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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ        

                    

 
  

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް 

 
 
# 

ފެކްސް  ފޯނު ނަމްބަރ އެޑިޓަރ މަސްއޫލުވެރިޔާ  ރ. ނަންބަރު  އިދާރާ  ނަން 
 ނަމްބަރ

 ރ. ާތިރޚ   އީމެއިލް 

ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕް  2100/2110 ހ. ނީލްވިލާ  ހަވީރު  10
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/

އަލްފާޟިލް މޫސާ ލަޠީފު/ 
 މ. ހުސްނޫ، މާލެ 

7765233 3303103 haveeru@haveeru
.com.mv 10  2100ނޮވެމްބަރ 

ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕް  2100/2112 ހ. ނީލްވިލާ  ހަވީރު އޮންލައިން  12
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/

/ އަލްފާޟިލް މޫސާ ލަޠީފު 
 މ. ހުސްނޫ، މާލެ 

7765233 3303103 haveeru@haveeru
.com.mv 10  2100ނޮވެމްބަރ 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /  2100/2113 މއ. ޝިމާޤް  އަކުރު މަޖައްލާ  13
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން / 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

7828532  archifehi@gmail.c
om 0 ަ2100ރ ނޮވެމްބ 



2 
 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /  2100/2110 މއ. ޝިމާޤް  މަހަރު މަޖައްލާ  10
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން / 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

7828532  archifehi@gmail.c
om 0  2100ނޮވެމްބަރ 

ން / ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަ 2100/2113 މއ. ޝިމާޤް  ސަރަކަ މަޖައްލާ  13
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން / 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

7828532  archifehi@gmail.c
om 0  2100ނޮވެމްބަރ 

ބްރައިޑް އައިޑިއާސް  2100/2115 މ. ނަގިލި  އަވަސް އޮންލައިން  10
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 3100333 އިދުރީސް هللا ނިއުމަތު
5551777 

3100330 mundooadamhaly
m@avas.mv 0  2100ނޮވެމްބަރ 

މއ. ޖޫޓްފްލާވަރ/  ރޯޅި އޮންލައިން  15
 ކ. މާލެ 

މުޙަންމަދު ތައުފީޤު/ މއ.  2100/2111
 ޖޫޓްފްލާވަރ، ކ. މާލެ 

މުޙަންމަދު ތައުފީޤު/ މއ. 
 ޖޫޓްފްލާވަރ، ކ. މާލެ 

7763042  r.asdhadi@gmail.c
om 17  2100ނޮވެމްބަރ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް  ޕީއެސްއެމް ނިއުސް  11
  މީޑީއާ

މުޙަންމަދު ޖިނާހު/ ހ.  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑީއާ  2100/2117
 ޝްރަބް، ކ. މާލެ 

3000400 3317273 info@psm.mv 
 2100ނޮވެމްބަރ  17

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ދިވެހި އޮންލައިން  17
 ކޮމްޕެނީ

މަސްޢޫދު ޙިލްމީ/  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ  2100/2101
 ނާގެ، ތ. ވިލުފުށި ހުސްނުހީ

3303330  admin@dhifm.mv 
 2100ނޮވެމްބަރ  7

އައިލެންޑް  ވީކްލީ އެމްވީ  01
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް/ ހ. 

 ސަންރޭ، ކ. މާލެ 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2100/2102
ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ 

 ހ. ސަންރޭ، ކ. މާލެ 

ޠީފު/ ހ. ޢިމާދު ޙަސަން ލަ
 މާވަޑިއާގެ 

5551001   

 2100ނޮވެމްބަރ  7

އައިލެންޑް  ވީނިއުސް އެމްވީ  00
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް/ ހ. 

 ސަންރޭ، ކ. މާލެ 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2100/2103
ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ 

 ހ. ސަންރޭ، ކ. މާލެ 

 ޢިމާދު ޙަސަން ލަޠީފު/ ހ.
 މާވަޑިއާގެ 

5551001  vnews.mv 

 2100ނޮވެމްބަރ  7
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ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް  ކަންގަތި  02
 އޮތޯރިޓީ 

އާދަމް ޝަރީފު އަޙްމަދު /  ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ  2100/2100
 2117ދަފްތަރު ނަންބަރު 

7909085  admin.shareef@lg
a.gov.mv 7  2100ނޮވެމްބަރ 

ރުވާގެ/ ހދ. މިސުރު އުތުރު ޑޮޓްކޮމް  03
 ވައިކަރަދޫ 

އަޙުމަދު ޙާޝިމް/  2100/2103
މިސުރުރުވާގެ، ހދ. 

 ވައިކަރަދޫ 

އަޙުމަދު ޙާޝިމް/ 
މިސުރުރުވާގެ، ހދ. 

 ވައިކަރަދޫ 

7782650  www.uthuru.com 
7782650@gmail.c

om 
 

 2100ނޮވެމްބަރ  7

މާގެ/ ސ. ޖަބްރޯލް ވަގުތު އޮންލައިން   00
 ހިތަދޫ 

މުޝައްރަފް ޙަސަންދީދީ/  2100/2100
 ޖަބްރޯލްމާގެ، ސ. ހިތަދޫ 

މުޝައްރަފް ޙަސަންދީދީ/ 
 ޖަބްރޯލްމާގެ، ސ. ހިތަދޫ 

9942424 
7909790 
5715053 

މުޝައްރަފު 
5715053                   

info@vaguthu.mv 

 2100ނޮވެމްބަރ  7

ފެބިއުލަސް/ ހދ.  ކުރިނބީ ލައިވް  03
 ބީ ކުރނ

ޙުސައިން ނާޡިމް/  2100/2105
 ހަނދުވަރީގެ، ހދ. ކުރނބީ 

ޢަލީ އަޙްސަން/ ހިސާން، 
 ހދ. ވައިކަރަދޫ 

9722525 
9995686 

 info@kurinbeelive
.mv 7  2100ނޮވެމްބަރ 

އާސްޓްރަލްގެ/ ސ.  އޭއޯ ނިއުސް  00
 ހިތަދޫ 

ޝިމްލާ އަޙްމަދު  2100/2101
 . ހިތަދޫ ސ، /އާސްޓްރަލްގެ

 ޝިމްލާ އަޙްމަދު 
 . ހިތަދޫ ސ، /އާސްޓްރަލްގެ

6885081 
7782034 

 Shim.astral@gmai
l.com 7  2100ނޮވެމްބަރ 

ތަރިވިދިގެ/ ބ.  އޭދަފުށި ޓައިމްސް  05
 އޭދަފުށި 

އަޙުމަދު އަޝްރަފު/  2100/2107
 ތަރިވިދިގެ/ ބ. އޭދަފުށި 

އިސްމާޢީލް ޙިއްލަތު 
ރަޝިދު/ ގ. ޕާކަރު، ކ. 

 މާލެ

9911884 
(94)778192

772 

 www.eydhafushiti
mes.com 7  2100ނޮވެމްބަރ 

ކުޅުދުއްފުށި  01
 އޮންލައިން 

ހިކިފިނިފެންމާގެ/ ހދ. 
 ކުޅުދުއްފުށި 

ބަދުރުއްދީން ޙަސަން/  2100/2121
ހިކިފިނިފެންމާގެ، ހދ. 

 ކުޅުދުއްފުށި 

ޔާސިރު ޙަސަން/ 
 އޯކިޑްއުފާ، ރ. މަޑުއްވަރީ 

7978355 
9980990 

 www.kulhudhuffu
shionline.com 7  2100ނޮވެމްބަރ 

މުޙަންމަދު ނަޒީފް/ ގ.  2100/2120 މ. މެދުގިރި  ދި އިސްލާމް  07
 ގުލްޝަންވިލާ، ކ. މާލެ 

އަޙްމަދު ޙަލީލު/ 
ބްލޫހައުސް، ހދ. 

 ވައިކަރަދޫ 

7777767 
9944118 

 http://dhiislam.co
m 7  2100ނޮވެމްބަރ 

ހުސްނުހީނާގެ/ ރ.  އަލިފުށި އޮންލައިން  21
 އަލިފުށި 

هللا/ މުޙަންމަދު ޢަބްދު 2100/2122
 ހުސްނުހީނާގެ، ރ. އަލިފުށި 

އިބްރާހީމް ރަޝީދު/ ސީތާ، 
 ރ. އަލިފުށި 

7908766  www.alifushionlin
e.com 7  2100ނޮވެމްބަރ 

http://www.uthuru.com/
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އަލްފާޟިލް ޢާމިރު  2100/2123 ސީސަންގެ/ ބ. ހިތާދޫ  ހިތާދޫ އޮންލައިން  20
ޢަބްދުއްލަޠީފު/ ފެހިވިދުވަރު، 

 ބ. ހިތާދޫ   

ޢާމިރު  ޟިލްއަލްފާ
ޢަބްދުއްލަޠީފު/ ފެހިވިދުވަރު، 

 ބ. ހިތާދޫ 

9991118  foshaa@live.com 

 2100ނޮވެމްބަރ  0

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް  2100/2120 ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން  ރާއްޖެ އެމް.ވީ  22
ލިމިޓެޑް/ ހ. ރެޖީނާ، ކ. 

 މާލެ 

ނާޒުމީ ސަޢީދު، 
 ކެނެރީވިލާ، ގދ. ވާދޫ 

3007771 3007772 www.raajjetv.mv 

 2100ނޮވެމްބަރ  7

މުޙަންމަދު އީމާން/  2100/2125 ހ. ބާދިރީގެ  އަރާމަގު.ކޮމް  23
އުދަރެސް، ގދ. 

 ފަރެސްމާތޮޑާ 

މުޙަންމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު/ 
ހުސްނުހީނާގެ، ގދ. 

 ފަރެސް 

7996691  www.araamagu.c
om 7  2100ނޮވެމްބަރ 

ޔުންތެރިންގެ ގުޅުން/ ހ. ލި 2100/2121 ހ. އާމުލީގެ  ލިޔުންތެރިޔާ  20
 އާމުލީގެ، ކ. މާލެ 

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން/   
 މއ. އުރަހަ، ކ. މާލެ 

7771243  liyuntheringegulh
un@gmail.com 01  2100ނޮވެމްބަރ   

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  އައްޑަނަ  23
 ޑިފެންސް ފޯސް 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  2100/2127
 ޑިފެންސް ފޯސް 

ކިނާރާ، ޙުސައިން ޢަލީ/ 
 ރ. އަލިފުށި 

3322601 
 

3325525 admin@defence.g
ov.mv 7  2100ނޮވެމްބަރ 

ޑިޖިޓަލް ސްޓޯޑިއޯ/  ބްރައިޑް މޯލްޑިވްސް  20
 ހ. ސިލްކްވުޑް 

މުޙަންމަދު ޝާފީ/ ވެސްޓް  2100/2131
 ކޯސްޓް، ސ. މަރަދޫ 

މުޙަންމަދު ޝާފީ/ ވެސްޓް 
 ކޯސްޓް، ސ. މަރަދޫ 

7775050  info@bridemaldiv
es.com 7  2100ނޮވެމްބަރ 

އައިލެންޑް  ވީކްލީ މަޖައްލާ  25
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް/ ހ. 

 ސަންރޭ، ކ. މާލެ 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2100/2130
ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ 

 ހ. ސަންރޭ، ކ. މާލެ 

އިބްރާހީމް ޚަލީލު/ ދަފްތަރު 
 0713ނަންބަރު 

7797772  Ibrahim.khaleel@
vtv.com.mv 

 2100ނޮވެމްބަރ  0

ރެވިސްޓަސް  މިސްކް މަޖައްލާ  21
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ 
ހ. ސަންގްރޭޒް، ކ. 

 މާލެ

ރެވިސްޓަސް ޕްރައިވެޓް  2100/2133
ލިމިޓެޑް/ ހ. ސަންގްރޭޒް، 

 ކ. މާލެ 

ރިޢާޔަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު/ 
 މއ. މެރީވެދަރ، ކ. މާލެ 

7773133 
7773110 

 Marketing @misc-
maldives.com 

 2100ނޮވެމްބަރ  7
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ސަންއެފް އެމް  27
 އޮންލައިން

ސަންމީިިޑިއާ ގްރޫޕް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ސަންމީިިޑިއާ ގްރޫޕް  2100/2130
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު 
 / ގ. ނަންރީތިގެ، ކ. މާލެ 

5550101 
3302505 

 zahir@sun.mv 
hirigazahir@gmail

.com 

 2100ނޮވެމްބަރ  01

ސަންމީިިޑިއާ ގްރޫޕް  ސަން 31
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ސަންމީިިޑިއާ ގްރޫޕް  2100/2133
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު 
 / ގ. ނަންރީތިގެ، ކ. މާލެ 

5550101 
3302505 

 zahir@sun.mv 
hirigazahir@gmail

.com 

 2100ނޮވެމްބަރ  01

މ. ވާރޭވިލާ، ކ.  ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް  30
 މާލެ

ޢަލީ ޙުސައިން / މ.  2100/2130
 ވާރޭވިލާ 

ޢަލީ ޙުސައިން / މ. 
 ވާރޭވިލާ 

7772153 
7771592 

  
 2100ނޮވެމްބަރ  01

އައްސޭރ./ ނ.  ނާރެސް.ކޮމް  32
 ލަންދޫ 

ދު ދާއޫދު/ އައްސޭރި، އަޙްމަ 2100/2135
 ނ. ލަންދޫ 

ޢަބްދުލްޙަމީދު 
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު/ ނާދީ ، 

 ނ. މާފަރު 

9668000  admin@landhooin
fo.com 01  2100ނޮވެމްބަރ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/  2100/2131 މ. މާމަހި، ކ. މާލެ  ސީއެންއެމް އޮންލައިން 33
ރުމާގެ، ހދ. ސުއަ

 ނޭކުރެންދޫ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/ 
މާގެ، ހދ. ރުއަސު

 ނޭކުރެންދޫ 

7908079  ismailrasheed@liv
e.com 01  2100ނޮވެމްބަރ 

މ. ފަންއަރި، ކ.  މިކަލް  30
 މާލެ

އިބްރާހީމް ލަޠީފް/ ލީބިޔާގެ،  2100/2137
 ޏ. ފުވައްމުލައް 

އަޙުމަދު ނިޖާހު/ 
ކޯޒީކޯނަރ، ޏ. 

 ފުވައްމުލައް 

7791690  www.mikalnews.c
om 01  2100ނޮވެމްބަރ 

/ 3Bވޯޓަރ ލިލީ  ނު ޑެއިލީ ނޫ 33
 ހުޅުމާލެ

އަޙުމަދު ރިޝާން/ ރެސްޓް  2100/2101
 ޕޮއިންޓް، ނ. ވެލިދޫ 

އަޙުމަދު ރިޝާން/ ރެސްޓް 
 ޕޮއިންޓް، ނ. ވެލިދޫ 

7782326  info@noonudaily.
com 01  2100ނޮވެމްބަރ 

ވެބްނިއުސް ކޮމްޕެނީ  2100/2100 ހ. މާނަލް، ކ. މާލެ  މިނިވަން ނިއުސް  30
 ޓް ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެ

އަޙުމަދު ނާޒިމު 
އަބްދުއްސައްތާރު/ ގ. 

 ކެނެރީގެ، ކ. މާލެ 

7788719  www.minivannew
s.com 02  2100ނޮވެމްބަރ 

ރެޑްސްޓަރ/ ހއ.  އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް  35
 އިހަވަންދޫ 

ޙަމީދު/ هللا ޢަބްދު 2100/2102
ރެޑްސްޓަރ، ހއ. 

 އިހަވަންދޫ 

ޢަބްދުލްމާނިއު ޙުސައިން/ 
ހއ.  އަންބަރީގެ/
 އިހަވަންދޫ 

9951695  www.ihavandhoo.
com 02  2100ނޮވެމްބަރ 

mailto:zahir@sun.mv
mailto:zahir@sun.mv
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އަލިފަރުދާގެ، ގއ.  ބަޙުރު  31
 މާމެންދޫ 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/  2100/2103
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/ 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

7828532  archifehi@gmail.c
om 02  2100ނޮވެމްބަރ 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/  2100/2100 އަކޭޝިއާ/ ކ. މާލެ  ކޮށާރު  37
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/ 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

7828532  archifehi@gmail.c
om 02  2100ނޮވެމްބަރ 

އަލިފަރުދާގެ، ގއ.  އާކިފެހިޗަރ 01
 މާމެންދޫ 

ސަން/ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަ 2100/2103
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/ 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1530 

7828532  archifehi@gmail.c
om 02  2100ނޮވެމްބަރ 

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލަރ  00
 އޮންލައިން

ހ. ނިއުފްލޮރިޑަރ/ 
 ކ. މާލެ 

ޓްރޮޕިކަލް ޕެރަޑައިސް  2100/2105
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ދު/ މުޙަންމަދު ނަޝީ
 މާޖެހިގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ 

3337588 
7776038 

3322437 info@tropicalpara
dise.com.mv 02  2100ނޮވެމްބަރ 

ޝާޒިން/  ހދ.  އެން ނިއުސް 02
 ނޭކުރެންދޫ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/  2100/2101
އަސުރުމާގެ، ހދ. 

 ނޭކުރެންދޫ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/ 
އަސުރުމާގެ، ހދ. 

 ނޭކުރެންދޫ 

7908079  nnewsmv.mv 

 2100ނޮވެމްބަރ  02

ޝާޒިން/  ހދ.  އައި ނިއުސް 03
 ނޭކުރެންދޫ 

ރިޟްވާން ޝަރީފް/ ގ.  2100/2107
 މަންބައު، ކ. މާލެ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/ 
އަސުރުމާގެ، ހދ. 

 ނޭކުރެންދޫ 

7908079  inewsmv.mv 

 2100ނޮވެމްބަރ  02

ސަލީމް/ ހ.  އަޙްމަދު 2100/2131 ހ. ހިޔަލީގެ/ ކ. މާލެ  އެކްސްޓްރާ ޓައިމް 00
 އާބާދު، ކ. މާލެ 

ޝިބާޢު/ ހ. هللا ޢަބްދު
 އިރުވައި، ކ. މާލެ 

7797383  Extratime.maldive
s@wordpress.com 02  2100ނޮވެމްބަރ 

މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަން  2100/2130 ހ. ގާދޫ، ކ. މާލެ  އަސްދަނޑި  03
އެސޯސިއޭޝަން/ ހ. ގާދޫ، 

 ކ. މާލެ 

ޙަސަން ޝާކިރު 
މުޙަންމަދު/ ހ. 

 ފެންމާގެ، ކ. މާލެ ހުދުފިނި

9999669 
7782444 

 

3325707 abdullashakir@gm
ail.com 01  2100ނޮވެމްބަރ 

ޕާރސްޕެކްޓިވް  ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް  00
މޯލްޑިވްސް/ 

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު ވަހީދު /  2100/2133
 މ. ބާންސާގެ، ކ. މާލެ 

ވަހީދު  މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު
 / މ. ބާންސާގެ، ކ. މާލެ 

5777111  mamduhwaheed
@gmail.com 05  2100ނޮވެމްބަރ 
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 އެމަރަލްޑް ބިލްޑިންގ

ިގިފލާ  3،   ަވަނ ަފނ 
އައިލެންޑް  މިއަދު  05

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2100/2130
 ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް/ 
 ންދޫ ބަށިމާގެ، ލ. މާމެ

3320700 
3320500 
7788020 

 Miadhu.com 

 2100ނޮވެމްބަރ  01

ނޭޝަނަލް  ހޮޅުއަށި  01
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

 އެޑިޔުކޭޝަން 

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް  2100/2130
 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

އަޙުމަދު ޒާހިރު/ 
 ސަންދަލީގެ، ކ. މާލެ   

7775017  rihaz@hotmail.co
m 01  2100ނޮވެމްބަރ 

ނޭޝަނަލް  ޖަމާއަތުގެ ޚަބަރު  07
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 

 އެޑިޔުކޭޝަން 

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް  2100/2135
 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

އަޙުމަދު ޒާހިރު/ 
 ސަންދަލީގެ، ކ. މާލެ   

7775017  rihaz@hotmail.co
m 01  2100ނޮވެމްބަރ  

އިފްތިތާޙް  އުންމީދު  31
އިސްދަރިވަރުންގެ 

 ޖަމްޢިއްޔާ

އިފްތިތާޙް އިސްދަރިވަރުންގެ  2100/2131
 ޖަމްޢިއްޔާ 

މުޙަންމަދު ޙުސައިން/ 
 3035ދަފްތަރު ނަމްބަރ 

9901199   

2100ނޮވެމްބަރ  01  

 0ގ. ސިނަމާލެ  ހަފްތާ  30
(12-03) 

އޯޝަންރީޑް، هللا/ ހިދާޔަތު 2100/2100
 ގދ. ތިނަދޫ 

އޯޝަންރީޑް، هللا/ ހިދާޔަތު
 ގދ. ތިނަދޫ 

7779115  hidhaayathullah@
hotmail.com 01  2100ނޮވެމްބަރ  

ދި އެޓޯލް: ޖާނަލް   32
ފޮރ ސްމޯލް ސްޓޭޓް 

 ސެކިއުރިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި 
ފެންސް އެންޑް 

 ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި ފެންސް  2100/2102
އެންޑް ނޭޝަނަލް 

 ސެކިއުރިޓީ 

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް 
އަޙްމަދު ޝާހިދު/ ގ. 

 ސޭލިއެންޓް 

7771481 
3329085 

 

3325525 admin@defence.g
ov.mv 21  2100ޑިސެމްބަރ  

ހަބަރުމާގެ/ ސ.  ރަސް އޮންލައިން  33
 މަރަދޫ 

ސާޢިދު ޢަލީ ދީދީ/  2100/2103
 ހަބަރުމާގެ، ސ. މަރަދޫ 

މިދުހަތު އާދަމް، 
 ގ.އަލަފަރު، މާލެ 

5550001  m.saaid@hotmail.
com 27  2100ޑިސެމްބަރ  

 ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް  30
 ވެބްސައިޓް 

ޕާސްޕެކްޓިވް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު ވަޙީދު/  2100/2100
 މ. ބާންސާގެ 

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު ވަޙީދު/ 
 މ. ބާންސާގެ 

5777111  mamduhwaheed
@gmail.com 31  2100ޑިސެމްބަރ  
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ދު/ މުޙައްމަދު އާމިރު އަޙުމަ 2103/2103 ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ  ފަތްތޫރަ  33
ހުސްނުހީނާގެ، ގދ. 

 ފަރެސްމާތޮޑާ 

ލިލީމާގެ، އަޝްރަފް ޢަލީ / 
 ގއ. ނިލަންދޫ 

 

3303277 3303253 info@dhivehiacad
emy.edu.mv 01  ީ2103ފެބްރުއަރ  

ނ.   /ހަޒާރުމާގެ  ހެނދުނު  30
 ފޮއްދޫ 

އިބްރާހީމް މުއާޒް ޢަލީ /  2103/2105
 ހަޒާރުމާގެ، ނ. ފޮއްދޫ 

 އިބްރާހީމް މުއާޒް ޢަލީ /
 ހަޒާރުމާގެ، ނ. ފޮއްދޫ 

5705533   
2103ފެބްރުއަރީ  01  

 5ފިލާ ބިލްޑިންގ ) ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް  35
 ވަނަ ފަންގިފިލާ(

މީޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން  2103/2107
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު / ގ. 
 ޝޭޑީގްރައުންޑް 

5710015 3330337 
5712010 

Media.foundation.
maldives@gmail.c
om 

2103މާރިޗު  02  

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  2103/2151 ހ. ބްލޫޕިންޗް  މިއަދު އޮންލައިން  31
 ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢާދަމް / 
 ބަށިމާގެ/ ލ. މާމެންދޫ 

7788020 3303642 
3303640 

hr@vtv.com.mv 
2103މާރިޗު  02  

މުޙަންމަދު ޝާކިރު/ މއ.  އެމްވީ ހޮޓެލްސް  2103/2150 ސް ހ. ބްލެކްރޯ ދައޭޝިއަން ސްޓޯރީ  37
 ކްރައުންވިލާ 

5570130 
9755727 
3332517 

 sales@mvhotelso
nline.com 
shakir@mvhotelso
nline.com 

2103އޭޕްރީލް  5  

ންކްސް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ބްލި 2103/2153 ހ. ވައިޖެހޭގެ  ވައިބް މެގަޒިންގ 01
 ލިމިޓެޑް 

 ޙުސައިން ޝިހާމް 

މަރްޔަމް ވަޙީދާ/ ގ. 
 ހިލްމަން، ކ. މާލެ 

5503337 
5572505 

3110110 info@blinxmaldiv
es.com 10  ި2103މެއ  

ޕަބްލިކް ސަރވިސް  މާލްދީބު  00
މީޑިއާގެ ހެޑްއޮފީސް/ 

 ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ

ހީމް ޚަލީލު / އިބްރާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  2103/2153
 0713ދަފްތަރު ނަންބަރު 

5575552  info@psm.mv 

2103ޖުލައި  22  

 އެސްފިޔަ ނެޓް  02
www.esfiyanet.c

om 

ޢަލީ އާރިފް/ މީނާޒް/ ރ.  2103/2150 މީނާޒް/ ރ. އަލިފުށި 
 އަލިފުށި 

އިބްރާހީމް ރަޝީދު/ ސީތާ، 
 ރ. އަލިފުށި 

7955071  senbeshai@gmail.
com 
 

2103އޯގަސްޓް  02  

މުޙައްމަދު ނަޞީރު/ އަމަން،  2103/2080 އަމަން، ބ. އޭދަފުށި  އޭދަފުށި ވޮއިސް  03
 ބ. އޭދަފުށި 

މުޙައްމަދު ނަޞީރު/ 
 އަމަން، ބ. އޭދަފުށި 

5303000  mathiha06@hotm
ail.com 01  2103އޮކްޓޯބަރ  

mailto:sales@mvhotelsonline.com
mailto:sales@mvhotelsonline.com
mailto:senbeshai@gmail.com
mailto:senbeshai@gmail.com
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މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޙަސަން  2083/2015 ވަން މ. އައިލް ހެ ގައިޑުމީ މޯލްޑިވްސް  00
 / މަންޒަރުގެ، ށ. ފޮއްދޫ 

މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
ޙަސަން / މަންޒަރުގެ، ށ. 

 ފޮއްދޫ 

5033711  eusoph@hotmail.
com 07  2103ނޮވެމްބަރ  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަލްމިންބަރު  03
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  2084/2015
 ފެއާޒްއެ

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު/ 
 ބިއްދޮށުގެ. ފ. ނިލަންދޫ 

3121230 
3121211 
5500102 

 info@islamicaffair
s.gov.mv 
Ibrahim.ahmed@i
slamicaffairs.gov.
mv 

2103ނޮވެމްބަރ  07  

ޝުހާނާ/  މަރްޔަމް 2085/2015 މ. ބަހުރެއިން  ބިޒްޓައިމްސް 00
މުޝްތަރީގެ، ރ. 

 ހުޅުދުއްފާރު 

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/ 
މުޝްތަރީގެ، ރ. 

 ހުޅުދުއްފާރު 

9692646  msuhaaana@gmai
l.com 0  2103ޑިސެމްބަރ  

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/  2086/2015 މ. ބަހުރެއިން  ބިޒްޓައިމްސް. އެމްވީ 05
މުޝްތަރީގެ، ރ. 

 ހުޅުދުއްފާރު 

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/ 
މުޝްތަރީގެ، ރ. 

 ޅުދުއްފާރު ހު

9692646  msuhaaana@gmai
l.com 0  2103ޑިސެމްބަރ  

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  2085/2010 މއ. ފިނިފެންޖަންބުގެ  ދިވެހި މެރީން  01
ޒައިދު/ މއ. 

ފިނިފިނިފެންޖަންބުގެ، ކ. 
 މާލެ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު 
ޢަބްދުލްކަރީމު/ ދަފްތަރު. 

 0100ނަންބަރު 
 

7774308  zayeed@gmail.co
m 

2100ޖަނަވަރީ   15  

އެމްވީ ސްޕޯޓްސް.  07
 އެމް.ވީ

ޕާކުވޭ/ ގއ. 
 ގެމަނަފުށި 

 

 ،މުޙައްމަދު ނާސިހު/ ޕާކުވޭ 2081/2010
 ގއ. ގެމަނަފުށި 

 ،މުޙައްމަދު ނާސިހު/ ޕާކުވޭ
 ގއ. ގެމަނަފުށި 

7555002  imnasih@gmail.co
m 20  ީ2100ޖަނަވަރ  

އަޙުމަދު ހައިދަރު އިބްރާހީމް/  2071/2010 މ. ޔެލޯސީ/ ކ. މާލެ  ބަހާރު.ކޮމް  51
 މ. މާވަހި، ކ. މާލެ 

އަޙުމަދު ހައިދަރު 
އިބްރާހީމް/ މ. މާވަހި، ކ. 

 މާލެ

7777991  haidharu960@gm
ail.com 20  ީ2100ފެބްރުއަރ  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު  50
 އޮފީސް

2100/2172 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  
 އޮފީސް

 3323510 ދު/ މ. ފިނިފަރު ޢަލީ ޚާލި
5510515 

 info@presidency
maldives.gov.mv 23  ް2100މާޗ  

mailto:info@islamicaffairs.gov.mv
mailto:info@islamicaffairs.gov.mv
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2100/2173 މ. ލައިރާ/ ކ. މާލެ  އުތުރު އޮއިވަރު  52 އުތުރު އޮއިވަރު ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް 

އަޒްމީން/  هللا ޢަބްދު
 އަތިރީގެ، ގދ. ގައްދޫ 

5017320 
5575313 

 admin@uthuru.m
v 
editor@uthuru.m

v 

2100އޭޕްރީލް  01  

ގ. ކެނަން  އެތެރެ 53
އިރުމަތީބައި / ކ. 

 މާލެ

2100/2170 މުޙައްމަދު އާރިފު/  
 ވައިޖެހޭގެ، ށ. ފުނަދޫ 

މޫސާ ލަޠީފް / މ. 
 ހުސްނޫ، ކ. މާލެ 

7957975 
7774247 

  

2100އޭޕްރީލް  21  

ތަރިވިދިގެ /ބ.  މިހާރު  50
 އޭދަފުށި 

2100/2173 އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް/ ގ. ގުޑްލޭންޑް 

އަޙްމަދު ސަޢީދު/ މ. 
 އެސްޓަންވިލާ 

3001515 
7774247 

3001616 Moosalatheef70@
gmail.com 23  ް2100އޭޕްރީލ  

ތަރިވިދިގެ /ބ.  މިހާރު އޮންލައިން  53
 އޭދަފުށި 

2100/2170 އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް/ ގ. ގުޑްލޭންޑް 

ދު ސަޢީދު/ މ. އަޙްމަ
 އެސްޓަންވިލާ 

3001515 
7774247 

3001616 Moosalatheef70@
gmail.com 23  ް2100އޭޕްރީލ  

ފެމިލީ ޕްރޮޓރެކްޝަން  ރިވިލި  50
 އޮތޯރިޓީ/ ހ. ފުލިދޫގެ 

ފެމިލީ ޕްރޮޓރެކްޝަން  2097/2016
 އޮތޯރިޓީ/ ހ. ފުލިދޫގެ 

ނަސްމާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން/ 
 ހ. ސަންދަރޯސްގެ، މާލެ 

3101330 
5003000 

 info@fpa.gov.mv 

nasma.muhsin@g
mail.com 

2100މެއި  3   

ނަޢީމު އިބްރާހީމް/ هللا ޢަބްދު 2098/2016 ގުލްފާމުގެ/ ސ. ފޭދޫ  އާފަތިސް އޮންލައިން  55
 އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫ 

ނަޢީމު އިބްރާހީމް/ هللا ޢަބްދު
 އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫ 

7775730  naeem@dhivehin
et.net.mv 01  ި2100މެއ  

މ. ތަރާނާގެ، ކ.  ދުވަސް  51
 މާލެ

2100/2177 އިފާދު ވަޙީދު، ޓ ިޫއެންޑް  
 ވަން ، ގދ. ތިނަދޫ 

އިފާދު ވަޙީދު، ޓ ިޫއެންޑް 
 ވަން ، ގދ. ތިނަދޫ 

5711111  Ifadh.waheed@g
mail.com 
 

2100ޖޫން  31  

2100/2011 ނޮބްލް/ ސ. ހިތަދޫ  އައްޑޫ ލައިވް  57 މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން /  
 މާވަސް، ސ.މީދޫ 

މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން / 
 މާވަސް، ސ.މީދޫ 

7773310  Sharaph4u@gmail
.com 0  ި2100ޖުލައ  

2100/2010 ގ. ލަގަނާ/ ކ. މާލެ  އުދަރެސް އޮންލައިން  11 މުޙައްމަދު ރަފީޤު،   
 އޮއިވާލި/ ގއ. ކޮލަމާފުށި 

މުޙައްމަދު ރަފީޤު،  
 . ކޮލަމާފުށި އޮއިވާލި/ ގއ

7772818  rafeeu.rivarin@g
mail.com 00  ި2100ޖުލައ  

mailto:admin@uthuru.mv
mailto:admin@uthuru.mv
mailto:info@fpa.gov.mv
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2100/2012 ގ. ލަގަނާ/ ކ. މާލެ  ފިޔެސް ނިއުސް  10 މުޙައްމަދު ރަފީޤު،   
 އޮއިވާލި/ ގއ. ކޮލަމާފުށި 

މުޙައްމަދު ރަފީޤު،  
 އޮއިވާލި/ ގއ. ކޮލަމާފުށި 

7772818  rafeeu.rivarin@g
mail.com 00  ި2100ޖުލައ  

2100/2013 މ. އަސަލް ސް ވިޔަ 12 މުޙަންމަދު ޝަމްޢޫނު/ މ.  
 އަސަލް/ ކ. މާލެ 

މުޙަންމަދު ޝަމްޢޫނު/ މ. 
 އަސަލް/ ކ. މާލެ 

7754514  m.shamun@gmail
.com 07  ި2100ޖުލައ  

މޯލްޑިވްސް  ދަ އައިލެންޑް ޗީފް  13
ޕަބްލިކޭޝަންސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ 
ގ. ކިޔަވާގެ، ކ. 

 މާލެ

2100/2010 ޕަބްލިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް 
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ގ. 

 ކިޔަވާގެ، ކ. މާލެ 

އޯޝަންރީޑް/ هللا ހިދާޔަތު
 ގދ. ތިނަދޫ 

3315171 
7770330 

 sales@islandchief.
com 
hidaayathullah55
@gmail.com 05  ް2100އޯގަސްޓ  

ގޯލްޑްކޯސްޓް  އެމްވީފޯރި  10
ޓް ލިމިޓެޑް/ ޕްރައިވެ

 ބަގީޗާގެ، ލ. ފޮނަދޫ 

2100/2013 ގޯލްޑްކޯސްޓް ޕްރައިވެޓް  
ލިމިޓެޑް/ ބަގީޗާގެ، ލ. 

 ފޮނަދޫ 

ޝަމްޢާން ޝާކިރު/ ސީމާ، 
 ސ. ފޭދޫ 

7772283 
7985856 

 Shaman.shakir@li
ve.com 
goldcoastpvtltd@
gmail.com 

2100އޯގަސްޓް  05  

2100/2010 މ. ދިލޭރާމްގެ   އޯގަ. އެމްވީ  13 ނާޞިރު/ މ. هللا ޢަބްދު 
 ދިލޭރާމްގެ، ކ. މާލެ 

މުޙައްމަދު އަތީފް/ ފަނާރު، 
 ބ. ތުޅާދޫ 

9929005 
9995252 

 aashain@gmail.co
m 0  2100ސެޕްޓެމްބަރ  

މއ.ނަމޫނާ ދެކުނު  ހަތާވީސް އޮންލައިން  10
 /މާލެ 

2100/2015 ޙުސައިން  
ލާ ގއ. ޙަސަން/ދިލްކަޝްވި

 ވިލިނގިލި 

ޙުސައިން 
ޙަސަން/ދިލްކަޝްވިލާ ގއ. 

 ވިލިނގިލި 

7972997  hathaavees.com 
hucenhassan@gm
ail.com 

2100ސެޕްޓެމްބަރ  20  

ޝާޒީން/ ހދ.  ވީ އެފް ޕީ  15
 ނޭކުރެންދު 

2100/2011 އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /  
 އަސްރުމާގެ ހދ. ނޭކުރެންދޫ 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު / 
އަސްރުމާގެ ހދ. 

 ނޭކުރެންދޫ 

7908079  Vfp.mv 
ismailrasheed@g
mail.com 

2100ސެޕްޓެމްބަރ  21  

މ. ވައްތިޔަރަގެ/ ކ.  އެޓޮލް ނިއުސް  11
 މާލެ

2100/2017 އިބްރާހީމް ރަމީޒު/ މ.  
 ވައްތިޔަރަގެ 

އަޞްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު / 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

2303 

7776863  www.atollnews.co
m 20  2100އޮކްޓޯބަރ  

mailto:sales@islandchief.com
mailto:sales@islandchief.com
mailto:Shaman.shakir@live.com
mailto:Shaman.shakir@live.com
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މ. ރަބީޢުވިލާ، ކ.  އެމް.ޑީ.ވީ ފުޓްބޯލް  17
 މާލެ

ޝިމާޒު ޢަލީ/ ބްލޫބެލް، ސ.  2111/2016
 ހުޅުދޫ 

ޙަސަން ޝިފާން/ ހުޅުމާލެ 
  015-2-12ފްލެޓް 

 

7781586 
7946751 

 Hassanshifan523
@gmail.com 
shimatey@gmail.c
om 

2100 ޑިސެންބަރު 02  

ޕާރކްވޭ/ ގއ.  އަށާރަ މީޑީއާ 71
 ގެމަނަފުށި 

މުޙައްމަދު ނާސިޙް/ ޕާރކްވޭ،  2112/2016
 ގއ. ގެމަނަފުށި 

މުޙައްމަދު ނާސިޙް/ 
 ޕާރކްވޭ، ގއ. ގެމަނަފުށި 

9777112977
0541 

 imnasih@gmail.co
m 03  ު2100ޑިސެންބަރ  

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ  ލާބަ މެގަޒިން  70
ފޯރ އިސްލާމިކް 

 ސް ލިމިޓެޑް ފައިނޭން

2105/2000 މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ  
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 

 ލިމިޓެޑް 

ނަސީމް/ هللا އިޔާޒް ޖާދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

 މާލެ ، 1233

3111311 
5700105 

3111377 iyaznaseem@gma
il.com 20  ީ2105ޖަނަވަރ  

2105/2003 ގ. ޑިމްލައިޓް، މާލެ  އެޗްއާރް މޯލްޑިވްސް  72 ރާހީމް/ ގ. އާދަމް އިބް 
 ޑިމްލައިޓް، މާލެ 

މަރްޔަމް ލީނާ ޢަލީ/ މ. 
 މޯނިންގ ވިލެޖް، ކ. މާލެ 

3013995 
7772995 
7782027 

 aredham@gmail.c
om 
shiyanteys@gmail
.com 

2105ޖަނަވަރީ  27  

2105/2000 އެލްމް، ވިލިމާލެ  މޯލްޑިވްސޮކަރ 73 ރު/ އަޙްމަދު ޒަރީ 
 ދިލްކުޝާގެ، ދ. މާއެނބޫދޫ 

އަމީން ފައިސަލް/ ދޮންވެލި، 
 ފ. ނިލަންދޫ 

7770353 
5511531 

 ahmedzaryr@gma
il.com 
afaisal730@gmail.
com 

2105ޖަނަވަރީ  31  

އޯކް އިންވެސްޓްމަންޓް  މޯލްޑިވްސް ވީކްލީ  70
ޕްރައިވެޓް ލލިމިޓެޑް/ 

ލްބަހާރުގެ، ސ. ގު
 ފޭދޫ 

2105/2005 އޯކް އިންވެސްޓްމަންޓް  
 ޕްރައިވެޓް ލލިމިޓެޑް 

ނަޢީމު އިބްރާހީމް/ هللا ޢަބްދު
 އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫ 

9997954 
7904802 
3331843 

3334978 asthu@hotmail.co
m 
zaid@mantech.co
m.mv 
naeem@dhivehin
et.net.mv 

2105ފެބްރުއަރީ  11  

2105/2001 މާއޮޅު/ ރ. މީދޫ  މީދޫ ޓައިމްސް  73 ޙަސަން ފަވާޒް/ މާއޮޅު، ރ.  
 މީދޫ

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު/ ކޯޒީ، 
 ރ. މަޑުއްވަރީ 

7010050 
7050535 
5720720 

 mohamedsadhiq
@gmail.com 
hassanfawaaz@w
wdhootimes.com 
 

2105ފެބްރުއަރީ  11  

2105/2007 މ. ދިލޭރާމްގެ  ޓްޑޭސްއެމްވީ  70 މުޙައްމަދު އަޠީފް ފަނާރު/  މ. ދިލޭރާމްގެ  
 ބ. ތުޅާދޫ 

7773232 
7075353 

 Sikundi3080@gm
ail.com 10  ު2105މާރިޗ  

mailto:Hassanshifan523@gmail.com
mailto:Hassanshifan523@gmail.com
mailto:aredham@gmail.com
mailto:aredham@gmail.com
mailto:ahmedzaryr@gmail.com
mailto:ahmedzaryr@gmail.com
mailto:asthu@hotmail.com
mailto:asthu@hotmail.com
mailto:zaid@mantech.com.mv
mailto:zaid@mantech.com.mv
mailto:mohamedsadhiq@gmail.com
mailto:mohamedsadhiq@gmail.com
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7727113 
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް  75

 މެގަޒިން 
ސް ގޭޓްވޭ މޯލްޑިވް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ 
 މ. ރަތްވެލި 

2105/2021 މޯލްޑިވްސް ގޭޓްވޭ ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް/ މ. ރަތްވެލި 

މުޙައްމަދު ޚޫރުޝީދު/ ގ. 
 ކުދިފޭރުވާދީ 

9997752 
9777997 

3011726 dynamist@gatawa
ys.mv 
Maldives@gatawa
ys.mv 

2105ރިޗު މާ 00  

މާކޮމްސް/ ގ.  ޓޭސްޓްއެމްވީ  71
 ލައިޓްގްރޭ 

2105/2020 މަރްޔަމް ވަޙީދާ/ ގ.  މާކޮމްސް/ ގ. ލައިޓްގްރޭ  
 ހިލްމަން 

5503337 
5550050 
5552713 

 ford@marcomms.
com.mv 
mariewhayda@g
mail.com 

2105މާރިޗު  07  

2105/2022 ނަމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ ގި މެންދަން  77 އޮން ޑެކްޕްރައިވެޓް  3 
ލިމިޓެޑް/ ގިނަމާގެ، ސ. 

 ހުޅުދޫ 

އަޙްމަދު އާޒިފު/ ކެތި، 
 ގއ. ގެމަނަފުށި 

7070000 
7075721 

 www.mendhan.co
m 
avaathy@gmail.co
m 

2105މާރިޗު  22  

ދިވެހި ނިއުސް  011
 އޭޖެންސީ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް 
މީޑިއާ ހެޑްއޮފީސް/ 

 ލްޑިންގރޭޑިއޯ ބި

2105/2023 އިބްރާހީމް ޚަލީލު /  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  
 0713ދަފްތަރު ނަންބަރު 

3000210 
7797722 

3317273 info@psm.mv 
Ibrahim.khaleel@
psm.mv 

2105މާރިޗު  23  

ޓްރެންޑިންގ ރެޑް  010
 ކޮލަމްސް 

2105/2020 މ. ޒާވިޔާ  ގ ރެޑް ޕްރައިވެޓް އެވްރީތިން  
 ލިމިޓެޑް 

އަޙަމްދު އަޝްރަފް/ 
 ތަރިވިދިގެ، ބ. އޭދަފުށި 

5511703 
9911884 
3327733 

 rifau@everythingr
ed.mv 
info@everythingr
ed.mv 
ahmedasrafu@gm
ail.com 

2105އޭޕްރީލް  25  

ތަރިވިދިގެ، ބ.  ދޯ  012
 އޭދަފުށި 

2105/2023 އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/  
 ސްކައިބްލޫ / ބ. ކެންދޫ 

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން/ 
 އަތިރީގެ، ސ. ހުޅުދޫ 

5702000 
5550250 
3110303 

 www.dho.mv 
arasheedhussain
@gmail.com 
 

2105އޭޕްރީލް  25  

ތަރިވިދިގެ، ބ.  ދޯ މެގަޒިން  013
 އޭދަފުށި 

2105/2020 އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/  
 ސްކައިބްލޫ / ބ. ކެންދޫ 

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން/ 
 އަތިރީގެ، ސ. ހުޅުދޫ 

5702000 
5550250 
3110303 

 arasheedhussain
@gmail.com 
 

2105އޭޕްރީލް  25  

mailto:dynamist@gataways.mv
mailto:dynamist@gataways.mv
mailto:ford@marcomms.com.mv
mailto:ford@marcomms.com.mv
mailto:info@psm.mv
mailto:rifau@everythingred.mv
mailto:rifau@everythingred.mv
mailto:info@everythingred.mv
mailto:info@everythingred.mv
http://www.dho.mv/
mailto:arasheedhussain@gmail.com
mailto:arasheedhussain@gmail.com
mailto:arasheedhussain@gmail.com
mailto:arasheedhussain@gmail.com


14 
 

މ.  ހޮޓެލް އިންސައިޑަރ 010
 ހުވަނދުގަދަކޯޅިއާގެ 

2105/2025 މަރިޔަމް ޢާޠިފް/ މ.  ކްއާލިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
 ދިލްކުޝާގެ 

9874396 
9874395 

 athizaa@gmail.co
m 00  ި2105މެއ  

2105/2021 . ދިލްކުޝާގެ މއ ލޮނުމެދު ޑޮޓް ކޮމް 013 މަރިޔަމް ޢާޠިފް/ މ.  
 ދިލްކުޝާގެ 

މަރިޔަމް ޢާޠިފް/ މ. 
 ދިލްކުޝާގެ 

9874395  athizaa@gmail.co
m 00  ި2105މެއ  

ނަސްރުއްސަބާ/ ލ.  ބޯޅަ އެމްވީ 010
 ފޮނަދޫ 

2105/2027 އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު /  
 ހ. ބުރުނީގެ ދެކުނުގެ 

މުޙައްމަދު އަޠީފު، ފަނާރު، 
 ޅާދޫ ބ. ތު

5515332 
7075353 

 Sikundi3080@gm
ail.com 
Coach.nisthar@g
mail.com 

2105ޖުލައި  2  

މިއަދު ބިޒްނަސް  015
 ރިވިއު 

 ހ. ސަންރޭ/ ކ. މާލެ 
 

2105/2031 އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  
 ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 

އާދަމް/  ޢަބްދުއްލަޠީފް
 ބަށިމާގެ، ލ. މާމެންދޫ 

 

3320700 
7788020 

3320500 miadhubusinessre
view.com 03  ް2105އޯގަސްޓ  

މިއަދު ބިޒްނަސް  011
 ރިވިއު އޮންލައިން 

 ހ. ސަންރޭ/ ކ. މާލެ 
 

2105/2030 އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  
 ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 

ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް/ 
 ލ. މާމެންދޫ ، ބަށިމާގެ

 

3320700 
7788020 

 miadhubusinessre
view.com 03  ް2105އޯގަސްޓ  

2105/2032 ގ. ރަންގެހި  ތިނަދޫ އޮންލައިން  017 މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ/ ގ.  
 ރަންގެހި 

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ/ ގ. 
 ރަންގެހި 

5717721  Thinadhooonline.
mv 03  ް2105އޯގަސްޓ  

ހުސްނޫވިލާގެ/ ރ.  ލައިން މަޑުއްވަރީ އޮން 001
 މަޑުއްވަރި 

2105/2033 ނޫހު ޢަބްދުލްޙާރިޘް/  
 ފެހިއަލި، ރ. މަޑުއްވަރީ 

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު/ ކޯޒީ، 
 ރ. މަޑުއްވަރި 

7731113 
7010050 

 noohharisQgmail.
com 27  ް2105އޯގަސްޓ  

ސްކައިބްލޫ / ބ.  ދިއެޑިޝަން  000
 ކެންދޫ 

2105/2030  3001515 މޫސާ ލަޠީފް/ މ. ހުސްނޫ  މިޓެޑް އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް ލި 
7774247 

3001616 Moosalatheef70@
gmail.com 27  ް2105އޯގަސްޓ  

2105/2033 ހ. ފަހާގެ  ޒުއްރާ އެޑްސް 002 މުޙައްމަދު ފުރުޤާން/ ދަފްތަރު  
 3735ނަންބަރު 

ފާޠިމަތު ޙުސައިން/ 
 ނައިބުގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 

3322147 
7336655 

 info@zzurramaldi
ves.com 27  ް2105އޯގަސްޓ  

ސަންމީިިޑިއާ ގްރޫޕް  މޯލްޑިވް އައިލެންޑްސް  003
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

2105/2030 ސަންމީިިޑިއާ ގްރޫޕް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު 
 / ގ. ނަންރީތިގެ، ކ. މާލެ 

5550101 
3302505 

 zahir@sun.mv 
hirigazahir@gmail
.com 

2105އޯގަސްޓް  31  

ޝަބްނަމީގެ/ ތ.  ލުއި 000
 ދިޔަމިގިލި 

2105/2035 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/  
 ޝަބްނަމީގެ/ ތ. ދިޔަމިގިލި 

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/ 
 ޝަބްނަމީގެ/ ތ. ދިޔަމިގިލި 

3301155 
7743255 

 mujthaba@gmail.
com 31  ް2105އޯގަސްޓ  

mailto:Sikundi3080@gmail.com
mailto:Sikundi3080@gmail.com
mailto:zahir@sun.mv
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ބްނަމީގެ/ ތ. ޝަ ޓޫ ފޯ ސެވަން .އެމްވީ  003
 ދިޔަމިގިލި 

2105/2031 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/  
 ޝަބްނަމީގެ/ ތ. ދިޔަމިގިލި 

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/ 
 ޝަބްނަމީގެ/ ތ. ދިޔަމިގިލި 

3301155 
7743255 

 mujthaba@gmail.
com 31  ް2105އޯގަސްޓ  

ރީޑަރސް އަރކް /  ރީޑަރސް އަރކް  000
 މާލެ

2105/2037 هللا/ އިބްރާހީމް ޚާލިދު ޢަބްދު 
 ދުފަތްޕިލާގެ، ސ. ހިތަދޫ ހު

އަޙްމަދު އަޝްރަފް/ 
 ތަރިވިދިގެ، ބ. އޭދަފުށި 

7777309 
7777441 

 ahmedasrafu@gm
ail.com 
xionze3@gmail.co
m 

2105ސެޕްޓެމްބަރ  01  

ހަލި ޕްރައިވެޓް  ހަލި ނިއުސް  005
ލިމިޓެޑް/ މ. 

 އާސްމާން

2105/2001 ޟަމްރަތު އަޙްމަދު /  ލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަ 
ފަރެސް އަވަށް، 

ހުސްނުހީނާގެ، ގދ. 
 ފަރެސްމާތޮޑާ 

9591006 
9911114 

 Lamrath3@gmail.
com 

2105ސެޕްޓެމްބަރ  23  

ރެޑްޕާރލް/ ހދ.  އުތުރު އޮންލައިން  001
 ކުޅުދުއްފުށި 

2105/2000 އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު/  
 ށި ރެޑްޕާލް، ހދ. ކުޅުދުއްފު

އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު/ 
 ރެޑްޕާލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 

7733200 
7700233 

 Adamshareef.m@
gmail.com 03  2105އޮކްޓޯބަރ  

2105/2002 ސަބްނަމީގެ/ މ.މުލައް  ދިހުން  007 ޙަސަން ޛަހީނު/  
 ސަބްނަމީގެ، މ. މުލައް

ޙަސަން ޛަހީނު/ 
 ސަބްނަމީގެ، މ. މުލައް

7777203  zefa@9999@gmai
l.com 20  2105އޮކްޓޯބަރ  

ޔުމްނު/ ޏ.  ފުވައްމުލައް ޓައިމްސް  021
 ފުވައްމުލައް 

2105/2003 ޢަލީ ވަސީމް ޙުސައިން/  
ފުނާޑު، ރަތަމަލާނާ، ޏ. 

 ފުވައްމުލައް 

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް/ ފުނާޑު، 
 ޖަމްނާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

7786237 
7913572 
7882402 

 Ahmed.mauroof@
gmail.com 
aliwaseem@gmail
.com 

2105އޮކްޓޯބަރ  27  

ދުވޭދާރުގެ/ ސ.  ފެންވަރު އޮންލައިން  020
 ހިތަދޫ 

2105/2000 ޢަލީ ވާފިރު ޢާދަމް/  
 ފުރުއްމާގެ، ރ. ވާދޫ 

ޢަލީ ވާފިރު ޢާދަމް/ 
 ފުރުއްމާގެ، ރ. ވާދޫ 

9994563 
7774563 

 Victorall4u@gmail
.com 15 ް2105ބަރު ޑިސެމ  

2105/2003 މއ. ރަސްފަރި  ދިކޮނޮމިސްޓް  022 ދިކޮނޮމީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/  
 މއ. ރަސްފަރި 

ފާޠިމަތު ޙުސައިން/ 
 ނާއިބުގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 

9802002 
9966667 
9743474 

 dhiconomist@gm
ail.com 
hussainfathimath
@gmail.com 

2105ޑިސެމްބަރު  02  

ޗާލު ފަރި މޯލްޑިވްސް  023
 ޓްރެވަލާ 

 3މ. ވޭލް ޝާރކް )
 ވަނަ ފަންގިފިލާ(

2105/2000 ހަސީނު/ ދަފްތަރު هللا ޢަބްދު 
 0137ނަންބަރު ރސ 

އާލާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު/ 
 ލޫޒަން، ސ. ހިތަދޫ 

7900137 
7458191 

 abdullahaseen@g
mail.com 
aalu.aanu@gmail.
com 

2105ޑިސެމްބަރު  03  

mailto:ahmedasrafu@gmail.com
mailto:ahmedasrafu@gmail.com
mailto:Ahmed.mauroof@gmail.com
mailto:Ahmed.mauroof@gmail.com
mailto:dhiconomist@gmail.com
mailto:dhiconomist@gmail.com
mailto:abdullahaseen@gmail.com
mailto:abdullahaseen@gmail.com
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ހިއުމަން ރައިޓް  ޙައްޤު 020
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް 

2105/2005 ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަން  
 އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

ފަޟްލާ އަޙްމަދު ޝަފީޤު/ 
 ގ. ޖިންޖަރުވިލާ 

3336539 
3003131 
9770930 

 info@hrcm.org.m
v 
fazla@hrcm.org.m
v 

2105ޑިސެމްބަރު  03  

ވައިބް މެގަޒިންގ  023
 މޯލްޑިވްސް 

ބްލިންކްސް މީޑިއާ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

2101/2001 ބްލިންކްސް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް 

ފާޠިމަތު މުނާލް ޝުޖާޢު/ 
 މ. އަލިހަނދުވަރުގެ 

7792717 
3001080 
7570557 

3001081 hussain@blinxme
dia.com 
famushu@gmail.c
om 

2101ޖަނަވަރީ  12  

ފެންސީގެ/ ސ.  އިމޭޖަސް އެމްވީ 020
 މަރަދޫ 

2101/2007 ޙުސައިން ސިނާނު/  
 ފެންސީގެ، ސ. މަރަދޫ 

އަމިން ފައިޞަލް/ 
 ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ 

7788730  afaisal730@gmail.
com 00  ީ2101ޖަނަވަރ  

މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން  ތޫރަ އޮންލައިން  025
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

2101/2031 މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

އިބްރާހީމް ނާޡިމް/ މއ. 
 ވައިލެޓްމާގެ 

3334559 
7821455 

3334552 abraham.69@hot
mail.com 
thoora.online@g
mail.com 

2101ޖަނަވަރީ  20  

2101/2030 ފެހިވިނަ/ ކ. ގާފަރު  މޭލުގާ  021 މަރްޔަމް ނިޝާ/ ފެހިވިނަ،  
 ކ. ގާފަރު 

މުޙައްމަދު އަފްޞަލް/ ހ. 
 މޭދާމައިޒާންދޮށުގެ 

9924998 
7999082 

 mariyam.nishaa@
gmail.com 20  ީ2101ޖަނަވަރ  

އޭޑީކޭ ޖާނަލް އޮފް  027
ތް އެންޑް ހެލް

 މެޑިސިން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

2101/2032 އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް 

އަޙްމަދު އައްފާލު/ ގ. 
 ޖަވާހިރުމާގެއާގެ 

3303333 
7776399 

3303330 afaal@adkenterpr
ises.com 02  ީ2101ފެބްރުވަރ  

ޓްރެވަލް ޗެނަލް  ދެވިހިފާފަ  031
ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް 

 ލިމިޓެޑް 

2101/2033 ޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މަރްޔަމް އާޠިފު / މއ. 
 ދިލްކުޝާގެ، ކ. މާލެ، 

9874395  athizaa@gmail.co
m 23  ް2101މާރިޗ  

2101/2030 މއ. ރޯޒްބާން ދަ ޕްރެސް  030 ޑިޖިމީޑިއާ މޯލްޑިވްސް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ދަފްތަރު  ޢަލީ ސަމްޢާން 
 3302ނަންބަރު ރސ 

5513007 
7982897 

 Shuj44@gmail.co
m 
shamhehig@gmail
.com 

2101އޭޕްރީލް  00  

ޢަލީ ޝަހީމް މާވިނަ/ ބ.  2101/2033 މާކޯނި/ ބ. އޭދަފުށި  ފަހު މިނިޓް  032
 އޭދަފުށި 

ޢާއިޝަތު ޝިއުރާ/ ފެހިގެ، 
 ނ. ހޮޅުދޫ 

5705111 
7877297 

 shymsfederico@g
mail.com 7  ި2101މެއ  

mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:hussain@blinxmedia.com
mailto:hussain@blinxmedia.com
mailto:abraham.69@hotmail.com
mailto:abraham.69@hotmail.com
mailto:Shuj44@gmail.com
mailto:Shuj44@gmail.com
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މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް  ކުޅިވަރު  033
 ކޯޕަރޭޝަން 

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް  2101/2030
 ކޯޕަރޭޝަން 

އަހްމަދު ހުޝާމު / 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

1001 

3336725 
7970303 

 info@sportsco.mv 

2101މެއި  30  

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް  030
 އު ރިވި

ބްލޭޒަން އިންކް ޕްރައިވެޓް  2101/2035 ނާރެސް/ ގދ. ތިނަދޫ 
 ލިމިޓެޑް 

އަޙްމަދު އަސްބާބު ޢަލީ 
ނަޞީރު/ ސަތަހަ، ގދ. 

 ތިނަދޫ 

7773311 
5770275 

0110222 Info@blazon.mv 

2101ޖުލައި  05  

2101/2031 ވ. ހިޖުރަ/ ވިލިމާލެ  އައިލެންޑްނިއުސް 033 އަޙުމަދު ލަޠީފު/ ވ. ހިޖުރަ،  
 މާލެ ވިލި

މިދުހަތު އާދަމް/ ގ. 
 އަލަފަރު، ކ. މާލެ 

3327003 
5550001 

 midhey@gmail.co
m 
ahmed.latheef@p
o.gov.mv 

2101ޖުލައި  30  

ހ. ޝަންގހާއީ  ސެލާރސް  030
 /ކ.މާލެ 

2101/2037 ޙަސަން ޒިޔާދު / އުނިމާގެ،  
 ހދ. ވައިކަރަދޫ 

ފާން/ މއ. މުޙައްމަދު ރިޝް 
 ގެރެވި، ކ. މާލެ 

7643232 
7630063 

 hasanxiyad@gmai
l.com 
rishfan@gmail.co
m 

2101އޮގަސްޓު  13  

ދި އެރައިވަލް ޓްރެވެލް  035
 ޓެބްލޮއިޑް 

އެސްޕާސިއާ 
މޯލްޑިވްސް/އޮޕެރާބިލް 

 ވަނަފްލޯ  0ޑިންގ، 

2101/2001 މަޝްހޫދު  
ޒީނިޔާ،ދޫޑިގަން، هللا/ދުޢަބު

 ޏ. ފުވައްމުލައް 

ފާޠިމަތު ޒަމްހީނާ/މަލާޒް، 
 ސ. މީދޫ 

9994534 
9110770 

 Mashhood.abdulla
@gmail.com 
zamheena@gmail.
com 

2101އޮގަސްޓު  03  

ވަނަ  2ހ. ވާތި،  ވަންއޮންލައިން  031
 ފަންގިފިލާ، ކ.މާލެ 

2101/2000 ޑްރީމްސް ބައި  
 މިންނު/ޒެނިތު، ގދ. ތިނަދޫ 

ސިނާން ޢަލީ/ ދަފްތަރު 
 731ނަންބަރު ދރ 

 .މާލެކ،

7779456 
7774624 

 minhaafaiz@gmail
.com 
sinaan111@gmail.
com 

2101އޮގަސްޓު  20  

ވ.  އެމްނިއު  037
 އިސްމާއިލިއްޔާ/ކ.މާލެ 

0121/2002 ފާޠިމަތު  
 އާފިޔާ/ހ.ތްރީލައިޓްސް، މާލެ 

އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު 
 / ހ. ބަނޑިދޫގެ، މާލެ 

7776530 
7933383 

 orchidafiya@gmai
l.com 
apimv2001@yaho
o.com 

2101އޮގަސްޓު  20  

އިންވެންޓިކޯ/  ފަށުއި އޮންލައިން  001
ގަމް، ޏ. ދޫނޑި 

 ފުވައްމުލައް 

2101/2003 އަޙްމަދު ޝަމާނު/ ސިނަފް،  
 ދޫނޑިގަން، ޏ. ފުވައްމުލައް

އިފާދު ވަހީދު/ ޓޫއެންޑް 
 ވަން، ގދ. ތިނަދޫ 

7908800 
9166639 
9677417 

 mohammedshuaa
u@gmail.com 
ahmedshamaan@
gmail.com 

2101އޮކްޓޯބަރު  11  

mailto:midhey@gmail.com
mailto:midhey@gmail.com
mailto:hasanxiyad@gmail.com
mailto:hasanxiyad@gmail.com
mailto:Mashhood.abdulla@gmail.com
mailto:Mashhood.abdulla@gmail.com
mailto:minhaafaiz@gmail.com
mailto:minhaafaiz@gmail.com
mailto:orchidafiya@gmail.com
mailto:orchidafiya@gmail.com
mailto:mohammedshuaau@gmail.com
mailto:mohammedshuaau@gmail.com
mailto:ahmedshamaan@gmail.com
mailto:ahmedshamaan@gmail.com
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ifadh.waheed@g
mail.com 

ހެލޯ ފްރޮމް  000
 މޯލްޑިވްސް 

2101/2000 މ. ލާބަ، މާލެ  ޢާއިޝަތު ނަސީމް/  އަމްޝޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  
 ބުލޫވިއު، ސ. މަރަދޫ 

7794859 
7903223 

 aisha.nasym@gm
ail.com 
amshux@live.com 

2101އޮކްޓޯބަރު  05  

2101/2003 ވ. ޓްރާންސިލްވޭނިއާ  އެކްސްޕްލޯ މޯލްޑިވްސް 002 އެކްސްޕްލޯ މޯލްޑިވްސް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އާމިނަތު އައްބާސާ، ވ. 
 ޓްރާންސިލްވޭނިއާ 

3322110 
7788162 
7967121 

 mamdooh@explo
remaldives.com 
abbasa3886@gma
il.com 

2101ނޮވެންބަރު  11  

ދަނބުރުއްދޮށުގެ/ހއ.  ހޯރަ އޮންލައިން  143
 ހޯރަފުށި 

2101/2000 ޢަލީ މިދުހަތު،  
ދަނބުރުއްދޮށުގެ / ހއ. 

 ހޯރަފުށި 

އަޙްމަދު އާޒިފު، ކެތި 
 ގއ. ގެމަނަފުށި /

5303010 
5002525 
5711103 

 alimidhey@hotma
il.com 
ahmedazif@gmail.
com 
 

2101ޑިސެންބަރު  05  

ފިނިއުނިމާގެ / ޅ.  އަށްދަން  144
 ހިންނަވަރު 

2101/2005 ޝިދު، މުޙައްމަދު ރަ 
 ފިނިއުނިމާގެ/ޅ.ހިންނަވަރު 

އަޒްމީ ޢަލީ. އަލިވާގެ/ލ. 
 ފޮނަދޫ 

7711000 
7551300 

 rastha@gmail.co
m 
axmeeali@gmail.c
om 
 

2101ޑިސެންބަރު  05  

2101/2001 ރިކާޒު/ލ. ފޮނަދޫ  މުނިއަވަސް 145 އަޙްމަދު ރަޝީދު،  
 ރިކާޒު/ލ.ފޮނަދޫ 

އަޙްމަދު ރަޝީދު، 
 ރިކާޒު/ލ.ފޮނަދޫ 

7735050 
 

 rush2862@gmail.c
om 05  ު2101ޑިސެންބަރ  

2101/2007 ބަގީޗާގެ /ލ.ފޮނަދޫ  ދެން އޮންލައިން  146 ދެން މީޑިއާ ޕްރައިޓްވެޓް  
 ލިމިޓެޑް 

ކިރު، ޝަމްއާން ޝާ 
 ސީމާ/ސ. ފޭދޫ 

5713130  Shaman.ibmn@g
mail.com 05  ު2101ޑިސެންބަރ  

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް  147
 ސްޓެންޑާޑް 

2101/2051 މ. އަނަންގާ/މާލެ  ޖަމީލު އަޙްމަދު، هللا ޢަބަިުދު 
އީސްޓްލައިން/ޏ. 

 ފުވައްމުލައް 

ޑރ. ޢަބުދުލްޙަންނާނު 
ޙީދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ވަ

 މާލެ ، 2701

5552037 
5551101 
9592520 

 Jamyl77@me.com 
admin@mbsnews.
mv 
hunt778@gmail.c
om 

2101ޑިސެންބަރު  05  

ހުޅުމާލެ ލޮޓް  ވޮއިސް އެމްވީ  148
01310 

2101/2050 އެމްވީ ރެއިޒަން ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް 

ޝަފްރާޒް އަޙްމަދު 
ޙުސައިން، ބުރޮޅިމާގެ / 

 ސ. ހިތަދޫ 

5737351 
7730111 

 xefrox@gamail.co
m 05  ު2101ޑިސެންބަރ  

mailto:aisha.nasym@gmail.com
mailto:aisha.nasym@gmail.com
mailto:mamdooh@exploremaldives.com
mailto:mamdooh@exploremaldives.com
mailto:abbasa3886@gmail.com
mailto:abbasa3886@gmail.com
mailto:alimidhey@hotmail.com
mailto:alimidhey@hotmail.com
mailto:ahmedazif@gmail.com
mailto:ahmedazif@gmail.com
mailto:rastha@gmail.com
mailto:rastha@gmail.com
mailto:axmeeali@gmail.com
mailto:axmeeali@gmail.com
mailto:rush2862@gmail.com
mailto:rush2862@gmail.com
mailto:Shaman.ibmn@gmail.com
mailto:Shaman.ibmn@gmail.com
mailto:Jamyl77@me.com
mailto:admin@mbsnews.mv
mailto:admin@mbsnews.mv
mailto:xefrox@gamail.com
mailto:xefrox@gamail.com
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2101/2052 ގ. ސިންދު ހިޔާ/މާލެ  ޖަޒީރާ ނިއުސް ހަބް  149 އަޙްމަދު ފައިރޫޒް، މއ.  ލިމިޓެޑް  ޖަވިޔަނި ޕްރައިވެޓް 
 ރަސްއައިން/މާލެ 

7320015 
5700073 

 info@jazeeranews
.mv 
fairooz21@gmail.c
om 

2101ޑިސެންބަރު  05  

މޯލްޑިވްސް އިކޮނަމިކް  150
 ރިވިއު 

2107/2053 މ.ވަނި/މާލެ  އެޓޯލް ކެޕިޓަލްފައިނޭންސް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ފަޟީލް ނަޖީބު/މ. ފަށަލަ، 
 މާލެ

5710310 
5571175 

 

 fazeelnajeeb@gm
ail.com 
contact@atollcapi
talfinance.com 

2107ޖަނަވަރީ  20  

މޯލްޑިވްސް ނިއުސް  151
 މީޑިއާ

2107/2050 އަންޑާޕޫލްއާގެ މއ. މުޙައްމަދު ފުރުޤާން،  
 3735ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ފާތިމަތު ޙުސައިން، 
 ނާއިބުގެ/ ރ. ކަނދޮޅުދޫ 

5330033 
3322005 

 - 
2107ޖަނަވަރީ  21  

2107/3205 މ. މެދުގިރި/މާލެ  ވާހަކަ އޮންލައިން  152 މައިންޑް އާރޓް ޕްރައިވެޓް  
 ލިމިޓެޑް/މާލެ 

، އިބްރާހިމް އަޝްވާގު
 ހިސާން/ ހދ. ވައިކަރަދޫ 

7517505 
9979889 

 info@mind.mv 
ashvaq@gmail.co
m 
 

2107ޖަނަވަރީ  21  

ރެޑިއަމްވިލާ،  ނޫންއިންފޯ  153
 ނ.ހޮޅުދޫ 

2107/2050 އިސްމާޢީލް ޚަލީލް،  
 ދޫ ރެޑިޔަމްވިލާ/ ނ. ހޮޅު 

ޙަސީން، هللا ޢަބުދު
 ލިނެޓް/ނ. މަނަދޫ 

5011330  rediyamismailkhal
eel@gmail.com 
M.abdullahaseen
@gmail.com 
 

2107ޖަނަވަރީ  21  

މާވާގެ/ ހދ.  ލައިވް  ވައިކަރަދޫ 154
 ވައިކަރަދޫ 

2107/2055 ޢަލީ ނަޖީބު ،މާވާގެ/ހދ.  
 އިކަރަދޫ ވަ

އިބްރާހީމް އަޝްވާގު، 
 ހިސާން/ ހދ. ވައިކަރަދޫ 

5011300 
7757117 

 info@vaikaradhoo
live.com 
ashvaq@gmail.co
m 
 

2107ޖަނަވަރީ  21  

ޏ. ދަނޑިމަގު،ދޫރެސް/ ޕެން އޮންލައިން  155
 ފުވައްމުލައް 

2107/2051 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު  
ދީދީ/ދަނޑިމަގު، ދޫރެސް، 

 ޏ. ފުވައްމުލައް 

މުޙައްމަދު ހައިދަރު 
 އިބްރާހީމް، މ.މާމަހި/ މާލެ 

7413003 
7777991 

 admin@pen.mv 
admin@pen.mv 0 ު2107އަރީ ފެބްރ  

2107/2057 މ. ޔެލޯސީ /މާލެ  ރޭގަ  156 އަޙްމަދު ޛާހިދު ޙަސަން، މ.  
 ޔެލޯސީ/މާލެ 

އަޙްމަދު ޛާހިދު ޙަސަން، 
 މ. ޔެލޯސީ/މާލެ 

7741174 
 

 admin@reyga.co
m 0  ީ2107ފެބްރުއަރ  

mailto:info@jazeeranews.mv
mailto:info@jazeeranews.mv
mailto:fairooz21@gmail.com
mailto:fairooz21@gmail.com
mailto:fazeelnajeeb@gmail.com
mailto:fazeelnajeeb@gmail.com
mailto:info@mind.mv
mailto:ashvaq@gmail.com
mailto:ashvaq@gmail.com
mailto:rediyamismailkhaleel@gmail.com
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މއ. ޖަނބުރޯލްގެ،  ދަރިވަރު  035
 މާލެ

2107/2011 މުޙައްމަދު ރަފީޤު،  ލަމީ 
 މާފުށި އޮއިވާލި، ގއ. ކޮލަ

7772818  rafeeu.rivarin@g
mail.com 5  ް2107މާރިޗ  

ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންބަރު  އިރު އޮންލައިން  031
01005 

 )ފުރަތަމަބައި(

2107/2010 މުޙައްމަދު ފައިޞަލް،  
 ލޮނުވެލި، ގއ، ދެއްވަދޫ 

އަޙްމަދު ނައުޝާދު، 
 ރަތްބަގީޗާގެ، ނ. ހޮޅުދޫ 

7994244/ 
 918

1314 

 nwshadh@gmail.c
om 
faixal@gmail.com 

2107މާރިޗް  5  

މއ. ނިއުޔޯކް  މަޖައްލަތުލް ޖުޒުރު  037
 ހައުސް، މާލެ

2107/2012 އެން އެން ސަނާ ބިލް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

އަޙްމަދު ފަހުމީދީދީ، ގ. 
 03-10-0ސިނަމާލެ، 

7751744/ 
7765992 

 ahmed.fahmydidi
@gmail.com 
info@cttmaldives.
com 

2107މާރިޗް  5  

މއ. ޖަނބުރޯލްގެ،  ދަރިވަރު މަޖައްލާ  001
 މާލެ

2107/2013 މުޙައްމަދު ރަފީޤު،  ލަމީ 
 އޮއިވާލި، ގއ. ކޮލަމާފުށި 

7772818  rafeeu.rivarin@g
mail.com 01  ް2107މާރިޗ  

މ. އައްޒާމް ވިލާ،  އަސްލު ޕްރެސް 000
 މާލެ

2107/2010 ސްވަޑައިވް އިންވެސްޓް  
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މުޙައްމަދު ނަސީމް، ފަތިސް 
ހަނދުވަރުގެ، ރ. 

 ހުޅުދުއްފާރު 

7960061 
7839920 

 Mohamed.nasee
m11@gmail.com 
 

2107މާރިޗް  5  

ޓް އޮފް ބިލްޑް ސައި 002
 މޯލްޑިވްސް 

2107/2013 ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ  ބިޝާރު، ގ. هللا ޢަބްދު 
 ތަބުރުގެ، މާލެ 

ޖަމީލު އަޙްމަދު، هللا ޢަބްދު
ދޫޑިގަން، އީސްޓްލައިޓް، 

 ޏ. ފުވައްމުލައް 

7777207  abdullahbishar@g
mail.com 
jamyl77@me.com 

7210މާރިޗު  07  

މިކޯ ސޭލްސް  003
 މެގަޒިންގ

2107/2010 އުފާ، ސ. ހިތަދޫ  އަޙްމަދު އަޒުހަރު، އުފާ،   
 ސ. ހުޅުދޫ 

އިބްރާހީމް އަޝްވާޤު، 
 ހިސާން، ހދ. ވައިކަރަދޫ 

7775551 
9979889 
9915252 

 ahmedazhar@live.
com 07  ު2107މާރިޗ  

2107/2015 ހ. މެހެލިގެ  އެމްވީ ޓައިމްސް 000  އަޙްމަދު ޖަދުޢާން، 
 ވައިޖެހޭގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި 

އަޙްމަދު ޖަދުޢާން، 
 ވައިޖެހޭގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި 

7999603  jadhuann@gmail.c
om 07  ު2107މާރިޗ  

2107/2011 ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ  ހެލްތު މެގަޒިން  003 ބިޝާރު، ގ. هللا ޢަބްދު 
 ތަބުރުގެ، މާލެ 

ޖަމީލު އަޙްމަދު، هللا ޢަބްދު
ދޫޑިގަން، އީސްޓްލައިޓް، 

 އްމުލައް ޏ. ފުވަ

7777207  abdullahbishar@g
mail.com 
jamyl77@me.com 

2107މާރިޗު  07  

mailto:nwshadh@gmail.com
mailto:nwshadh@gmail.com
mailto:ahmed.fahmydidi@gmail.com
mailto:ahmed.fahmydidi@gmail.com
mailto:Mohamed.naseem11@gmail.com
mailto:Mohamed.naseem11@gmail.com
mailto:abdullahbishar@gmail.com
mailto:abdullahbishar@gmail.com
mailto:abdullahbishar@gmail.com
mailto:abdullahbishar@gmail.com
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ޑައިވް ސައިޓް އޮފް  000
 މޯލްޑިވްސް 

2107/2017 ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ  ބިޝާރު، ގ. هللا ޢަބްދު 
 ތަބުރުގެ، މާލެ 

ޖަމީލު އަޙްމަދު، هللا ޢަބްދު
ޓްލައިޓް، ދޫޑިގަން، އީސް
 ޏ. ފުވައްމުލައް 

7777207  abdullahbishar@g
mail.com 
jamyl77@me.com 07  ު2107މާރިޗ  

2107/2071 ހ. ވާތީ، މާލެ  ހިޔަލަ  005 މިންހާ ފާއިޒް ރަޝާދު،  ޑްރީމްސް ބައި މިންނު 
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 

12-10-77 

7779456 
 

 minha@oneonline
.mv 20  ު2107މާރިޗ  

2107/2070 މ. ފިނިފަރު  ރަން ރާއްޖެ  001 ސާރފާސް ޕެރަޑައިސް  
 ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

މުޙައްމަދު އާމިރު އަހްމަދު 
ފަރެސް އަވަށް ، 

ހުސްނުހީނާގެ، ގދ. 
 ފަރެސްމާތޮޑާ 

7784707/99
97742 

 faresamir@gmail.
com 
ali.khalid@hotmai
l.com 

2107އޭޕްރީލް  7  

ޕެރިސް، ށ.  ބިޒްނަސް ޓައިމްސް 007
 ކަނޑިތީމު 

2107/2072 މުޙައްމަދު ސިރާޖު، ކޮލިގެ،  
 ށ. ކަނޑިތީމު

އަޙްމަދު މައުރޫފް، ޕެރިސް، 
 ށ. ކަނޑިތީމު

7915296/ 

7956090 
 msiraj@vevstudio.

com 
mauroof@vevstud
io.com 

2107އޭޕްރީލް  01  

2107/2073 އަތިރީގެ. ގދ. ގައްދޫ  މައި ސްޕޯޓްސް 051 އަޒްމީން/ އަތިރީގެ. هللا ޢަބްދު 
 ގދ. ގައްދޫ 

ދަފްތަރު هللا/ ޙަފްސީ ޢަބްދު
 5720ނަންބަރު ރސ

7797383 
9979111 

 abdullaazmeen@g
mail.com 
hafc.abdulaa@gm
ail.com 

2107އޭޕްރީލް  00  

މުޙައްމަދު އަޠީފް / ފަނާރު،  2094/2019 މ. ދިލޭރާމްގެ  ތުޅާދޫ އޮންލައިން  050
 ބ.ތުޅާދޫ 

މުޙައްމަދު އަޠީފް / ފަނާރު، 
 ބ.ތުޅާދޫ 

7070072 

5727113 
 sikundi3080@gma

il.com 20  ް2107އޭޕްރީލ  

މުޙައްމަދު އަޠީފް / ފަނާރު،  2195/2019 މ. ދިލޭރާމްގެ  މްވީމީމް.އެ 172
 ބ.ތުޅާދޫ 

މުޙައްމަދު އަޠީފް / ފަނާރު، 
 ބ.ތުޅާދޫ 

7070072 

5727113 
 sikundi3080@gma

il.com 20  ް2107އޭޕްރީލ  

ނާޞިރު / މ. هللا ޢަބްދު 2196/2019 މ. ދިލޭރާމްގެ  ވަތަން  053
 ދިލޭރާމްގެ 

މުޙައްމަދު އަޠީފް / ފަނާރު، 
 ބ.ތުޅާދޫ 

7773232 

5727113 
 eynasix@gmail.co

m 
sikundi3080@gma
il.com 

2107އޭޕްރީލް  20  

mailto:abdullahbishar@gmail.com
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mailto:faresamir@gmail.com
mailto:faresamir@gmail.com
mailto:msiraj@vevstudio.com
mailto:msiraj@vevstudio.com
mailto:abdullaazmeen@gmail.com
mailto:abdullaazmeen@gmail.com
mailto:eynasix@gmail.com
mailto:eynasix@gmail.com


22 
 

މަރިޔަމް ޝުހާނާ  2197/2019 މ. ބަހުރެއިން  އައިލެންޑް ޕްރެސް 050
ަތީރެގ ރ، . ުމޝ 

 ހުޅުދުއްފާރު 

މަރިޔަމް ޝުހާނާ 
މުޝްތަރީގެ ރ. ،

 ރު ހުޅުދުއްފާ

7072000  islandpress@gmai
l.com 07  ި2107މެއ  

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް   ޖަޒީރާ ގައުމު 053
 12-3-002ނަންބަރު 

އިބްރާހިމް ޒަކީ ދަފްތަރު  2198/2019
 3372ނަންބަރު 

ދަފްތަރު  ،އިބްރާހިމް ޒަކީ
 3372ނަންބަރު 

7529933  ibrahizakee@gmai
.com 7  ް2107ޖޫނ  

ޙަސަން މާހިރު މެޑޯޒް ރ.  2199/2019 ޒް ރ. އަލިފުށި މެޑޯ އަލިފުށި ލައިވް  176
 އަލިފުށި 

ޢާއިޝަތު ޝިއުނާ 
 ފެހިގެ/ނ. ހޮޅުދޫ ،

7110000  hasunmahir@gma
il.com 
 

2107ޖޫން  21  

 ޢަލީ ވިސާމު ސޫރަޖު ހދ. 2200/2019 ސޫރަޖު ހދ. ކުރިނބީ  ފެށުން އޮންލައިން  177
 ކުރިނބީ 

ޢަލީ ވިސާމު ސޫރަޖު ހދ. 
 ކުރިނބީ 

7332230  Krbayya17@gama
il.com 7  ް2107ޖޫނ  

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ އޮންލައިން  178
 ލިމިޓެޑް 

މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  2201/2019
ފަރެސް  ހުސްނުހީނާގެ/ގދ.

 މާތޮޑާ

7775502  faresamir@gmail.
com 7  ް2107ޖޫނ  

މުޙައްމަދު އަފްޟަލް/ ހ.  2202/2019 ހ. އަލިނަރުމާގެ  ދަރުމަ  057
 އަލިނަރުމާގެ 

މުޙައްމަދު އަފްޟަލް/ ހ. 
 އަލިނަރުމާގެ 

5770112  Imaamafzal@gmai
l.com 23  ި2107ޖުލައ  

މުޙައްމަދު އަފްޟަލް/ ހ.  2203/2019 ހ. އަލިނަރުމާގެ  ދީނުގެ މަގު  011
 އަލިނަރުމާގެ 

މުޙައްމަދު އަފްޟަލް/ ހ. 
 އަލިނަރުމާގެ 

5770112  Imaamafzal@gmai
l.com 23  ި2107ޖުލައ  

މުޙައްމަދު އަޒްމީން،  2200/2019 މއ. ތަބައްގެ  ސުރުހީ އޮންލައިން  010
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

0017 

އަޙްމަދު ރަޝީދު، މ. 
 ފަޅުމަތީގެ، މާލެ 

7922269 
7821455 

 suruhee@gmail.c
om 
abrahaam696@g
mail.com 

2107އޯގަސްޓް  13  

ދަ އިންކް ޕީ އާރް  އެޑިޔުކޭޓް ޕްރައިމް  012
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ދަ އިންކް ޕީ އާރް  2203/2019
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

ޝިފްލާ އިބްރާހީމް، ގ. 
 މަސްއޮޑިގެ، މާލެ

7768630 
7839359 

3013747 pr@theincpr.com 
ibrahimshifla@gm
aiil.com 

2107އޯގަސްޓް  13  

ސާހިލް، ހދ.  ތިލަދުން  183
 ހަނިމާދޫ 

ޙުސައިން ޝަހުދީ، ސާހިލް،  2206/2019
 ހދ. ހަނިމާދޫ 

އިބްރާހީމް އަޝްވާޤް، ހދ. 
 ވައިކަރަދޫ 

7900453 
9979889 

 ashvaaq@gmail.c
om 20  ް2107އޯގަސްޓ  

mailto:hasunmahir@gmail.com
mailto:hasunmahir@gmail.com
mailto:Krbayya17@gamail.com
mailto:Krbayya17@gamail.com
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މަރްޔަމް ވަޙީދާ، ގ.  2207/2019 ގ. ހިލްމަން، މާލެ  ވުމަން ބައި ޓޯކްއެމް 184
 ހިލްމަން، މާލެ 

މަރްޔަމް ވަޙީދާ، ގ. 
 ހިލްމަން، މާލެ 

7763359 3013776 mariewhayda@g
mail.com 20  ް2107އޯގަސްޓ  

އިބްރާހީމް ވާފިރު،  2208/2019 ވައިޖެހޭގެ، ނ. ފޮއްދޫ  ނިދާއު  185
 ވައިޖެހޭގެ، ނ. ފޮއްދޫ 

އިބްރާހީމް ރަމީޒު، މއ. 
 ގެ، މާލެ ވައްތިޔަރަ 

9970215 
7776863 

 ibrahimrameezbin
qasim@gmail.com 
wafir1982@gmail.
com 

2107އޯގަސްޓް  20  

މުޙައްމަދު އަޒްމީން،  2209/2019 މއ. ތަބައްގެ، މާލެ  ސްޓަރ އޮންލައިން  186
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

0017 

މް ނާޘިމް، މއ. އިބްރާހީ
 ވައިލެޓްމާގެ، މާލެ 

7922269 
7821455 

 staronline.mv@g
mail.com 
abrahaam69@gm
ail.com 

2107އޯގަސްޓް  20  
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ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް، ވެނޭސިއާ، 
 ސ. ހިތަދޫ 

އެކްސްޕްރެސް މީޑިއާ ގްރޫޕް  2210/2019
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 
 ވެނޭސިއާ، ސ. ހިތަދޫ 

އަޙްމަދު ހިޞާމް، 
 ވެނޭސިއާ، ސ. ހިތަދޫ 

7915056  ah@multi.com.mv 
 

2107އޯގަސްޓް  20  
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ންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް އި

 ލިމިޓެޑް 

މުޙައްމަދު ޞާދިޤް، ކޯޒީ. 
 ރ. މަޑުއްވަރީ 

5333331  news@restination
.mv 12  2107ސެޕްޓެމްބަރ  

189 
 މީޑިއާ  ކަހަނބު

،  ހޯމް ޓްރަސްޓް. ގ

 މާލެ
މަރްޔަމް އަޙްމަދު، ގ.  2212/2019

 ޓްރަސްޓްހޯމް، މާލެ

 ޝާކިރު  ޙަސަން

. ހ/ މުޙަންމަދު
މާލެ . ކ ،ންމާގެހުދުފިނިފެ  

9901117 / 
3011114 

 
mariyam.ahmed0
7@gmail.com 

2107އޮކްޓޯބަރު  10  

190 
 އައުޓްރީޗް

 ހުޅުމާލެ ،ރަޝީދު އިބްރާހީމް 2213/2019 މާލެ  ،މެގްމާ. ހ
 00-2-31: ނަންބަރު  ފްލެޓް 

 ޙަފްސީ
 ދަފްތަރު / هللاޢަބްދު
5720ރސ ރުނަންބަ  

9777606 / 
3321415 

 
ibrahim.rashyd@g
mail.com 

2107އޮކްޓޯބަރު  10  

191 
 ޓެކްނިއުސް 

 ،ރަންބުސްތާނުގެ. މ
 މާލެ

 ،ފެހިވިލު ،ނިޔާޒު އަޙްމަދު 2214/2019
 އިންނަމާދޫ . ރ

 ،ނިޔާޒު އަޙްމަދު
އިންނަމާދޫ . ރ ،ފެހިވިލު  

7775241 / 
3325511 

3331515 
 

mrniyaz@gmail.co
m 

2107އޮކްޓޯބަރު  03  
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 ހދ.ކުޅުދުފުށި  މާވިނަ، ފުރަތަމަ ނިއުސް 

  މާވިނަ  އާތިފް، އަޙްމަދު 2213/2019

 ހދ.ކުޅުދުފުށި 
ޢާޒިފް، ކެތި  އަޙްމަދު

 ގއ.ގެމަނަފުށި 
9908558 

 athif2005@hotma
il.com 

2107ނޮވެމްބަރ  23  
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ahmedazif@gmail.
com 

193 
 ހުވަދޫ އޮންލައިން 

  ދިލްކަޝްވިލާ،

 ގއ.ވިލިގިނލި 

ޙުސައިން ޙަސަން،  2210/2019
ދިލްކަޝްވިލާ، 
 ގއ.ވިލިގިނލި 

ޙުސައިން ޙަސަން، 
ދިލްކަޝްވިލާ، 
 ގއ.ވިލިގިނލި 

7978997 
 

hucenhassan@gm
ail.com 

2107ނޮވެމްބަރު  20  

194 
 ހ.ސްނޯލިލީ، މާލެ  ދިޔަރެސް ނިއުސް

ވަނަ  0ދިޔަރެސް މީޑިއާ،  2215/2019
ފަންގިފިލާ، އޮޕެރާ 

 ބިލްޑިންގ، މާލެ 

ހީނާ ވަލީދު، 
 ސަންސެޓްވިލާ، ސ.ހިތަދޫ 

9788266 
 Xanaish123@gmai

l.com 
heengum@gmail.
com 

2107ނޮވެމްބަރު  25  

195 
 ދީނާރު، ގދ.މަޑަވެލި  ހަމަ ނިއުސް

ޠަހާރަތު މުޙައްމަދު ވަޙީދު،  2211/2019
 ދީނާރު، ގދ.މަޑަވެލި 

ޠަހާރަތު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، 
 ދީނާރު، ގދ.މަޑަވެލި 

9970779 
 thaha.mush@gma

il.com 
2107ނޮވެމްބަރު  25  

196 
 ލެ މ.އަނަންގާ، މާ  ހުރިހާ ނިއުސް 

ޖަމީލް އަޙްމަދު، هللا ޢަބްދު 2217/2019
 އީސްޓުލައިޓް، ދޫޑިގަން.

 ޏ.ފުވައްމުލައް

ޖަމީލް އަޙްމަދު، هللا ޢަބްދު
 އީސްޓުލައިޓް، ދޫޑިގަން.

 ޏ.ފުވައްމުލައް
7772439 

 
jameel@mbsnews
.mv 

2107ޑިސެންބަރު  10  

197 
 ކޮރަލް ގްލާސް 

، 0Bމއ.މަނަސް، 

ނިކަގަސް ހިނގުން، 
 މާލެ

ނިޢު މުޙައްމަދު ޔާ 2221/2019
މަންޞޫރު، މއ.މަނަސް؛ 

 މާލް

ޝަފްރާޒް އަޙްމަދު 
ޙުސައިން، ބުރޮޅިމާގެ، 

 ސ.ހިތަދޫ 

7900785 
7730111 

 yaaniumansoor@
gmail.com 
Hussein.shafraz@
gmail.com 

2107ޑިސެންބަރު  00  

198 
 އެމްވީ ޕްލަސް

، 0މއ.އޮލިވީނާ 
 ޗާންދަނީ މަގެ، މާލެ 

އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  2220/2019
 ލިމިޓެޑް 

ޚޫރުޝީދު،  މުޙައްމަދު
 ގ.ކުދުފޭރުވާދީ، މާލެ 

7788484 
 marketing@orca

media.group 
2107ޑިސެންބަރު  07  

ޓްރޭޑް  ޓްރެވެލް 199
 މޯލްޑިވްސް 

، 0 ނާމއ.އޮލިވީ

 ޗާންދަނީމަގު، ކ.މާލެ 
މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  އޯކާ 2222/2021

 ލިމިޓެޑް 
ޚޫރުޝީދު،  މުޙައްމަދު

 ގ.ކުދުފޭރުވާދީ، މާލެ 
7788484 

 marketing@orca
media.group 

 21 ޖަނަވަރީ 2121

މޯލްޑިވްސް އޮޕީނިއަން  211
 ނެޓްވޯކް 

، 0މއ.އޮލިވީނާ 
 ޗާންދަނީމަގު، ކ.މާލެ 

އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  2223/2021
 ލިމިޓެޑް 

މުޙައްމަދު ޚޫރުޝީދު، 
 ގ.ކުދުފޭރުވާދީ، މާލެ 

7788484 
 marketing@orca

media.group 
 21 ޖަނަވަރީ 2121

@abdullahnaeem  7987954 ނަޢީމު އިބްރާހީމް هللا ޢަބްދު ނަޢީމު އިބްރާހީމް هللا ޢަބްދު 2220/2021 ސީސަންގެ، ސ.ފޭދޫ  މިލާބް 210
gmail.com 

  01 ފެބްރުއަރީ  2121  
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212 
 0712އަޙްމަދިއްޔާ 

އަހްމަދިއްޔާ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 ސްކޫލް، މާލެ 

2223/2021 
އަހްމަދިއްޔާ 

 ޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް އިން
މުޙައްމަދު ވަޖީޙް/ 

 ޕޭންޓްލޭންޑް، ބ. އޭދަފުށި 
7718111/ 
3332047 

 
info@ahamadhiyy
a.edu.com 

 23 ފެބްރުއަރީ  2121

213 

 ޒަމާން
މ. ވެސްޓް ކޯސްޓް 
)ގްރައުންޑް ފްލޯ(،  

 މާލެ
2226/2020 

ފުނާޑު. ، އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
 ޖަމްނާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

ޙުސައިން ޙަބީބު، ހަވީރީގެ، 
 ތ. ދިޔަމިގިލި 

7913572/ 
7577785 

 ahmadh.mauroof
@gmail.com 
ozonehbanking@g
mail.com 

 2121މާރިޗު  01

210 

 ފައިނު އޮންލައިން 
ޔަންގްސްޓާސްގެ  ކްލަބް

 އިދާރީ މަރުކަޒު 
2227/2020 

އިބްރާހީމް ފަހީމް،  
 ރ. ފައިނު ، އުނިމާގެ

ޞާދިޤު، ކޯޒީ،  މުޙައްމަދު
 ރ. މަޑުއްވަރި 

9100652/ 
9684171 

 phaheem2012@g
mail.com 
msodhiq@gmail.c
om 

 2121މާރިޗު  01
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 އަދިވެސް އޮންލައިން 

ހ. ރީތިގަސްދޮށުގެ، 
 ކ. މާލެ 

 މުޙައްމަދު ޝަހީބު  2229/2020
ހ.  ،މުޙައްމަދު ޝަހީބު

 ރީތިގަސްދޮށުގެ، ކ. މާލެ 
7774333 

 mohamedShahyb
@gmail.com 

 2121ޖޫން  31

210 
 އަދިވެސް މަޖައްލާ 

ހ. ރީތިގަސްދޮށުގެ، 
 ކ. މާލެ 

 މުޙައްމަދު ޝަހީބު  2228/2020
ހ.  ،މުޙައްމަދު ޝަހީބު

 ރީތިގަސްދޮށުގެ، ކ. މާލެ 
7774333 

 mohamedShahyb
@gmail.com 

 2121ޖޫން  31

215 

 މަދަރުސާ އޮންލައިން 
 2230/2020 ޝާޒް، ބ. ދޮންފަނު 

 ، އާޠިފް ޢަބްދުލް ޙަކީމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

 މާލެ،  7701

 ، އާޠިފް ޢަބްދުލް ޙަކީމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

 މާލެ،  7701
9435050 

 
athif5050@gmail.
com 

 2121އޮގަސްޓު  05

211 
 ދާރިސް 

 އުނިހިޔާ، ކ. މާލެ  ހ.
 

2231/2020 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސަމިކު

 
މއ. މުޙައްމަދު،  هللاޢަބްދު

 ބާބުލްޢަވާލީ، މާލެ 
9911195 

 mail@sameeku.co
m 

 2121އޮގަސްޓު  20
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 .ޕީ.އެސް ހަނދާން އީ

 އީ.ޕީ.އެސް

ފައުންޑޭޝަން، މ. 
 ވައިޓްގޭޓް، މާލެ 

2232/2020 
ފައުންޑޭޝަން،  އީ.ޕީ.އެސް

 މ. ވައިޓްގޭޓް، މާލެ 
ވަޖީހު،  މުޙައްމަދު

 ޕޭންޓްލޭންޑް، ބ.އޭދަފުށި 
 

 
info@epsfoundati
on.mv.org 

 2121ސެޕްޓެމްބަރު  10
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 ޒަވިޔަނި 

 2233/2020 މާލެ،  0B ގ.ފިނިއާގެ
މީޑިއާ ހައުސް  ޒަވިޔަނި

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
ހަސަން، ތައިމާގެ،  ޒިހުނަތު

 ސ. ހިތަދޫ 
 

 
info@zaviyani.mv 10  ު2121ސެޕްޓެމްބަރ 
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200 
 ޚަބަރު އޮންލައިން 

 3ކަސްތޫރިމާ   ހ.
 2230/2020 ގިފިލާ، މާލެ ވަނަ ފަން

ޙައްވާ ޝަޒުމާ ނަސީރު، 
 ިެ ފުއްޓަރު، ސ. ހިތަދޫ

ޙަސީން، ލިނެޓް، هللا ޢަބްދު
 ނ. މަނަދޫ 

7770825 
 

 hawwashazma.na
seer@gmail.com 

 2121ސެޕްޓެމްބަރު  15

202 

 އެމް.އެން.އެން

 01210ލޮޓް 
ރަތަމަ ހުޅުމާލެ، ފު
 ފަންގިފިލާ 

2235/2020 

މޯލްޑިވްސް ނިއުސް 
ނެޓްވޯރކް ޕވޓ ލޓޑ، 

 ހުޅުމާލެ  01210ލޮޓް 
 

، ސާލިމް ވަޙީދު

 ސަންސެޓްވިލާ، މާލެ 
 

7218895/ 
7235208 
 

 
maldivesnewsnet
work@gmail.com 

 2121ސެޕްޓެމްބަރު  11

203 

 20ރާއްޖެ 
،  031-3-10ފްލެޓް 
 ހުޅުމާލެ

2230/2020 
މުޙައްމަދު ނިޝާމް، ތޭޓީފޯ، 

 ގދ. ތިނަދޫ 

މައިނާ ލަޠީފު، ދަފްތަރު 
 03203ނަންބަރު ރސ. 

 މާލެ ،

5751117/77
75722 

 nisham28191986
@gmail.com 
raajje24.mv@gma
il.com 

  2121ސެޕްޓެމްބަރު  29
 

200 
 ތީރު މީޑިއާ

 
 ދޫރެސް، ތ. ވިލުފުށި 

2235/2020 
މޫސާ ޝިފާޒް، ދޫރެސް، ތ. 

 ވިލުފުށި 

މޫސާ ޝިފާޒް، ދޫރެސް، 
 ތ. ވިލުފުށި 

 
9699906 

 
shippe.concept@g
mail.com 

  2121ސެޕްޓެމްބަރު  29
 

203 
 ދިސްޓާރ

 
 ލެ ގ. ސެންޓުގެ، މާ

 

އެޑިޓާސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  2231/2020
ލިމިޓެޑް، ގ. ގުލްޝަން 

 ވިލާ، މާލެ،

ފާޠިމަތު ނާޒީން، ދިހަރޭގެ، 
 ގދ. މަޑަވެލި 

9996462 
 

singaa0055@gmai
l.com 

  2121ސެޕްޓެމްބަރު  29
 

200 
 މަސްވެރިން އެމްވީ 

ހިތަދޫގެ، ގއ. 
 ށި ގެމަނަފު

އަޙްމަދު ޝާފިޢު، ހިތަދޫގެ،  2237/2020
 ގއ. ގެމަނަފުށި 

މޫސާ ނައުޝާދު، 
 ކެރީބިއަން، ތ. ވަންދޫ 

5015057/57
00517 

 shafiu@outlook.c
om 
moosa.naushadh
@gmail.com 

 2121އޮކްޓޫބަރު  13

205 
 ސަންދާނު 

މ. އަޙްމަދީއާބާދު 
A3B ،ެމާލ 

ޢާއިޝަތު މަޒީނާ މުޙައްމަދު  2201/2020
 ،ޒަކީ، މ. އަޙްމަދީއާބާދު

 މާލެ

މައިނާ ލަޠީފު، ދަފްތަރު 
 03203ނަންބަރު ރސ. 

 މާލެ ،

7799155/ 
9997922 

 
mazinamz1974@g
mail.com 

 2121އޮކްޓޫބަރު  20

201 
 އިރުވަރު ކޮމް 

ކެރީބިއަން، ތ. 
 ވަންދޫ 

2200/2020 
މޫސާ ނައުޝާދު، 

 ތ. ވަންދޫ  ކެރީބިއަން،
ޢަލީ އާދަމް، ކާށިދޫގެ، 

 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 

5700517 
9669009 
9149126 

 moosa.naushadh
@gmail.com 
alidm142@gmail.c
om 

 2121ނޮވެމްބަރު   10
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207 
 ދިޑެއިލީ 

ޢާގިޞާމަންޒިލް، ސ. 
 ރަދޫ މަ

 މުޙައްމަދު އާޞިފް، 2202/2020
ޢާގިޞާމަންޒިލް، ސ. 

 މަރަދޫ 

މުޙައްމަދު ރީޙާން، 
މުލައްމާގެ، ގދ. 

 ހޯނޑެއްދޫ 

7919393 
7979456 
9494917 

 
Dhidailynew2@g
mail.com 

 2121ނޮވެމްބަރު  10
 

220 
 ދުވާފަރު ލައިވް 

ޖަންބުމާގެ، ރ.  
 ކަނދޮޅުދޫ 

2243/2020 
ނާޞިރު، هللا ނަޞްރު

 ޖަންބުމާގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 
، އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

 ދިލާރާގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ 
7585131 
9717875 

 
nasrulla758513@g

mail.com 
 6262ޑިސެންބަރު  90

221 

 ރަށި ކަބަރޮ 
މިސްކިތްމަގު. މާޑު، 

 ޏ. ފުވައްމުލައް 
2244/2020 

މުޙައްމަދު ޝަހީދު، 
މިސްކިތްމަގު. މާޑު، ޏ. 

 ފުވައްމުލައް 
ނާ ޞާލިޙް، ހޯދަޑު، ޝިއު

 7772885 ވެނިސް، ޏ. ފުވައްމުލައް

 

shaheed@rashikab

arocom 

 6262ޑިސެންބަރު  90

222 

  ނޫން

 0މ. ސުޙްރާ،  
  ފަންގިފިލާ ވަނަ

2245/2020 
އެމްވީ ޕްރަިއވެޓް  ކޮމާ

ލިމިޓެޑް، މ. ސުޙްރާ، 
                           ވަނަ ފަންގިފިލާ 0

ޢަލީ ސުލައިމާން، 
-13ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 

  މާލެ، 0-030
7776601 
7507509 

 

7776601@gmail.c

om 

 6262ޑިސެންބަރު  51

223 

 އޭވިއޭޓާސް މޯލްޑިވްސް 

ސ.  އައްސޭިރ،
  މަރަދޫ ފޭދޫ 

2246/2020 
ސަޢުދު،  މައުމަން
ިރ، ސ. މަރަދޫ އައްސޭ
 ފޭދ

އަޙްމަދު  ޝަފްރާޒު
ޙުސައިން، ބުރޮޅިމާެގ، 

 ސ. ހިތަދޫ
9921214 
9956888 

 

maumansaud@gm

ail.com 

 6262ޑިސެންބަރު  51

224 

 މ. ަމަނަފުރ، ާމލެ   ހަތަރު އުދަރެސް

ަމުދ،  2245/2020 ަލީޠފ  ައޙ  ުދއ  ަޢބ 

ަބުރ ރސ  ަދފ ަތުރ ަނނ 

6735 

ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު، 
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 

6735 7777995 

 

alatheefahmed@h

otmail.com 

 6262ޑިސެންބަރު  09

މޯލްޑިވްސް ޓުރިޒަމް  225
 ބްލެޓިން 

ީރ ޮއފ   ޓ  ިމިނސ 

 ޫޓިރަޒމ  

2241/2020 

ީރ ޮއފ  ޫޓިރަޒމ   ޓ   ިމިނސ 
މް، ޠައްޔިބު ޝަހީ

 3022200 ވެލްކަމްގޭޓް، ޅ. ނައިފަރު 

 
info@tourism.gov.

mv 
 6262ޑިސެންބަރު  09

226 
 ޒީޓައިމްސް

 ރެނާޓަސްއިތާމުއި

190 

ޒީނާ ޒާހިރު، އަތިރީގެ،  2247/2020
  ގދ. ގައްދޫ

ޒީނާ ޒާހިރު، އަތިރީގެ، 
 9897788  ގދ. ގައްދޫ

 
xeena.xahir@gmai

l.com 
 6262ޑިސެންބަރު  05

227 

 އަރިއޮންލައިން

ވައިޖެހޭެގ، އދ. 
 ހަންޏާމީދު 

މޫސާ، هللا ސައިފު 2231/2020
ފޭރުމާގެ، އދ. 

  ހަންޏާމީދޫ

މިޞްބާޙް ޢައްބާސް، 
ބަހާރީވިލާ، ގދ. 

 9585024 ރަތަފަންދޫ 

 

sevenzero84@gm

ail.com 

 6262ޑިސެންބަރު  05
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ބިޒްނަސް  ޑުއިން 228
 ނިއުސް 

ރެސިޑެންސް  ރީފް
 އަލްފާ، ހުޅުމާލެ

ޢަލީ ޝިނާނު، މަލަ،  2230/2020
                         ހދ. ހަނިމާދޫ

ޢާޒިފް، ކެތި،  އަޙްމަދު
 7779581 ގއ. ގެމަނަފުށި

 

shinan@dbs.mv 

 6262ޑިސެންބަރު  05

229 

މުރާސިލު 
 އޮންލައިން 

ނ.  ސާރާޒް،
 ފޮއްދޫ

2232/2020 

ޝަފީޤު ޢަލީ، هللا ޢަބްދު
 ހަޒާރުމާގެ، ނ. ފޮއްދޫ 

މުޙައްމަދު ނަސީމް، 
ފަތިސްހަނދުވަރުގެ، 

 7774749 ރ. ހުޅުދުއްފާރު

 

muraasilu@gmail.

com 

 6262ޑިސެންބަރު  05

230 
 ޕޯސްޓް އެމްވީ  ދަ

މަލުތެރޭގެ،  މ.
 މާލެ

2233/2020 

  ދަ ޕޯސްޓް މީޑިއާ

މޫސާ ނައުޝާދު، 
 7944789 ކެރީބިއަން، ތ. ވަންދޫ

 
moosa.naushadh@

gmail.com 

 6262ޑިސެންބަރު  05

231 

 ފޯރި
ދިލްކްސާގެ، ދ. 

 މާއެނބޫދޫ

2230/2020 
އެްއކާފު ޕްރައިވެޓް 

  ލިމިޓެޑް

ޙަސަން ޝިފާން، 
-6-26ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 

 މާލެ،  323

9994575 
7946751 

 

 
ehkaafmv@gmail.

com 
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