

65 ގުރުސް.ހ މާލެ ކ ވިނާވެރޭ ފުވައްމުލައް ޏ ފާތިމަތު ވަހީދާ H7/00128 848

65 ހ ރަތްކުނާރުގެ މާލެ ކ ެިެެެާެިެިއިރާމާގެ މުލި މ މުޙްތާރު ޢަބްދުއްރަޙީމް H7/00141

ރަތްކުންނާރުގެ.ހ މާލެ ކ ރަތްކުންނާރުގެ.ހ މާލެ ކ މަރްޔަމް ރަޖްނީ H8/00076

65 ސެންޓަލަމް.ހ މާލެ ކ ސަލްޖަމްގެ ހުޅުދޫ ސ މުންޢިމާ ފައުެުޒީ H7/00142 850

65 އ5ޭ-10އެދުރުވެހި  މާލެ ކ މުލައްމާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ސައީދުهللا އަބްދު H7/00176

10-5އެދުރުވެހި  އޭ.  ވ ވިލިނގިލި ކ 11187ނަންބަރު ރސ . ދަފްތަރު މާލެ ކ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް H9/01554

65 ސަންގުވިލާ.ހ މާލެ ކ ނިއުލައިފް ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ މުޙައްމަދު ކިނާން H7/00179 852

65 ރެކްސީ. ހ މާލެ ކ ދިނަށަ ނޑިތީމު ކަ ށ ރަޟިއްޔާ ޢުމަރު H7/00180 853

65 ޝުދޫއު ފަސްވަނަ ފަންގިވިލާ. ގ މާލެ ކ އޯކިޑްވިލާ  ރަތަފަންދޫ ގދ މަރްޔަމް ސަޢީދު H7/00184 854

65 އުޖާމާވިދުވަރު.ގ މާލެ ކ ލިލީ މަނަދޫ ނ މަޢުރޫފް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް H7/00189

އުޖާލާވިދުވަރު.ގ މާލެ ކ އުޖާލާވިދުވަރު.ގ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޖޫލިޔާ H8/00089

65 ތިލަފިހިގެ.މ މާލެ ކ ފުއްޓަރުގެ ހިތަދޫ ސ ފާޡިމަތު ޝަޒްނީ ނަޞީރު H7/00192 856

65 ޑަބްލިންގް.މ މާލެ ކ ޑޭޒީމާގެ ދިއްދޫ ހއ އާެައިޝަތު ތައުފީޤާ  H7/00211 857

65 ބިއުޓީނައިޓް.ހ މާލެ ކ ހުވަނދުމާގެ ނޑޫދޫ ކަ ތ ސީމާ ޒާހިރު H7/00222 858

65 05. ހުޅުމާލެ ހުޅުމާލޭ ފުލެޓ12ް.ޖީ ކ އަސުރުމާގެ  ގެމަނަފުށި ގއ هللاމަދީޙާ ޢަބްދު H7/00226 859

65 މާލެ ފްލެޓ403ްވޭސައިޑް .މއ ކ ޔެލޯކޯން ހިތަދޫ ސ هللاޚަދީޖާ ޢަބްދު H7/00232

މާލެ ފްލެޓ403ްވޭސައިޑް، .މއ ކ މާލެ ފްލެޓ403ްވޭސައިޑް، .މއ ކ ޢަހްމަދު ޝަރީފް H8/00109

65 ގޮންގުރެސްގެ.މ މާލެ ކ ރޯޒްމީޑް އިސްދޫ ލ އިބްރާހީމް ޝަހީމް H7/00248

ގޮންގުރެސްމާގެ.މ މާލެ ކ ވިލްދޮޅި ކޮމަންޑޫ ށ ޢާއިޝަތު ނިޢުމާ H7/00250

65 5-5-އެދުރުވެހި ބީ މާލެ ކ ސަޒްނާމަންޒިލް ބުރުނީ ތ މުފީދާ ޢަބްދުލްޙަކީމް H7/00249 862

65 މައިސޫރު. ވ މާލެ ކ ހޭޒްލީން މަތިވެރި އއ ފާޠިމަތު ޝަހްމާ H7/00265 863

65 ލައިޓްޝެޑޯ. މ މާލެ ކ ލައިޓްޝެޑޯ. މ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ޢާމިރާ H7/00266 864

65 ދޮންފިނޮޅު. މ މާލެ ކ ނޫރާނީއާގެ ވިލިނގިލި ގއ މުޙައްމަދު ޖަމީލް H7/00271

ދޮންފިނޮޅު. މ މާލެ ކ ވައިލެޓްއާގެ ވިލިނގިލި ގއ ފަތުޙިއްޔާ ޝާކިރު H7/00273

65 މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ4ާޓެކްސާސްހުޅަނގުބައި، . މ ކ ޓެކްސާސްހުޅަނގުބައި. މ މާލެ ކ ޙަސަން ސިމާޢު H7/00292 866

65 ޖަވާހިރުގެ.މ މާލެ ކ ރިހިވެލިގެ މިލަންދޫ ށ ޢާއިޝަތު ސަޖަން H7/00312 867

65 ޗެރީހައުސް.ގ މާލެ ކ ސާދީވިލާ ވިލިނގިލި ގއ އާއިޝަތު ފަތުހިއްޔާ H7/00315 868

65 1ވައިލެޓްމާގެ ނަންބަރ .މއ މާލެ ކ ފެހިފަރުދާގެ ވިލުފުށި ތ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުމައިދު H7/00326

1ވައިލެޓްމާގެ ނަންބަރ .މއ މާލެ ކ އަތަމާގެ ޅައިމަގު ށ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ H7/00327

65 މއ ލާމިގެވާގެ މާލެ ކ 9409ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  މާލެ ކ ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު H7/00346 870

65 ސ7ވ ކަމާޝަލް އެފް ބްލޮކް  ވިލިނގިލި ކ ގޯލްޑަންފާލް NULL ޅ ޢަލީ ވަޙީދު H7/00356

މާލެ ސ7ީކޮމާޝަލް އެފް ބްލޮކް  ކ ބަނަފުސާގެ މަޑުއްވަރީ ރ މަރްޔަމް އަޒްލިފާ H7/00359

65 ކާމްސީ.ހ މާލެ ކ ޖާދޫގެ ހިތަދޫ ސ ފާޠިމަތު ރިޔާސާ H7/00357 872
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

65 ރޑްލީ . މ ޔާ މާލެ ކ އަލަނާސިގެ  މާރަންދޫ ހއ އައިމިނަތު ޝަހުލާ H7/00375 873

65 ވައިޓްބީޗް.މ މާލެ ކ ޗަބޭލީގެ ދެއްވަދޫ ގއ އިބްރާހިމް ފަޟީލް H7/00379

ވައިޓްބީޗް.މ މާލެ ކ ވެނީލާގެ ފުލިދޫ ވ ފާޠިމަތު ރީޝާ H7/00382

65 126-01-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަލިފަށުއިގެ ގަން ލ ޙައްވާ ނިޝާމާ H7/00383

126-1-04ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޗެރީހައުސް.ގ މާލެ ކ އާޒާން އަޙުމަދު އަޒްމީރު H8/00207

65 ގީލާވިލާ. މ މާލެ ކ ގުލާބީވިލާ ފިޔޯރީ ގދ މުޙައްމަދު ނައުފަލު H7/00392 876

65 މާލެ އުފާ ވިލިނގިލި ކ ވަހުތާންދޮށުގެ ހިންނަވަރު ޅ ވަޞިފްهللا ޢަބްދު H7/00401 877

65 1204ފުލެޓުނަންބަރ 02ސިނަމާލެ މާލެ ކ ދޫރެސް ތިނަދޫ ގދ ރަޝީދުهللا ޝުޖާޖް ޢަބްދު H7/00407 878

65 ކަންމަތީގެ ކިނބިދޫ ތ ކަނމަތީގެ ކިނބިދޫ ތ އާމިނަތު ޙަސަން H7/00485 879

65 ގޯލްޑެން ހައުސް. ގ މާލެ ކ އަލިގާ. މިސްކިތްމަގު ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު ޢަލީދީދީ H7/00487

ގޯލްޑެންހައުސް މާލެ ކ ޔަމަން ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ޔުސްރާ H7/00488

65 ސޭންޑީހޮލޯ. މ މާލެ ކ ގާދޫގެ ހިތަދޫ ސ ރުޤިއްޔާ ޙަސަން H7/00535 881

65 10581 ހުޅުމާލެ ކ ބުރޮޅިމާގެ ހިތަދޫ ސ އާމިނަތު ޝެހެންދާ H7/00536 882

65 ހުޅުމާލެ ލޮޓ11173ްހުޅުމާލެ  ކ މޭގާ ތިނަދޫ ގދ ޒާހިދާ ނަޖީބް H7/00548 883

65 14-04  2ސިނަމާލެ . ގ މާލެ ކ ހުދުހުތްޕިލާގެ. މއ މާލެ ކ ވިސާލުهللا ޢަބްދު H7/00560 884

65 ހ އެކްސްޓަރހެވަން މާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ  ފެންފުށި އދ މުޙައްމަދު ޔޫސުފް  H7/00619 885

65 މ ރިޔާ  މާލެ ކ މ ރިޔާ  މާލެ ކ އާއިޝަތު ލަޔާލް H7/00622 886

65 ޕާލްބީޗް.ވ މާލެ ކ ޔުނިކޯ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ޒިމްނާ ނަޞީރު H7/00746 887

65 ނޭވީބުލޫ.ގ މާލެ ކ ހިލިހިލާގެ ދެއްވަދޫ ގއ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު H7/00753 888

65 މަލަސް.ގ މާލެ ކ މޭވާގަސްދޮށުގެ  ހުޅުދޫ ސ އިބްރާހިމް ޝަޒީލް  H7/00853

މަލަސް.ގ މާލެ ކ ތުރަޝް ތިނަދޫ ގދ ޝަމްހީނާ ޢަބްދުއްޞަމަދު  H7/00849

65 މާލެ ފުލ5ޯވައިޓް ޕިޖަން .މ ކ މުރިނގު ކިނބިދޫ ތ އަހްމަދު މިސްބާޙް H7/00948 890

65 މއ ގުމްރީވިލާ މާލެ ކ ހުދުފިނިފެންމާގެ ދެއްވަދޫ ގއ ހަނީޒާ ޢަބްދުއްޞަމަދު H7/00956 891

65 ގ،ރީތިފެހި މާލެ ކ ދަބުރުއްގެ ހިތަދޫ ސ ޝަހީންهللا ޢަބްދުއް H7/00999 892

65 އަލަނިރު  މާލެ ކ ދޫރެސް  ދަރަވަންދޫ ބ އަޙްމަދު ޝަހީމް H7/01162 893

65 ސަންއީސްޓް. ގ މާލެ ކ ބަގީޗާގެ ފޮނަދޫ ލ އިބްރާހީމް ނާއިފް H7/01394 894

65 ގުލޭނޫރަންމާގެ.މ މާލެ ކ އާގަރާ ވިލިނގިލި ގއ ޢަބްދުއްސަލާމް ލުތުފީ H7/01425 895

65 މ ބިއުޓީންހައުސް މާލެ ކ ހިމާލިޔާގެ މަރަދޫފޭދޫ ސ އަޙްމަދު ޞަބާޙް H7/01477 896

65 އ1ޭ 11217ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ތުންދި، ވިނަރެސް ގަން ލ މުއުމިނާ އިދުރީސް H7/01512 897

65 902ބީ-ގާކޮށި މާލެ ކ އެއްގަމުގެ  ކެންދޫ ބ ޢަލީهللا ޢުބައިދު H7/01645

902-ގާކޮށި ބީ މާލެ ކ ހުސްނީވިލާ  ކެންދޫ ބ ޝީރީނާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން  H11/00122

65 ލޭޓެސްޓް. ހ މާލެ ކ ގޮމަކަސްތޫރިގެ. ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު ނަދީމާ H7/01768 899

65 ސީލް.މއ މާލެ ކ ވިންޓަރ ދެއްވަދޫ ގއ ޖީޒާ ޒުހައިރު H7/01842 900

65 ފަންއަރި.މ މާލެ ކ ލިލިއަންފާރކް ތިނަދޫ ގދ ޢާއިޝަތު އަބްދުއްސައްތާރު H7/01880 901

65 ހ ޖަނަވަރީވިލާ މާލެ ކ އޯޝަންރީޑް ދެއްވަދޫ ގއ ޢާއިޝަތު ފަޒުނާ H7/01919 902

65 މާތަނޑަ.މއ މާލެ ކ މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ هللاޢަހްމަދު އަބްދުެު H7/01928 903

65 ރޮކެޓްގެއާގެ. ގ މާލެ ކ ބަނަފްސާގެ ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ މަދީޙާ އާދަމް H7/02218 904

65 ތޮނަ. މއ މާލެ ކ ވޭރެގަމިގެ. ދިގުވާނޑު ފުވައްމުލައް ޏ H7/02231 އާއިޝަތު އަޙްމަދު ޝަރީފް   905

65 11372ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ ގުލްޝަން  ނައިފަރު ޅ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް H7/02302 906

65 އަސްމަހި. ގ މާލެ ކ މޫސުމް. ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޢާއިޝަތު އަސްމާ H7/02345 907

65 އެވަރބްރައިޓް. މއ މާލެ ކ ޖަނަވަރީމާގެ ނިލަންދޫ ފ ޢަލީ އަޙްމަދު H7/02418

ބަގީޗާގެ ނިލަންދޫ ފ ބަގީޗާގެ ނިލަންދޫ ފ ޝަޒީލާ މޫސާ H7/02420

65 މޯރާ. މ މާލެ ކ މޯރާ. މ މާލެ ކ އާމިނަތު ނަސްފާ H7/02524 909

65 ( ވަނަ ފަންގިފިލ1ާ)ފިނިވައިޖެހޭގެ . ހ މާލެ ކ 5-06  4ސިނަމާލެ . ވ މާލެ ކ ޝިމްލާ ޝާކިރު H7/02693 910

65 ރީކޯ. ހ މާލެ ކ މާތިޑާއަވަށް، ދިވިލި ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ މުޙައްމަދު އާސިފް H7/02755 911

65 ކެޔޮެަވަލުގެ . މއ މާލެ ކ ސީނާ  ވިލިނގިލި ގއ ފާޠިމަތު ޔަމްނާ ޙަސަން  H7/02768 912

65 2ޝަރީފާމަންޒިލް  މާލެ ކ ގުލްތަސްތާނުގެ ކުޅުދުއްފުށި ހދ ޙަސަން ޙުސައިން  H7/02836

2ޝަރީފާމަންޒިލް  މާލެ ކ 2ޝަރީފާމަންޒިލް  މާލެ ކ އާމިނަތު ލިއުޝާ H12/00056

65 ޒަމްޒަމީގެ. މ މާލެ ކ ޖަވާހިރުމާގެ ތޮއްޑޫ އއ ރިސާނާ ޢަލީ H7/02915 914

65 ރޯޒީސައިޑް. މ މާލެ ކ ފެވަރިޓްކޯނަރ. މ މާލެ ކ ރާނިޔާ މުޙައްމަދު ސަމީރު H7/02940

ރޯޒީސައިޑް. މ މާލެ ކ ރޯޒީސައިޑް. މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ރައްސާމް H7/02941
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40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

65 ޒަބަރު ޖުދުގެ.ހ މާލެ ކ މޫވާގެ ވެލިދޫ ނ މާހިރާ ޢަލީ މަނިކް H7/02986 916

65 84-2-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހުދުފިނިފެންމާގެ ގާދިއްފުށި ތ هللاޙުނަފާ ޢަބްދު H7/03026 917

65 ގުޑްހާރޓް. މއ މާލެ ކ އިރުޒުވާމާގެ ހުޅުދޫ ސ ސަމާ އިބްރާހީމްދީދީ H7/03195 918

65 ދޫރެސްވިލާ. ގ މާލެ ކ ބަހާރީގެ މާމެންދޫ ގއ ޢާމިނަތު ޝިއުނާ H7/03197 919

65 ރިހިވިދުވަރުގެ.މ މާލެ ކ ލައިފްބޯއި ތިނަދޫ ގދ އާމިނަތު ޙުސައިން H7/03282

ރިހިވިދުވަރު.މ މާލެ ކ ހިޔަލީގެ ދެއްވަދޫ ގއ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ H7/03283

) 11258ެުހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 65 (  ވަނަ ފަންގިފިލ4ާ  ހުޅުމާލެ ކ ހެލެގެލި  ފިޔޯރީ ގދ ނަފްޙަތު ޝަރީފް  H7/03341 921

65 ކަދުރުމާގެ. މ މާލެ ކ ހަވީރީގެ.ދަޑިމަގު ފުވައްމުލައް ޏ ފަރީޝާ H7/03436 922

65 އާހިޔާ ވަށަފަރު ހއ އާހިޔާ ވަށަފަރު ހއ ޢާއިޝަތު ޝާޢިރާ H7/03566 923

65 ނައިލޯނުގެ ފިއްލަދޫ ހއ ނަެައިޓްރޯސް ތަކަންދޫ ހއ ޢާއިޝަތު ތަހުމީނާ  H7/03589 924

65 ކާމިޔާބްގެ.މއ މާލެ ކ އާސެނަލް ދެއްވަދޫ ގއ ޝަޒްނާ ރަޝީދު H7/03613 925

65 ނައިޓް ފްލާވަރ. މ މާލެ ކ ގުލްޗަންޕާގެ ނައިފަރު ޅ هللاހާމިދު އަބްދު H7/03751 926

65 ކުރިމްސަންރެޑް. މއ މާލެ ކ ފެހިބަގީޗާގެ ތޮއްޑޫ އއ މަރްޔަމް ޢަރީޝާ H7/03787 927

65 06-1-02ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ހިމާލިޔާ. މުކުރިމަގު ގަން ލ މުޙައްމަދު ނާޡިމް H7/03805 928

65 ފ3ތުޅާގިރި، .މ މާލެ ކ މާލެގަން، މޭވާގެ ފުވައްމުލައް ޏ ފާޠިމަތު މުނީ H7/03841 929

65 8ޕެރިސްގެ . މއ މާލެ ކ ފިތުރޯނުގެ މާއެނބޫދޫ ދ ޝުޢައިބު ޢަލީ ފިރާޤު H7/03854

މާލެ ވަނަ ފްލ5ޯ/ 8ޕެރިސްގެ  ކ ސޯސަންމީޑް  ބިލެތްދޫ ފ ސަމާ އިބްރާހީމް H7/03947

65 1-3-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މާފެހި ގައްދޫ ގދ މުޙައްމަދު ޝުހައިލް H7/03975 931

65 ރީތިނޫ މާލެ ކ ޖަނަވަރީމާގެ ނިލަންދޫ ފ ޙުސްނުއްނިސާ އަޙްމަދު H7/04084 932

65 ތިލިންފަރު.މއ މާލެ ކ ބަށިމާގެ މޮޅަދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު H7/04136 933

65 ނޑު.މ އޮނިގަ މާލެ ކ އުޑުވިލާ އުތީމު ހއ އާޙްމަދު ސާޖިދު H7/04154 934

65 ރޑަން ގްރީން ގާ މާލެ ކ ނޑީ ސްނޯރޯސް. ތު ގަން ލ މަރްޔަމް ހިންދު H7/04157 935

65 ފޯވިންގްސް ހުޅަނގުބައި.މ މާލެ ކ ރަބީއުމަންޒިލް ބާރަށް ހއ ޢަލީ މިޞްރު H7/04277 936

65 ރޭވަން. މ މާލެ ކ އޯކިޑްމާގެ ދާންދޫ ގއ ފާޠިމަތު ޝާހިދާ H7/04288 937

65 އިހާ . ގ މާލެ ކ މިނަރުވާހައުސް  ގާދިއްފުށި ތ ޝާނީޒް އަބްދުލް ވާހިދު  H7/04324 938

65 ލަކީހެވަން.މ މާލެ ކ ލަކީހެވަން.މ މާލެ ކ އާއިޝަތު މުޙައްމަދު H7/04354 939

65 ބ5ީލައިލަކް .ގ މާލެ ކ އެވަރބްލޫ ހިންނަވަރު ޅ އާއިޝަތު ޞޯލިހު H7/04393 940

65 ނައިޓްވިލާ . މއ މާލެ ކ އޯކަމް  ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ރަޝިދާ  H7/04475 941

65 (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) 10558ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަންދަލީބުގެ ހިތަދޫ ސ ޢާއިޝަތު ނުހާ H7/04502

(ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) 10558ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ ވިލިނގިލި ގއ މަޒީދު މުޙައްމަދު H11/00310

65 ރަންމުތްގެ . މއ މާލެ ކ ވެސްޓްވިއު  މަރަދޫފޭދޫ ސ ފާޠިމަތު ޙަލީމް  H7/04535 943

65 ގުލްސަންޕާގެ.މ މާލެ ކ ބަގީޗާ ކާށިދޫ ކ ނާދިރު ޝިޙަމް H7/04551 944

65 98.1.03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ފީރޯޒްގެ  މަޑަވެލި ގދ އިބްރާހީމް ޝާން  H7/04598

98.1.03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ މަންޒިލް  މަޑަވެލި ގދ ރަޒުނާ ރަޝާދު  H7/04596

65 ގްރީންހެވަން ދެކުނުބައި .ހ މާލެ ކ މަބުސްތާނުގެ ފިއްލަދޫ ހއ މުޙައްމަދު ވަޙީދު H7/04624

ގްރީންހެވަން ދެކުނުބައި . ހ މާލެ ކ ގްރީންހައުސް  ފިއްލަދޫ ހއ ސާރާ މޫސާ  H7/04609

65 ފެންވިލާ. ހ މާލެ ކ ނީލޯފަރުގެ ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު ޙަލީލް H7/04750

ފެންވިލާ. ހ މާލެ ކ ފެންވިލާ. ހ މާލެ ކ ޝަޝްނާ ރަޝީދު  H7/04751

65 ފެހިފަށުވިގެ. ހ މާލެ ކ ގަސްދޮށުގެ ނިލަންދޫ ގއ އަޙްމަދު ޝަހީލް H7/04833 948

65 129-ޖީ-06ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ އުދަރެސް ރަކީދޫ ވ ޙުސައިން ރަޝީދު H7/04836 949

65 ޒުހުލު.މ މާލެ ކ ބުލްބުލާގެހުޅަގުބައި ގައްދޫ ގދ هللاޖުނައިދު ޢަބްދު H7/04861

ޒުހުލު. މ މާލެ ކ އަލްފާ މަކުނުދޫ ހދ ޒަޢީމާ މުޙައްމަދު H7/05828

65 ނެއްލައިދޫގެ .މ މާލެ ކ ގްލޯމިން ފޭދޫ ސ ޢާއިޝަތު ޢާފިޔާ H7/04879 951

65 ރޯޝަންޕެލަސް.ގ މާލެ ކ ހުރާ  ހިތަދޫ ލ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު H7/05192 952

65 5-3-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އަލިމަސް ހިތަދޫ ސ ޛުހުދާ އިބްރާހީމް  H7/05198

5-3-03ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ އުރަހަ  ނައިވާދޫ ހދ ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަލީ H11/00357

65 ސްވީޓްޑްރީމް. މ މާލެ ކ ބިއުޓީކްއީން ތިނަދޫ ގދ هللاޝިފާޒާ ޢަބްދު H7/05257 954

65 4ހުޅުމާލެ އިތާ ހުޅުމާލެ ކ ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ ހިންނަވަރު ޅ ޢާއިޝަތު އިސްމާޢީލް H7/05357 955

65 ބަނގުފަޑިއްގެ. މއ މާލެ ކ މޫމިޔާ އާގެ. މ މާލެ NULL އަޙްމަދު ފަޒީން H7/05468 956

65 05-2-48ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ އެވަރބްލޫ ގާފަރު ކ ޢަބްދުލްމަޖީދު H7/05486 957

65 އެސްޓްރަލް. މ މާލެ ކ ރަސްދޫ ޗާންދަނީމާގެ އއ އިބްރާހީމް ނަޞީރު H7/05501 958
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

65 ގޯޅިތެރޭގެ. ގ މާލެ ކ އަބްހަރީގެ ހިންނަވަރު ޅ ޢާއިޝަތު ވަފާ މުޙައްމަދުމަނިކު H7/05636 959

65 ޖ02ީ 138ހުެުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހުދުތަރި ހިތަދޫ ސ މުޝްފިޤްهللا ޢަބްދު H7/05865 960

65 2-3-05ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ނިކަގަސްދޮށުގެ ރަތަފަންދޫ ގދ ވަޛުނާ ޒުހައިރު H7/05946 961

65 ކްރިމްސަންރޯސް. މ މާލެ ކ ޓައުންވިލާ މިލަންދޫ ށ ފާރިސްهللا ޢަބްދު H7/06005 962

65 ޝާޒް  މާލެ ކ ޖޯޖެޓްވިލާ  ނޑޭ ކޮ ގއ ޞަފޫރާ އިބްރާހީމް  H7/06055 963

65 6އައިދަ .ހ މާލެ ކ ފަލަހަ.ހ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޒިދުނާ H7/06119 964

65 ބަންޑާރަކޮށި މާލެ ކ ގަހާ ތިމަރަފުށި ތ ސަޢުދީهللا ޢަބްދު H7/06281 965

65 ބަންޑާރަކޮށި މާލެ ކ ސިޑްނީ ކުޅުދުއްފުށި ހދ އަޙްމަދު ޝަރީފް H7/06304 966

65 ޖެލީ.މ މާލެ ކ ޖެލީ.މ މާލެ ކ އަޙްމަދު ޙަމްދޫން H7/06503 967

65 ނޯރައިޓްވިލާ . ހ މާލެ ކ ނޑި ސްނޯރޯސް . ތު ގަން ލ ޚަދީޖަތު ނަދުޙާ  H7/06623 968

65 ދޮއްތަޑަފިގެ .މ މާލެ ކ އެތުމާގެ  ގެމަނަފުށި ގއ ޒީނަތު ޢާދަމް  H7/06876 969

65 ބާޒީ.ވ ވިލިނގިލި ކ މާފަހި.ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ނަހުދިއްޔާ މުޙައްމަދު H7/06889 970

65 ޓެންސްޓާރސް . ހ މާލެ ކ ރިވެލި މުލައް މ ޢަލީ ފައިޞަލް  H7/06994

ޓެންސްޓާރސް . ހ މާލެ ކ ހިއްމަތް ތުޅާދޫ ބ އިޙްސާނާ މުޙައްމަދު މާހިރު H7/06996

65 173-01-02ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހުވަދުމާގެ  ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ޢަޒްނީން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު H7/07142 972

65 ދުނިކޮޅު. މ މާލެ ކ އުޑުވިލާގެ. މަ މާލެ ކ ޙައްވާ އަޒުލީމާ H7/07185 973

65 ރެޑްކޮރަލް  މާލެ ކ ގުލްޒާރުގެ  ހޯރަފުށި ހއ މުނާ ޢަބްދުލްޣަނީ H7/07376 974

65 ބްލޫލައިން  ތޮއްޑޫ އއ ރެޑިއަމްގެ  ތޮއްޑޫ އއ هللا ޙަސަން ޢަބްދު H7/07462 975

65 03-11ހުޅުމާލެ އާރް މާލެ ކ ކަރަންކާގެ މަޑުއްވަރީ ރ ސަބީނާ އަޙްމަދު  H7/07465 976

65 އަލިވިލާގެ.ހ މާލެ ކ ފެނިގެއްލިދާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ އަހްމަދު ނަރީޝު H7/07752 977

65 ނެވަރކޯން.މއ މާލެ ކ ނެވަރކޯން.މއ މާލެ ކ އަޙްމަދު ޝަމްޢޫން H7/07788

ނެވަރކޯން. މއ މާލެ ކ ދޮއްތަޑަފިގެ. މ މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޙަސަން H7/07796

65 ނަފާވިލާ  މާފުށި ކ ރީގަލްގެ. ހ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޙުސައިން H7/07794 979

65 ފެހިމާގެ. ގ މާލެ ކ ހުޅަގުގެ ތިނަދޫ ގދ ރުޝޫނާ ރަޝާދު H7/07869 980

65 ނޑިނޫމާގެ.މއ ތަ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ  ދޮންފަނު ބ ޝާފިޔާ ޢަދުނާނު  H7/07976 981

65 ވިލަމެންދޫ. ގ މާލެ ކ ކަށިމާގެ ދެއްވަދޫ ގއ ނާޒިދާ ތައުފީޤް H7/08220 982

65 ސަންސިޓީ.މ މާލެ ކ ލައިލަކްއިން ރަސްދޫ އއ ޒަހިއްޔާ މުޙައްމަދު H7/08246 983

65 އެވަރބްރައިޓް  މާލެ ކ ފޮނިލުބޯގެ  ނިލަންދޫ ފ ފަރީދާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް  H7/08289 984

65 އަލިމަސްގެ.ގ މާލެ ކ ޝާދީވިލާ ކޮލަމާފުށި ގއ ޝިމާލުهللا ޢަބްދު H7/08303 985

65 6-03-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ތިރިންގަލި. މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު މަހުރާން އާރިފް  H7/08427 986

65 (ބ7ީ)ނިޔާޒު ވިލާ . މއ މާލެ ކ އިވްނިންގްލޯރީ ހުޅުދޫ ސ ޝިހާމާ ޢަލީ ޝަމީމް H7/08644 987

65 އަރާހަނދު . ހ މާލެ ކ ބްލޫހެވަން  ފިއްލަދޫ ހއ އާދަމް ސަމީލު H7/08851 988

65 އެވަރބްރައިޓް. މއ މާލެ ކ ބަގީޗާގެ ނިލަންދޫ ފ ފަޟީލްهللا ޝަމްސު H7/08871 989

65 ދޫނި. ވ ވިލިނގިލި ކ މުނިޔާގެ ގާފަރު ކ ޙުސައިން ޝަހީމް H7/08875 990

65 ބޮޑުދިއްގާގަސްދޮށުގެ މާލެ ކ ސަންސެޓްވިލާ ހިތަދޫ ސ ހީނާ ވަލީދު H7/09126 991

65 ޕެވީލިއަން.ވ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ  ކޮލަމާފުށި ގއ ޝިހާމް ޝިހާބް H7/09130 992

65 އަޖީން މާލެ ކ ޖަވާހިރުގެ ކޮލަމާފުށި ގއ އިބްރާހިމް ލަތީފް H7/09132 993

65 155-1-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓު  މާލެ ކ އައްސޭރި  ކޮލަމާފުށި ގއ ނަހްޔާން ނިޒާމް  H7/09145 994

65 އެލަންއެވެނިއު،ދެހިވަލަ NULL NULL ނިޔުޓްރޯން.ވ މާލެ ކ ފާތިމަތު ޒިލާ H7/09204 995

65 ބީ ވަނަ ފަންގިފިލ2ާ/ބުލޫވެސްޓް މާލެ ކ ކަށިމާގެ ވާދޫ ގދ އަޙްމަދު ޝިޔާޒް H7/09214

މާލެ ވަނަ ފަންގިފިލ2ާ/ ބުލޫވެސްޓް. ގ ކ ދިލްޝާދުގެ މީދޫ ދ ސުހާ އިބްރާހީމް H7/06693

64 ވާނީގެ.ގ މާލެ ކ ކަށިކެޔޮމާގެ ތިމަރަފުށި ތ މަރްޔަމް ޝިބާނާ ޙަސަން H7/00075 997

64 ޑޮނީގޯލް.ހ މާލެ ކ ވިކްޓްރީ.މާދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ ފަޟްލާ ވަޙީދު H7/00197 998

64 ހ ގުލްއަލާމާގެ  މާލެ ކ އަލްމާސް އަޙްމަދު ފޭދޫ ސ އަލްމާސް އަޙްމަދު  H7/00355

ގުލްއަލާމާގެ. ހ މާލެ ކ ކެނެރީވިލާ ފޭދޫ ސ ރިޟްވާން ސަޢީދު H7/06080

64 ނޑި.މ ކު މާލެ ކ ނޑި.މ ކު މާލެ ކ ފާޠިމަތު ޖުހައިނާ އަޙްމަދު H7/00400 1000

64 99-2-04ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ ޖާފާނުގެ ތުޅާދޫ ބ މޫސާ ރަޝީދު H7/00421 1001

64 ރަންނާޅީގެ. ގ މާލެ ކ އެރޯމާ  ދަރަވަންދޫ ބ ޙުސައިން މުރާދު H7/00428 1002

64 އަންމޯލް. ގ މާލެ ކ ދޮންދުބުރިގެ. މާތޮޑާއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ އާމިނަތު މުޢީނާ H7/00503 1003

64 408އޯކިޑް ޕްލާޒާ . މ މާލެ ކ ސޯސަންވިލާ ތުރާކުނު ހއ ޝިފުނާ އަޙްމަދު H7/00509 1004

64 ނޫއަސުރުމާގެ. މ މާލެ ކ މާގަސްދޮށުގެ އިސްދޫ ލ ޙުސެއިން ނަފީސް H7/00618 1005
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

64 ކާޕެންޓަރުގެ. މއ މާލެ ކ ކާޕެންޓަރުގެ. މއ މާލެ ކ ޢާއިޝަތު ނީޒާ H7/00707 1006

64 ފޭވަރިޓްހިލް. މ މާލެ ކ ހިޔާލީގެ. ފަރެސްއަވަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ ޝަޒްލީނާ އަޙްމަދު H7/00718 1007

64 10407ހުޅުމާލޭ  ހުޅުމާލެ ކ ނޫތަރި ގާފަރު ކ އާނިޔާ ޢަލީ H7/00727 1008

64 10118ހުޅުމާލެ ލޮޓް  މާލެ ކ 10118. ހުޅުމާލެ މާލެ ކ ސިމްލާ ޖަޢުފަރު H7/00918

10118ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދިރިމޫ. މ މާލެ ކ ސަޢުދުهللا ސަހުމު H8/02743

64 6-ހިރި  މާލެ ކ ދިލާސާގެ. ފުނާޑު ފުވައްމުލައް ޏ هللاޙަދީޖާ ޢަބްދު H7/00938 1010

64 ލޭމްޕްސްޓާރ.މ މާލެ ކ ޗަންޕާގެ ފޯކައިދޫ ށ ފާޠިމަތު ރަސްފާ H7/00991 1011

64 ފްލެޓް 63-1-03 ހުޅުމާލެ ކ އިރަމާގެ ރަސްދޫ އއ ޒީނާ ޢަލީ H7/01142 1012

64 މއ ދަތުރުނާގެ މާލެ ކ މާލެގަން ސެމިނާ ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު ސުހާނާ H7/01198 1013

64 ބާދަލް  ތުޅާދޫ ބ ސާދާގެ ތުޅާދޫ ބ ހުސާމް ޢަބްދުލްޤާދިރް H7/01202 1014

64 އޯޝަންމީޑް.ގ މާލެ ކ ހުވަނދުމާގެ ކިހާދޫ ބ މުޖުތަބާ ނިޒާރު H7/01257

(ބީ-4)އޯޝަންވީޑް . ގ މާލެ ކ ގުލްހަޒާރުގެ . ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ އާމިނަތު ސާމިޔާ  H7/03358

64 72-3-07ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  މާލެ ކ އަންނާރުމާގެ ފެލިދޫ ވ އަޙުމަދު ޢަދީލް H7/01304 1016

64 ޔޫލިން. ގ މާލެ ކ ޔޫލިން. ގ މާލެ އަޙްމަދު ޖަވާޒް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އަޙްމަދުކ H7/01364

ޔޫލިން. ގ މާލެ ކ މެޑެލްމާގެއާގެ. މ މާލެ ކ ރަމީޒާ ރިޟާ H7/01366

64 އެޗީވް.މ މާލެ ކ ކުއްޅަވަށްގެ ނޑިތީމު ކަ ށ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު H7/01388 1018

64 އ4ޭޝީޝާވެހި  މާލެ ކ ލޯރައްލާގެ ވެލިދޫ ނ އާމިނަތު ލައިލާ H7/01390 1019

64 149-ޖ-03ހުޅުމާލެފްލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ހަވީރީގުލްޝަން މަގޫދޫ ނ ޢާއިޝަތު ޒިޔާދާ H7/01470 1020

64 ނޑޫގެ.މއ ކަ މާލެ ކ ފަޅޯމާއާގެ ކަނދޮޅުދޫ ރ ނާޠިމާ ޢަލީ H7/01507 1021

64 ޓައިޑް.މ މާލެ ކ ތިޔަރަމާގެ.މ ވިލިނގިލި ކ އަޙްމަދު އިމާން އާދަމް H7/01551 1022

64 ޕާލްމާ.މ މާލެ ކ ޕާލްމާ.މ މާލެ ކ އިބްރާހީމް ރަޝީދު H7/01580 1023

64 ނަސީމީހިޔާ. ވ ވިލިނގިލި ކ ވޭރު ވައިކަރަދޫ ހދ މުޙައްމަދު ޔާމިން H7/01817 1024

64 ވޮށުއަލި. މއ މާލެ ކ ބުލާސަމްގެ ފިޔޯރީ ގދ ޢާރިފް ޝަރީފް H7/01840

ވޮށުއަލި. މއ މާލެ ކ މާފުށީވިލާ މުލައް މ ފާތިމަތު ޚާލިދު H7/01834

64 ދަނޑިއަލުވިގެ ފުރަތަމަފަންގިފިލާ. ހ މާލެ ކ އަތަމާގެ ކޮލަމާފުށި ގއ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްމަޖީދު H7/01895 1026

64 11375ލޮޓް ނަންބަރ  ހުޅުމާލެ ކ މާލެގަން، މޭވާގެ ފުވައްމުލައް ޏ ޢާއިޝަތު ދުންޔާ H7/01968 1027

64 މާޅުވެލި.މ މާލެ ކ ދަގަނޑުތަޅާގެ ހިރިލަންދޫ ތ هللاމާހިރާ ޢަެަބްދު H7/02041 1028

64 58-3-08ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރީޙުއްޞަބާޙް ހަނިމާދޫ ހދ އަޙްމަދު މުއިއްޒު H7/02046 1029

64 10471ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޕެންޒީވިލާ ހުޅުދޫ ސ ޝަރުމާ H7/02081 1030

64 ކެއުގަސްދޮށުގެ މަރަދޫފޭދޫ ސ ކެއުގަސްދޮށުގެ މަރަދޫފޭދޫ ސ އާމިނަތު ރިޟާ H7/02257 1031

64 ނިލަމެހިގެ މަރަދޫފޭދޫ ސ ނިލަމެހިގެ މަރަދޫފޭދޫ ސ އާސިޔަތު އަޙްމަދު H7/02258 1032

64 މ ޖަޒީމާ މާލެ ކ ނޫރާނީވިލާ އުތީމު ހއ ޙަސަން ނާޞިރު H7/02303 1033

64 މަސްރޫމްގެ ދެކުނުބައި. މ މާލެ ކ ރިޔާޒު ވިލިނގިލި ގއ މުޙައްމަދު މުޢާޛު ޔާސިރު H7/02319 1034

64 ހިރިގާ . މ މާލެ ކ ލިވަރޕޫލް މާމިގިލި އދ މަރްޔަމް އުމާނާ H7/02321 1035

64 11289ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ބުލޫބެލް އޭދަފުށި ބ މަރްޔަމް ރަޝީދާ H7/02402 1036

64 ސަމްވީނިއާ.މއ މާލެ ކ ކުދިރަތްމާގެ ރަސްގެތީމު ރ ފާޠިމަތު ޝަހީދާ H7/02451 1037

64 ވިޝަން .ހ މާލެ ކ ބޮންތި  ދާންދޫ ގއ ސަޢާދާ އިބްރާހީމް  H7/02569

ވިޝާން .ހ މާލެ ކ ފީރޯޒުގެ ހޯޑެއްދޫ ގދ ޙުސައިން ފަޔާޟް  H7/02568

64 8ހުޅުމާލެ މަށި ހުޅުމާލެ ކ 8ހުޅުމާލެ މަށި ހުޅުމާލެ ކ އާމިނަތު ފަޒުނާ H7/02642 1039

64 ފިނިވައިޖެހޭގެ މާލެ ކ ހުޅަގުގެ ހަނިމާދޫ ހދ އަޙްމަދު ޝާކިރު H7/02722 1040

64 15-03-08ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޖަނަވަރީގެ  ވާދޫ ގދ ފާޠިމަތު ނާޡިމާ  H7/02974 1041

64 ނާޝިދުވިލާ. ގ މާލެ ކ ވައިމަތީގެ ގުރައިދޫ ތ ޢާއިޝަތު ޝިރަން H7/03076 1042

64 03-1-112ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރޑް ބްލެކްބާ ތިނަދޫ ގދ ފާޠިމަތު ފަރީދާ H7/03125 1043

64 47-1-04. ހިޅުމާލެ ފުލެޓް ނރ މާލެ ކ ކަޑުދޫގެ ކަޅައިދޫ ލ ޙައްވާ ރިޝްމާ H7/03168 1044

64 93-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓްނަންބަރު ޖީ ހުޅުމާލެ ކ ލައިޓްވިޔޫ ރަކީދޫ ވ ޢަލީ ޙުސައިން H7/03306 1045

64 ނަންފަށުވިގެ . ގ މާލެ ކ ރަތްވިލާގެ  މާފުށި ކ މަރްޔަމް ފަޒްނީ  H7/03313 1046

64 (20093)ރޭވާ ވިލާ . ގ މާލެ ކ ކުދިމަގޫމާގެ . ހ މާލެ ކ އަޙްމަދު ނަދީމު  H7/03334 1047

64 02-01-87ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ހުޅުމާލެ ކ ކާށިދޫ.ކ/ކެނެލް ކާށިދޫ ކ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު H7/03343 1048

64 ބޭންޕްވިލާ ވާދޫ ގދ ބޭންޕްވިލާ ވާދޫ ގދ އަހްމަދު ޒާހިރު H7/03415 1049

64 ވާދޫގެ. މއ މާލެ ކ ބަހާރީގެ ކެލާ ހއ ޙަެައްވާ ޙަސަންމަނިކު H7/03446 1050

64 ރޯށަނީމަންޒިލް.މ މާލެ ކ އުއްސަކުރުގެ ގައްދޫ ގދ އަޙްމަދު ޚާލިދު H7/03465 1051
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ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

64 ހިއަރި . މ މާލެ ކ ނަސީމީވިލާ  ކަނދޮޅުދޫ ރ އިސްމާޢީލް ސުހައިލު  H7/03484 1052

64 ވައިޓްފުލާވަރ . ހ މާލެ ކ ހަނދުވަރުދޭގެ  މާބައިދޫ ލ ފާތިމަތު ލައިލާ  H7/03517 1053

64 ޑާވޯސް. ހ މާލެ ކ މަރިޔާޒުގެ ކުނަހަންދޫ ލ މުޙުތާޒު ޙުސައިން H7/03549 1054

64 ޒަރީފާ. މ މާލެ ކ އަލިތަރި ނޭކުރެންދޫ ހދ އާދަމް ޝިޢާރު H7/03577 1055

64 ނޭވީބުލޫ. ގ މާލެ ކ އިރުމަތީގެ ދެއްވަދޫ ގއ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީ H7/03612 1056

64 ކިއުޕިޑް. މ މާލެ ކ ނިރޮޅުގެ ބިލެތްދޫ ފ ސަނީޒާ H7/03617 1057

64 11017 ހުޅުމާލެ ކ ރަންތަރި ހިތަދޫ ސ ނަޞީރާ އިބްރާހިމް H7/03702 1058

64 ހުޅުމާލެ ފްލެޓ55ް-3-08ހުޅުމާލެ  ކ ފިޔަޖަހާގެ މާޅޮސް އއ އާމިނަތު ލީޒާ H7/03706 1059

64 މެރެންވިލާ.މ މާލެ ކ ނޫވިލު މަޑުއްވަރި މ މުޙައްމަދު ޢާދިލް  H7/03849

މެރިންވިލާެާެާ.މ މާލެ ކ ރަންތަރި ހޯރަފުށި ހއ ޙަމީދާ ޢަބްދުލްޙަމީދު  H7/03853

64 ކްރިމްސަން ރެޑް.މއ މާލެ ކ ލައިޓް.ދޫޑިގަން ފުވައްމުލައް ޏ އިބްރާހީމް ޙަމީދު H7/03870 1061

64 އޯކިޑް ހައުސް . މ މާލެ ކ މާތޮޑާ އަވަށް/ ވިނަ  ފަރެސްމާތޮޑާ ގދ هللاޒުމްނާ ޢަބްދު H7/03919 1062

64 ރަތީގާ. މ މާލެ ކ ކަރަންކާވިލާ ފޭދޫ ސ އާމިނަތު ނީނާ H7/03943 1063

64 10658ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ދެތަޑިމާގެ ކިނބިދޫ ތ އިބްރާހީމް ޙަލީމް H7/03951

10658-ބ2ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ވައިލެޓު ހައުސް ކިނބިދޫ ތ އާއިސަތު ޒާހިރާ H7/06917

64 ސިލްވަރލައިން . މ މާލެ ކ ދެވިނަ  އަލިފުށި ރ ޢަލީ ނިމާލް H7/03989 1065

64 ފެއަރީވިލާ. މ މާލެ ކ އުޖާލާގެ  ވައިކަރަދޫ ހދ އިބްރާހިމް ސަލީމް H7/03995 1066

64 ކުދިމާވިލާ މާލެ ކ ސަޢާދާމަންޒިލް.ހޯދަޑު ފުވައްމުލައް ޏ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ H7/04012 1067

64 102-3-02ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ޖަޒީލާމަންޒިލް ކެޔޮދޫ ވ ހަސީލާ މުހައްމަދު މޫސާ H7/04032 1068

64 އާޒާދުގެ. މ މާލެ ކ ހަކީމީގެ މީދޫ ރ ޢަލީ ރާފިޢު H7/04113 1069

64 ދޮންއަންނާރުގެ . ހ މާލެ ކ ނޑި ހަނދުވަރީގެ . ތު ގަން ލ ޙަސަން ފަޔާޟް މޫސާ  H7/04241 1070

64 ރިމައިންޑް ވިލާ.ވ ވިލިނގިލި ކ ނޫރާނީވިލާ ވާދޫ ގދ ޝަނީޒާ އަޙްމަދު H7/04269 1071

64 ގާކޮށި.ގ މާލެ ކ އަލިރެސް މަހިބަދޫ އދ މަރްޔަމް ޝާދިޔާ H7/04284

ފުލ1ޯގާކޮށި . ގ މާލެ ކ ޗަންޕާމާގެ މަހިބަދޫ އދ މުޙައްމަދު ހުޝާމް H7/04331

64 ފެންގަސްވިލާ.ވ މާލެ ކ އުތުރުގެ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ އަޙްމަދު އިރުޝާދު އިސްމާޢީލް H7/04433 1073

64 ކަކާގެއާގެ.ގ މާލެ ކ ސައިމާގެ ދެއްވަދޫ ގއ ޙަސަން ސަޢީދު ޢިސްމާޢީލް H7/04440 1074

64 h.ެދޮންއަންނާރުގ މާލެ ކ ވިންޑްސްކްރީން މަޑަވެލި ގދ މުޙައްމަދު ޝިރާޢު ޒާހިރު H7/04467 1075

64 ޔުނިވާރސް. މއ މާލެ ކ ސްލީޓް ތިނަދޫ ގދ هللاއާމިނަތު ޢަބްދު H7/04476 1076

64 ކުރުވަނި. މ މާލެ ކ ކުރުވަނި. މ މާލެ ކ މުޙައްމަދު ސުނާނު H7/04479 1077

64 ވިޝަން . ހ މާލެ ކ ސަރްދީގެ  ނިލަންދޫ ގއ ޢާއިޝަތު އަފުނާނު އިބްރާހީމް  H7/04490 1078

64 ނޫވިލް.މ މާލެ ކ ގޯލްޑަންމޫން އޭދަފުށި ބ މުޙައްމަދު ސިފާން H7/04513 1079

64 ނީމް. ގ މާލެ ކ ކުއްޅަވައްގެ. ކުޅުދޫ ކެނދިކޮޅުދޫ ނ ޝަހުލާ ވަޙީދު H7/04720 1080

64 އ02ޭލޮނަދޫ ހިޔާ  . މ މާލެ ކ އާރު ފިއްލަދޫ ހއ ޙަސަންهللا ޖާދު H7/04752 1081

64 ޝަކީލާ މަންޒިލް .ހ މާލެ ކ ހިރާ  ހޯރަފުށި ހއ އާމިނަތު ޝަހުނީޒާ  H7/04793 1082

64 ސްލިޕްވޭއާގެ. މ މާލެ ކ އަޙުމަދީމަންޒިލް މުލައް މ އިބްރާހިމް އަޙްމަދު H7/04814 1083

64 11182ހުޅުމާލެ ބުލޮކު ނަންބަރު  މާލެ ކ ޒަމާނީވިލާ ވާދޫ ރ މުޙައްމަދު ރަމީޒު H7/04826

11182ހުޅުމާލެ، ބުލޮކު ނަންބަރު  މާލެ ކ ފިނިވާގެ ވާދޫ ރ ޙައުލަތު އަޙްމަދު  ނިޒާެާރު H7/04824

64 10220ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ ގަހާ ވިލުފުށި ތ އާމިނަތު ޙުސައިން H7/04867 1085

64 ހިކޯސްޓް.ހ މާލެ ކ ފައިވްރޯސަސް ހުޅުދޫ ސ هللاޝިބާޛް ޢަބްދު H7/04880 1086

64 11279ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޢަޞްރުމާގެ  ހިރިމަރަދޫ ހދ ޝަރީފް هللا ޢަބްދު H7/04888 1087

64 10432ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ހުޅުމާލެ ކ އަތިރީގެ ދިއްގަރު މ ޙަސަން ޢަލީ H7/04890 1088

64 ރީޒަން. މ މާލެ ކ ތަރިވިދާގެ މޮޅަދޫ ހއ ޢަލީ ރައޫފް H7/04942 1089

64 ތާޅަފިލިގެ . ހ މާލެ ކ ސީނުގެ  ނޑޭ ކޮ ގއ ޢަޙްމަދު ޝާޙް  H7/04961 1090

64 ސަމާހޮލިޑޭ.ވ ވިލިނގިލި ކ މާކޯނި މަރޮށި ށ މަޢުނަތު ވަޙީދު H7/05017 1091

64 ޒީނާ . މ މާލެ ކ ގްރީންވިލާ އޮމަދޫ ތ هللاރިފާޢަތު ޢަބްދު H7/05024 1092

64 އަރޫޝާ މަންޒިލް މާލެ ކ ގްރީންގްރާސް ހޯރަފުށި ހއ އަޙްމަދު އަޝްހަދު  H7/05034 1093

64 10068ހުޅުމާލެ ގޯތިނަންބަރު  މާލެ ކ 10068ހުޅުމާލެ ގޯތިނަންބަރު  މާލެ ކ އިބްރާހީމް ޝުޒާޢު H7/05085 1094

64 މާލެ ވަނަ ބުރ1ި. ވެލިރާޅުމާ. ހ ކ ނޑު. މިސްކިތްމަގު ވެލިގަ ފުވައްމުލައް ޏ ސާދާ އިބްރާހީމް H7/05114 1095

64 ދެބުދާރުގެ.ގ މާލެ ކ ރޯޒްމީޑް ތުލުސްދޫ ކ އާމިނަތު ޝަރީމާ H7/05149 1096

64 ނޑޭރިކޮށި ފުލެޓް  195/(އެލް)-2ބަ މާލެ ކ ހީރަން  ހިންނަވަރު ޅ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  H7/05168 1097

64 3ލައިލަކްހައުސް . ހ މާލެ ކ މިޔާޒް ނިލަންދޫ ގއ ޝަމްނާ މުޙައްމަދު H7/05179 1098
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

64 ކޮތަރި. ހ މާލެ ކ ތިނަދޫގެ ތިނަދޫ ގދ މުޙައްމަދު މުމައްޖަދު އާދަމް H7/05193

ކޮތަރި. ހ މާލެ ކ ފަރުކަން ތުޅާދޫ ބ ސަފީރާ ޢަބްދުއްރަޙީމް H11/00356

64 ކުއްޅަވައްގަސްދޮށުގެ. ހ މާލެ ކ ހޭޒުލީން ތަކަންދޫ ހއ އަޙްެްމަދު ނާޝިދު H7/05218

ކުއްޅަވައްގަސްދޮށުގެ އާގެ. ހ މާލެ ކ ތަރިވިދާގެ ތަކަންދޫ ހއ ސިޔާރާ އަޙްމަދު H7/05241

64 (ވަނަ ފަންގިފިލ3ާ)ދެރިޔާ.ގ މާލެ ކ ނެފްޗޫން މަޑަވެލި ގދ ޢާއިޝަތު ޖުމާނާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު H7/05277 1101

64 ޖޫލިއަޓްހައުސް.މ މާލެ ކ ގުލްޒާރު އާގެ ފުލިދޫ ވ އިބްރާހީމް ފާއިޒް H7/05347 1102

64 މިޔުނިކު.ހ މާލެ ކ އާޒާދުގެ ފިޔޯރީ ގދ މޫސާ އަޙްމަދުދީދީ H7/05370 1103

64 102-1-04 ހުޅުމާލެ ކ ޝަބްނަމީގެ ފީއަލި ފ ޢާއިޝަތު ސަމާ H7/05443 1104

64 ކާނިގަސްދޮށުގެ. މއ މާލެ ކ ކަނީރުމާގެ ކޮމަންޑޫ ށ މަރްޔަމް ރިޔާސާ H7/05557 1105

64 ފަސްއެރި.މއ މާލެ ކ ދިލްކަސްވިލާ ތުޅާދޫ ބ ޙުސައިން ޖަލީލް H7/05566 1106

64 134-1-04ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  މާލެ ކ ރޭވިލާ މަތިވެރި އއ އަޙްމަދު މުނީރު  H7/05590 1107

64 603މާލެ ޤްރޭންޑް ވޭސައިޑް  މާލެ ކ ފެހިގިލި.މ މާލެ ކ އާފިޔަތު ޝަހުލާ H7/05674 1108

64 111-ޖީ-03-01ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ޒަމާނީހިޔާ ވަށަފަރު ހއ ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ H7/05794 1109

64 މާލެ ވަނަ ފްލ9ޯވިޝަން .ހ ކ މަލުތެރޭގެ ނިލަންދޫ ގއ ސިޔާނާ މުޙައްމަދު H7/05874 1110

64 މަންފާ.ވ މާލެ ކ ރިހިވެލި ހިތާދޫ ބ އަޙްމަދު ކުމައިލް H7/05926 1111

64 ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި މާލެ ކ ބްލޫހައުސް ދިއްދޫ ހއ މުޙައްމަދު  ޢަޒީޒް H7/05992

ވަނަ ފަންގިފިލ1ާ/ކުރޮޅިކޮށީގެ.މ މާލެ ކ މޯނިންގސަން ދިއްދޫ ހއ މަރްޔަމް ނަފްޢާ H10/00978

64 ދެވިނަމަގު/ކަނަކުރިގެ.މއ މާލެ ކ ފުނަމާގެ ދިޔަމިގިލި ތ ދީދީهللاޢުބައިދު ޢަބްދު H7/06006 1113

64 ދިލްކޮކް.ވ މާލެ ކ އަޔާދީގެ ހިތަދޫ ސ އާއިޝަތު ސާޖިދާ H7/06041 1114

64 ވަރުދާ. ގ މާލެ ކ ރޯސްގާޑަން ފޭދޫ ސ ފާޔިމަތު ޝިޔާމާ H7/06042 1115

64 ނެލިވަރުއާގެ. ގ މާލެ ކ ނެލިވަރު. މ މާލެ ކ ނަޡްމީ ޖަލީލު H7/06135 1116

64 167-02-01- ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ހުޅުމާލެ ކ އަތަމާގެ މަޑަވެލި ގދ ޝާފީ އާދަމް H7/06331 1117

64 އާދުނި .ހ މާލެ ކ ސަނާމުގެ ފޭދޫ ސ އާމިނަތު ނިމްޝާ  H7/06342 1118

64 126-2-01 ހުޅުމާލެ ކ ބީޗްހެވަން ވެލިދޫ ނ ފައިރޫޒާ މުޞްޠަފާ H7/06359 1119

64 ޕެޓޫނިޔާ.މ މާލެ ކ ގިރިޓިއާގެ ވިލިނގިލި ގއ ޔުޒުނާ ނާސިރު H7/06385 1120

64 ނޑޭރިގެ.ހ މާބަ މާލެ ކ ކަސްތޫރިގެ ތިނަދޫ ގދ އާޞިމް ޙުސައިން  H7/06489 1121

64 47ދެލްވައްތަ . ވ ވިލިނގިލި ކ ޖީޒާ ނޑުހުޅުދޫ ކަ ގއ ސަފްވާ އިބްރާހީމް H7/06500 1122

64 ވަނަ ބައ4ިކެނދިފަށުވިގެ . މއ މާލެ ކ ސީޑީޒްގެ ހިތަދޫ ސ ނާއިލާ ޙުސްނީ H7/06622 1123

64 ދުނގެތިމާ. ހ މާލެ ކ މަލަ ގައްދޫ ގދ އާމިނަތު ޝިފްޒާ H7/06652

ދުނގެތީގމާ. ހ މާލެ ކ ދިލްބަހާރުގެ މުލި މ ޙަސަން ރިޔާޟް H7/07116

64 11303- ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ޖޭމުގެ  މާފަރު ނ މަެަދީޙާ ޢަލީ H7/06655 1125

64 ގްޕިސް ނެސްޓް.މ މާލެ ކ ބްލޫހެވަން ދާންދޫ ގއ މުޙައްމަދު އާޞިފް H7/06698 1126

64 2-2-07ހުޅުމާލެ ފުލެޓް  ހުޅުމާލެ ކ ރަންވެލި ހަންޏާމީދޫ އދ މޫސާ ނާޡިމް H7/06706 1127

64 ކޮތަންގެ.މ މާލެ ކ ނިޝާން ނޮޅިވަރަންފަރު ހދ ނަސީމާ ޢަލީ H7/06873 1128

64 ބާރަނަ ހުޅަނގުބައި މާލެ ކ ފީރޯޒުގެ ކޮޅުފުށި މ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ H7/06922 1129

64 އިލާވެހި. ހ މާލެ ކ އުދަރެސް ދަނބިދޫ ލ އިބްރާހިމް ސުނީލް H7/06923 1130

64 ބުލޫޝައިން.ހ މާލެ ކ ފިނިރޯޅި ގުރައިދޫ ކ އިލްޔާސް ޙަސަން  H7/06969

ބުލޫޝައިން.ހ މާލެ ކ މިސްކިތްދޮށުގެ މީދޫ ދ މަރްޔަމް ޝަކީލާ H7/06915

64 1/6 3ޖޭމުހިޔާ . މ މާލެ ކ 1ދޮރަގަލި . މ މާލެ ކ އިސްމާޢީލް ރިޔާޟް H7/07038 1132

64 ރުއްފުށި . މ މާލެ ކ ރަސްފަރު  ތިނަދޫ ވ ސަކީލާ ސަޢީދު  H7/07043 1133

64 ހަރި. މ މާލެ ކ ސިލްވަރނައިޓް ކުޑަހުވަދޫ ދ ހަމްސިއްޔާ އިބްރާހީމް H7/07062 1134

64 173-3-03ހުޅުމާލެ ފުލެޓް ނަންބަރު  ހުޅުމާލެ ކ ޗަބޭލީގެ ގައްދޫ ގދ ޙަލީލުهللا ޢަބްދު H7/07068

03-3-173ހުޅުމާލެ  ހުޅުމާލެ ކ ޝާދީވިލާ ފީއަލި ފ ޝާފިރާ އިދުރީސް H7/08921

64 ލައިޓް ސިގްނަލް މާލެ ކ ގްލޯރީގެ ހުޅުދޫ ސ ފާޠިމަތު ޝާޒުލީން H7/07133 1136

64 ހަނަފަސްގެ. ހ މާލެ ކ ވައިޖެހޭގެ ވިލިނގިލި ގއ هللاރިނާޛު ޢަބްދު H7/07319 1137

64 ގޯޅިތެރޭގެ.ގ މާލެ ކ ލައިނޫންގެ ފޭދޫ ސ ޚަދީޖާ ޝާމާ H7/07555 1138

64 ރައިހާނުގެ. ގ މާލެ ކ ރޯޒްބެންކް ހިންނަވަރު ޅ ޢާއިޝަތު ޢަލީކޮއި H7/07690 1139

64 ކޮންކީލިޔާ .މ މާލެ ކ ފިނިވާގެ  ގަން ލ އަބޫބަކުރުهللا އާޔަތު H7/07861

ކޮންކީލިއާ .މ މާލެ ކ އަލިވިލާގެ  މަގޫދޫ ފ އާމިނަތު ނަޒްލާ  H10/01120

64 ފަޑިއްގެ.މ މާލެ ކ ބަނަފްސާގެ ގާދިއްފުށި ތ އާމިނަތު ރީނާ H7/07985 1141

64 (ބ5ީ)ލާބަ . މ މާލެ ކ ކަފިދޫގެ ގައްދޫ ގދ އިސްމާޢިލް ޝަހީދު H7/08109 1142
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އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު އެޑްރެސް ރަށް އަތޮޅު

40ު އަހަރާއި H7 (18 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން 7000ގެ 2018ހިޔާ މަޝްރޫޢު  ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  ( އަހަރާ ދެމެދ
ު ރ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓް، ތަފްޞީލާއެކ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

ޖުމްލަ 
ޕޮއިންޓް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް
ފުރިހަމަ ނަން ފޯމު ނަންބަރު #

64 ލާބަ. މ މާލެ ކ ކަފިދޫގެ ގައްދޫ ގދ ފާޠިމަތު މޫސާ H7/08111

ލާބަ. މ މާލެ ކ މައުވާ މީދޫ ސ ޠާއިމް އިބްރާހިމް ދީދީ H7/08116

64 06.ޖީ.7ހުޅުމާޅެ ފުލެޓް ހުޅުމާލެ ކ 1ހުޅުމާލެ މަށި މާލެ ކ އާމިނަތު ސަލީމާ H7/08399 1144

64 ހިޔަރީ މާލެ ކ ހިތްފަސޭހަގެ ދިއްދޫ ހއ ޒަކަރިއްޔާ ހަމީދު  H7/08422 1145

64 ކޮތަންމާގެ ހިންނަވަރު ޅ ކޮތަންމާގެ ހިންނަވަރު ޅ ވަޙީދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން  H7/08440 1146

64 ފަރެސް. ގ މާލެ ކ ޕިންކްރޯސް މަޑަވެލި ގދ ފަޒީނާ އަޙްމަދު H7/08686 1147

64 4މުރަކަ  ހުޅުމާލެ ކ ތަރަހަ  ކަނދޮޅުދޫ ރ އަޙްމަދު ރަޝީދު  H7/08936 1148

64 ދަނޑިއަލުވިގެ މާލެ ކ ސީސަންގެ ވާދޫ ގދ ޝަކީލާ ޝަކީބް H7/09114 1149

64 ސަންސަންވިލާ.ގ މާލެ ކ އަސުރުމާގެ ކޮޅުފުށި މ އަހްމަދު ރަމީޒް H7/09123 1150

1143
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