c

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް
ނަން

#

އިދާރާ

ރ .ނަންބަރު

އެޑިޓަރ

މަސްއޫލުވެރިޔާ

ފޯނުނަންބަރު

ފެކްސް

އީ-މެއިލް

ނަންބަރ
10
10

ހަވީރު
ހަވީރު
އޮންލައިން

13

18

އަކުރު މަޖައްލާ

މަހަރު މަޖައްލާ

ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕް

މޫސާ ލަޠީފު /މ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/

ހުސްނޫ ،މާލެ

ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕް

މޫސާ ލަޠީފު /މ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/

ހުސްނޫ ،މާލެ

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

 2003/2014ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ހ .ނީލްވިލާ

2001/2014

ހ .ނީލްވިލާ

2002/2014

މއ .ޝިމާޤް

މއ .ޝިމާޤް

1538

1538

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

 2004/2014ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

1538

1538

1

3325671

3303103

haveeru@haveeru.com.mv

3325671

3303103

haveeru@haveeru.com.mv

7828532

7828532

archifehi@gmail.com

archifehi@gmail.com

13

ސަރަކަ
މަޖައްލާގެ

10

އަވަސް
އޮންލައިން

15

11

ރޯޅި އޮންލައިން
ޕީއެސްއެމް
ނިއުސް

10

ދިވެހި
އޮންލައިން

10

މއ .ޝިމާޤް

މ .ނަގިލި

މާލެ
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑީއާ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ވީކްލީ އެމްވީ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންރޭ ،ކ.
މާލެ

01
ވީނިއުސް އެމްވީ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންރޭ ،ކ.
މާލެ

1538

1538

ބްރައިޑް އައިޑިއާސް

އާދަމް ޙަލީމް /ތުނޑި،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރުއްކޮށީގެ

މުޙަންމަދު ތައުފީޤު/

މުޙަންމަދު ތައުފީޤު/

 2008/2014މއ .ޖޫޓްފްލާވަރ ،ކ.

2009/2014

2010/2014

މއ .ޖޫޓްފްލާވަރ ،ކ.

މާލެ

މާލެ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް

މުޙަންމަދު ޖިނާހު /ހ.

މީޑީއާ

ޝްރަބް ،ކ .މާލެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ
ކޮމްޕެނީ

7828532

7770999/3011533

archifehi@gmail.com

3100338

7763042

3000400

3305053

 2012/2014ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންރޭ،

ހުސްނުހީނާގެ ،ތ.

3345556

admin@dhifm.mv

ވިލުފުށި

ޢިމާދު ޙަސަން ލަޠީފު/
ހ .މާވަޑިގެ

7778160

އައިލެންޑް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
 2013/2014ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންރޭ،

info@psm.mv

މަސްޢޫދު ޙިލްމީ/

އައިލެންޑް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

mundooadamhalym@avas.mv

r.asdhadi@gmail.com

ކ .މާލެ

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮޕްމެނީ

 2005/2014ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

2007/2014

މއ .ޖޫޓްފްލާވަރ /ކ.

ކޮޕްމެނީ

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

ޢިމާދު ޙަސަން ލަޠީފު/
ހ .މާވަޑިގެ

ކ .މާލެ

2

7778160

3303103

12

03

08

ކަންގަތި

އޮތޯރިޓީ

އުތުރު

މިސުރުރުވާގެ /ހދ.

އޮންލައިން

ވައިކަރަދޫ

2014/2014

2015/2014

އޮތޯރިޓީ

 /ދަފްތަރު ނަންބަރު

ވަގުތު

ޖަބްރޯލްމާގެ /ސ .ހިތަދޫ

0108/0100

އަޙުމަދު ޙާޝިމް/

އަޙުމަދު ޙާޝިމް/

މިސުރުރުވާގެ ،ހދ.

މިސުރުރުވާގެ ،ހދ.

ވައިކަރަދޫ

ވައިކަރަދޫ

މުޝައްރަފް ޙަސަންދީދީ/

ޙަސަންދީދީ/

ޖަބްރޯލްމާގެ ،ސ .ހިތަދޫ

ޖަބްރޯލްމާގެ ،ސ.
ހިތަދޫ

ޙުސައިން ނާޡިމް/

ކުރިނބީ ލައިވް

ފެބިއުލަސް /ހދ .ކުރނބީ

 2017/2014ހަނދުވަރީގެ ،ހދ.

ޢަލީ އަޙްސަން/
ހިސާން ،ހދ.

ކުރނބީ

00

ޝިމްލާ އަޙްމަދު

އޭއޯ ނިއުސް

އާސްޓްރަލްގެ /ސ .ހިތަދޫ

 2018/2014އާސްޓްރަލްގެ /ސ.

ވައިކަރަދޫ
ޝިމްލާ އަޙްމަދު
އާސްޓްރަލްގެ /ސ.

ހިތަދޫ

05

އޭދަފުށި
ޓައިމްސް

01

00

ތަރިވިދިގެ /ބ .އޭދަފުށި

ކުޅުދުއްފުށި

ހިކިފިނިފެންމާގެ /ހދ.

އޮންލައިން

ކުޅުދުއްފުށި

ދި އިސްލާމް

މ .މެދުގިރި

2019/2014

2020/2014

2021/2014

ހިތަދޫ

އަޙުމަދު އަޝްރަފު/
ތަރިވިދިގެ /ބ .އޭދަފުށި

އިސްމާޢީލް ޙިއްލަތު
ރަޝިދު /ގ .ޕާކަރު،
ކ .މާލެ

ބަދުރުއްދީން ޙަސަން/

ޔާސިރު ޙަސަން/

ހިކިފިނިފެންމާގެ ،ހދ.

އޯކިޑްއުފާ ،ރ.

ކުޅުދުއްފުށި

މަޑުއްވަރީ

މުޙަންމަދު ނަޒީފް /ގ.
ގުލްޝަންވިލާ ،ކ .މާލެ

7909085

admin.shareef@lga.gov.mv

0110

މުޝައްރަފް

އޮންލައިން
03

ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް

ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް

އާދަމް ޝަރީފު އަޙްމަދު

އަޙްމަދު ޙަލީލު/
ބްލޫހައުސް ،ހދ.
ވައިކަރަދޫ
3

7782650

gmail.com@5562877

7909790
/7907173 /

info@vaguthu.mv

9942424
/ 0003010
0500303
5510138
0113110/
0855100
0000118/

5051333

0088001
5555505/

info@kurinbeelive.mv

Shim.astral@gmail.com

01

އަލިފުށި
އޮންލައިން

00

ހިތާދޫ
އޮންލައިން

00

03

08

03
00

މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ/
ހުސްނުހީނާގެ /ރ .އަލިފުށި

އަލިފުށި
ސީސަންގެ /ބ .ހިތާދޫ

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން

ރާއްޖެ އެމް.ވީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަރާމަގު.ކޮމް

2026/2014

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
ޑިފެންސް ފޯސް

ބްރައިޑް
މޯލްޑިވްސް

ސިލްކްވުޑް

2030/2014

ވީކްލީ މަޖައްލާ

ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންރޭ ،ކ.
މާލެ

ޢަބްދުއްލަޠީފު/

ޢަބްދުއްލަޠީފު/

ފެހިވިދުވަރު ،ބ .ހިތާދޫ

ފެހިވިދުވަރު ،ބ .ހިތާދޫ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހ.

ނާޒުމީ ސަޢީދު،
ކެނެރީވިލާ ،ގދ.ވާދޫ

މުޙަންމަދު އީމާން/

މުޙަންމަދު ޢާމިރު

އުދަރެސް ،ގދ.

އަޙްމަދު /ހުސްނުހީނާގެ،

ފަރެސްމާތޮޑާ

ގދ .ފަރެސް

ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން/
ހ .އާމުލީގެ ،ކ .މާލެ

5011500
foshaa@live.com
0000001
3007772
3115550

5000000

ޢަބްދުއްރަޝީދު
ޙުސައިން /މއ.

liyuntheringegulhun@gmail.com
5550083

އުރަހަ ،ކ .މާލެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް

ޙުސައިން ޢަލީ /ކިނާރާ،

ޑިފެންސް ފޯސް

ރ .އަލިފުށި

މުޙަންމަދު ޝާފީ/

މުޙަންމަދު ޝާފީ/

ވެސްޓް ކޯސްޓް ،ސ.

ވެސްޓް ކޯސްޓް ،ސ.

މަރަދޫ

މަރަދޫ

3300010

5553131

3325525

admin@defence.gov.mv

info@bridemaldives.com

އައިލެންޑް

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް

އަލްފާޟިލް ޢާމިރު

ރެޖީނާ ،ކ .މާލެ

2029/2014

ސީތާ ،ރ .އަލިފުށި
އަލްފާޟިލް ޢާމިރު

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން

ހ .އާމުލީގެ 2028/2014

ޑިޖިޓަލް ސްޓޯޑިއޯ /ހ.

05

2025/2014

ހ .ބާދިރީގެ 2027/2014

ލިޔުންތެރިޔާ
އައްޑަނަ

2022/2014

ހުސްނުހީނާގެ ،ރ.

އިބްރާހީމް ރަޝީދު/

2031/2014

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އިބްރާހީމް ޚަލީލު/

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް

ދަފްތަރު ނަންބަރު

ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންރޭ،

0013

ކ .މާލެ
4

5505550

Ibrahim.khaleel@vtv.com.mv

01

ރެވިސްޓަސް ޕްރައިވެޓް

މިސްކް މަޖައްލާ

ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންގްރޭޒް،

00

31

ސަންއެފް އެމް
އޮންލައިން

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސަން

 30ދިވެހި
ޑައިޖެސްޓް
30

33

ނާރެސް.ކޮމް
ސީއެންއެމް
ނ
އޮންލައި ް

38

33

މިކަލް

ނޫނު ޑެއިލީ

ސަންމީޑިއާ ގްރޫޕް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މ .ވާރޭވިލާ ،ކ .މާލެ

އައްސޭރ /.ނ .ލަންދޫ

ލިމިޓެޑް /ހ.

މއ .މެރީވެދަރ ،ކ.

ސަންގްރޭޒް ،ކ .މާލެ

މާލެ

2033/2014

ކ .މާލެ
ސަންމީޑިއާ ގްރޫޕް

ރެވިސްޓަސް ޕްރައިވެޓް

ރިޢާޔަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު/

2034/2014

2035/2014

2036/2014

2037/2014

ސަންމީޑިއާ ގްރޫޕް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ސަންމީޑިއާ ގްރޫޕް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޢަލީ ޙުސައިން  /މ.
ވާރޭވިލާ
އަޙްމަދު ދާއޫދު/
އައްސޭރި ،ނ .ލަންދޫ
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/

މ .މާމަހި ،ކ .މާލެ

މ .ފަންއަރި ،ކ .މާލެ

ވޯޓަރ ލިލީ  /B3ހުޅުމާލެ

 2038/2014އަސްރުމާގެ ،ހދ.

އަޙްމަދު ޒާހިރު
މުޙައްމަދު  /ގ.
ނަންރީތިގެ ،ކ .މާލެ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
މުޙައްމަދު  /ގ.
ނަންރީތިގެ ،ކ .މާލެ

3300585

zahir@sun.mv /

5550101/

hirigazahir@gmail.com

ވާރޭވިލާ

5550033

ޢަބްދުލްޙަމީދު
ޢަބްދުއްރަޙްމާނު /ނާދީ

0001111

admin@landhooinfo.com

 ،ނ .މާފަރު
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/
އަސްރުމާގެ ،ހދ.

އިބްރާހީމް ލަޠީފް/

އަޙުމަދު ނިޖާހު/
ކޯޒީކޯނަރ ،ޏ.

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް

އަޙުމަދު ރިޝާން/

އަޙުމަދު ރިޝާން/

ވެލިދޫ

5550101/

hirigazahir@gmail.com

ޢަލީ ޙުސައިން  /މ.

ނޭކުރެންދޫ

 2040/2014ރެސްޓް ޕޮއިންޓް ،ނ.

3300585

zahir@sun.mv /

/ 5550300

ނޭކުރެންދޫ

 2039/2014ލީބިޔާގެ ،ޏ.

0003133

marketing@misc-maldives.com

ރެސްޓް ޕޮއިންޓް ،ނ.
ވެލިދޫ

5

5011150

ismailrasheed@live.com

5500001

5510300

info@noonudaily.com

30

މޯލްޑިވްސް
އިންޑިޕެންޑެންޓް

35

31

30

81

އިހަވަންދޫ ޑޮޓް

ރެޑްސްޓަރ /ހއ.

ކޮމް

އިހަވަންދޫ

ބަޙުރު

އަލިފަރުދާގެ ،ގއ.
މާމެންދޫ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮށާރު

އާކިފެހިޗަރ

ޓްރެވަލަރ
ނ
އޮންލައި ް

އަކޭޝިއާ /ކ .މާލެ

އަލިފަރުދާގެ ،ގއ.
މާމެންދޫ
ހ .ނިއުފްލޮރިޑަރ /ކ.
މާލެ

 2042/2014ރެޑްސްޓަރ ،ހއ.
އިހަވަންދޫ
ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/

އެން ނިއުސް

އައި ނިއުސް

ޝާޒިން /ހދ .ނޭކުރެންދޫ

ޙުސައިން /އަންބަރީގެ/
ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /

1538
 2044/2014ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ
1538

1538

 2045/2014ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ
1538

1538

2047/2014

 2048/2014އަސުރުމާގެ ،ހދ.

2049/2014

ރިޟްވާން ޝަރީފް /ގ.
މަންބައު ،ކ .މާލެ

5101330

archifehi@gmail.com

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5101330

archifehi@gmail.com

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ޓްރޮޕިކަލް ޕެރަޑައިސް

0030003

ހއ .އިހަވަންދޫ

1538

ނޭކުރެންދޫ

83

ޢަބްދުލްމާނިއު

 2043/2014ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/

5511500

ކެނެރީގެ ،ކ .މާލެ

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/
ޝާޒިން /ހދ .ނޭކުރެންދޫ

އަބްދުއްސައްތާރު /ގ.

ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު/

ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން/

 80މޯލްޑިވްސް

80

ހ .މާނަލް ،ކ .މާލެ

2041/2014

ވެބްނިއުސް ކޮމްޕެނީ

އަޙުމަދު ނާޒިމު

މުޙަންމަދު ނަޝީދު/
މާޖެހިގެ ،ގއ.
ދެއްވަދޫ

5101330

7776038
/3337588

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/
އަސުރުމާގެ ،ހދ.

7908079

ނޭކުރެންދޫ
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު/
އަސުރުމާގެ ،ހދ.
ނޭކުރެންދޫ

6

7908079

archifehi@gmail.com

info@tropicalparadise.com.mv

 88އެކްސްޓްރާ
ޓައިމް

ހ .ހިޔަލީގެ /ކ .މާލެ

2050/2014

83

އަޙްމަދު ސަލީމް /ހ.

ޢަބްދުﷲ ޝިބާޢު /ހ.

އާބާދު ،ކ .މާލެ

އިރުވައި ،ކ .މާލެ

މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަން

އަސްދަނޑި

ހ .ގާދޫ ،ކ .މާލެ

 2051/2014އެސޯސިއޭޝަން /ހ.
ގާދޫ ،ކ .މާލެ

80

ހޮޓެލިއަރ
މޯލްޑިވްސް

ޕާރސްޕެކްޓިވް މޯލްޑިވްސް/
އެމަރަލްޑް ބިލްޑިންގ 3 ،

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު

މުޙަންމަދު /ހ.
ހުދުފިނިފެންމާގެ ،ކ.

/7782444

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު

 2053/2014ވަހީދު  /މ .ބާންސާގެ،
ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

މިއަދު

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2054/2014

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް/

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ބަށިމާގެ ،ލ .މާމެންދޫ

ލިމިޓެޑް

81

80

31

30

ހޮޅުއަށި

ޖަމާއަތުގެ ޚަބަރު

އުންމީދު

ހަފްތާ

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިފްތިތާޙް އިސްދަރިވަރުންގެ
ޖަމްޢިއްޔާ
ގ .ސިނަމާލެ -10( 0
)03

ނޭޝަނަލް
 2056/2014އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަން
2057/2014

abdullashakir@gmail.com

މާލެ

އައިލެންޑް

85

3325707
9999669

ވަހީދު  /މ .ބާންސާގެ،

ވަނަ ފަންގިފިލާ

7797383

ޙަސަން ޝާކިރު

Extratime.maldives@wordpress.com

އަޙުމަދު ޒާހިރު/
ސަންދަލީގެ ،ކ .މާލެ

ނޭޝަނަލް

އަޙުމަދު ޒާހިރު/

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް

ސަންދަލީގެ ،ކ .މާލެ

7999008

mamduhwaheed@gmail.com

3320700 /
7788020 /
3320500

7775017
7775017

rihaz@hotmail.com
rihaz@hotmail.com

އެޑިޔުކޭޝަން
އިފްތިތާޙް
 2058/2014އިސްދަރިވަރުންގެ

މުޙަންމަދު ޙުސައިން/
ދަފްތަރު ނަމްބަރ

ޖަމްޢިއްޔާ

3035

ހިދާޔަތުﷲ/

ހިދާޔަތުﷲ/

 2061/2014އޯޝަންރީޑް ،ގދ.
ތިނަދޫ

އޯޝަންރީޑް ،ގދ.
ތިނަދޫ
7

9901199

7779115

hidhaayathullah@hotmail.com

30

ދި އެޓޯލް:
ޖާނަލް ފޮރ
ސްމޯލް ސްޓޭޓް
ސެކިއުރިޓީ

33

ރަސް އޮންލައިން

 38ހޮޓެލިއަރ
މޯލްޑިވްސް
ވެބްސައިޓް
33

ރ
ފަތްތޫ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި
ފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި
 2062/2014ފެންސް އެންޑް

ސެކިއުރިޓީ

ހަބަރުމާގެ /ސ .މަރަދޫ

ޕާސްޕެކްޓިވް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

2063/2014

2064/2014

މޫސާ ސާޢިދު/
ހަބަރުމާގެ ،ސ .މަރަދޫ

35

31

ހެނދުނު

ހަޒާރުމާގެ /ނ .ފޮއްދޫ

ޑިސްކަވަރ

ފިލާ ބިލްޑިންގ ( 5ވަނަ

އިސްލާމް

ފަންގިފިލާ)

2069/2015

ސޭލިއެންޓް

m.saaid@hotmail.com

3300

ވަޙީދު /މ .ބާންސާގެ
މުޙައްމަދު އާމިރު

އަޝްރަފް ޢަލީ /

ހަޒާރުމާގެ ،ނ .ފޮއްދޫ

3329085

ދަފްތަރު ނަމްބަރ

ވަޙީދު /މ .ބާންސާގެ

އިބްރާހީމް މުއާޒް ޢަލީ /

7771481 /

ލިލީމާގެ ،ގއ.

7999008

3345299

މިއަދު
އޮންލައިން

ހ .ބްލޫޕިންޗް

mamduhwaheed@gmail.com

3345275

info@dhivehiacademy.edu.mv

ނިލަންދޫ.
އިބްރާހީމް މުއާޒް ޢަލީ
 /ހަޒާރުމާގެ ،ނ.

7917735

ފޮއްދޫ

މީޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން

އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު /

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގ .ޝޭޑީގްރައުންޑް

3334559
7901187

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢާދަމް /

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް

ބަށިމާގެ ،ލ .މާމެންދޫ

ލިމިޓެޑް

8

/

Media.foundation.maldives@gmail.com

7902486

އައިލެންޑް
2070/2015

admin@defence.gov.mv

އިބްރާހީމް ޒަކީ /

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު

 2065/2015އަޙުމަދު /ހުސްނުހީނާގެ،

2067/2015

އަޙްމަދު ޝާހިދު /ގ.

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

30

ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް

3325525

3303642
7788020

/
3303640

hr@vtv.com.mv

30

ދައޭޝިއަން
ސްޓޯރީ

01

ވައިބް

ހ .ވައިޖެހޭގެ

2073/2015

03
08

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ

ބ
މާލްދީ ު

ހެޑްއޮފީސް /ރޭޑިއޯ

2075/2015

އެސްފިޔަ ނެޓް

މީނާޒް /ރ .އަލިފުށި

2076/2015

އޭދަފުށި ވޮއިސް

އަމަން ،ބ .އޭދަފުށި

2080/2015

ގައިޑުމީ
މޯލްޑިވްސް

03

00

(ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް)

9755727

ރ
އަލްމިންބަ ު

ބިޒްޓައިމްސް

ބްލިންކްސް މީޑިއާ

ހިލްމަން،ކ .މާލެ

7763359 /

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(މާސްޓަރ އޮފް

7792717

3001081

info@blinxmaldives.com

ޢާޓްސް)

ބިލްޑިންގ

00

ހޮޓެލްސް

މއ .ކްރައުންވިލާ

3332709 /

shakir@mvhotelsonline.com

މަރްޔަމް ވަޙީދާ /ގ.

މެގަޒިންގ
00

ހ .ބްލެކްރޯސް

2071/2015

އެމްވީ

މުޙަންމަދު ޝާކިރު/

7796034 /

sales@mvhotelsonline.com /

މ .އައިލް ހެވަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މ .ބަހުރެއިން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް
މީޑިއާ

އިބްރާހީމް ޚަލީލު /
ދަފްތަރު ނަންބަރު
0013

ޢަލީ އާރިފް /މީނާޒް /ރ.

އިބްރާހީމް ރަޝީދު/

އަލިފުށި

ސީތާ ،ރ .އަލިފުށި

މުޙައްމަދު ނަޞީރު/

މުޙައްމަދު ނަޞީރު/

އަމަން ،ބ .އޭދަފުށި

އަމަން ،ބ .އޭދަފުށި

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

 2083/2015ޙަސަން  /މަންޒަރުގެ،

ޙަސަން  /މަންޒަރުގެ،

ނ .ފޮއްދޫ

ނ .ފޮއްދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު/

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ބިއްދޮށުގެ .ފ .ނިލަންދޫ

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/

 2085/2015މުޝްތަރީގެ ،ރ.

މުޝްތަރީގެ ،ރ.

2084/2015

7797772

info@psm.mv

ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު

9

7955071

senbeshai@gmail.com

7545646

mathiha06@hotmail.com

7635900
3020256 /
7764812 /
3020200
9692646

eusoph@hotmail.com

info@islamicaffairs.gov.mv /
Ibrahim.ahmed@islamicaffairs.gov.mv

msuhaaana@gmail.com

05

ބިޒްޓައިމްސް.
އެމްވީ

މ .ބަހުރެއިން

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/

މަރްޔަމް ޝުހާނާ/

 2086/2015މުޝްތަރީގެ ،ރ.

މުޝްތަރީގެ ،ރ.

ހުޅުދުއްފާރު

01
ދިވެހި މެރީން

މއ .ފިނިފެންޖަންބުގެ

2087/2016

 00އެމްވީ
ސްޕޯޓްސް.

ޕާކުވޭ /ގއ .ގެމަނަފުށި

2088/2016

އެމް.ވީ
51

ބަހާރު.ކޮމް

މ .ޔެލޯސީ /ކ .މާލެ

 50ސަރުކާރުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޚަބަރު

އޮފީސް

2092/2016

50
އުތުރު އޮއިވަރު
53
58

އެތެރެ
މިހާރު

 53މިހާރު
އޮންލައިން

މ .ލައިރާ /ކ .މާލެ
ގ .ކެނަން އިރުމަތީބައި /
ކ .މާލެ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޒައިދު /މއ.

ޢަބްދުލްމަޖީދު

ފިނިފިނިފެންޖަންބުގެ ،ކ.

ޢަބްދުލްކަރީމު /ދަފްތަރު.

މާލެ

ނަންބަރު 8180

މުޙައްމަދު ނާސިހު/

މުޙައްމަދު ނާސިހު/

ޕާކުވޭ ،ގއ .ގެމަނަފުށި

ޕާކުވޭ ،ގއ .ގެމަނަފުށި

އަޙުމަދު ހައިދަރު

އަޙުމަދު ހައިދަރު

2093/2016

2094/2016

ތަރިވިދިގެ /ބ .އޭދަފުށި

2095/2016

ތަރިވިދިގެ /ބ .އޭދަފުށި

2096/2016

އިބްރާހީމް /މ .މާވަހި،

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޢަލީ ޚާލިދު /މ.

އޮފީސް

ފިނިފަރު

އުތުރު އޮއިވަރު
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9692646

ހުޅުދުއްފާރު
އަލްފާޟިލް

 2091/2016އިބްރާހީމް /މ .މާވަހި،

msuhaaana@gmail.com

ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން/
އަތިރީގެ ،ގދ.
ގައްދޫ

މުޙައްމަދު އާރިފު/

މޫސާ ލަޠީފު /މ.

ވައިޖެހޭގެ ،ށ .ފުނަދޫ

ލ
ހުސްނޫ ،މާ ެ

އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް

މޫސާ ލަޠީފު /މ.

ލިމިޓެޑް /ގ .ގުޑްލޭންޑް

ލ
ހުސްނޫ ،މާ ެ

އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް

މޫސާ ލަޠީފު /މ.

ލިމިޓެޑް /ގ .ގުޑްލޭންޑް

ލ
ހުސްނޫ ،މާ ެ
10

imnasih@gmail.com

9777112

haidharu960@gmail.com

7777991
3323701 /

info@presidencymaldives.gov.mv

7784707
7689324 /

admin@uthuru.mv /

7797383

editor@uthuru.mv

7957975 /
7774247
3001515 /
7774247
3001515 /
7774247

3001616

Moosalatheef70@gmail.com

3001616

Moosalatheef70@gmail.com

50
ރިވިލި
55

އާފަތިސް
އޮންލައިން

ފެމިލީ ޕްރޮޓރެކްޝަން
އޮތޯރިޓީ /ހ .ފުލިދޫގެ

2016/2097

އޮތޯރިޓީ /ހ .ފުލިދޫގެ
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

ގުލްފާމުގެ /ސ .ފޭދޫ

 2016/2098އިބްރާހީމް /އާރާމުގެ،

51
ދުވަސް

ފެމިލީ ޕްރޮޓރެކްޝަން

މ .ތަރާނާގެ ،ކ .މާލެ

އައްޑޫ ލައިވް
11

އުދަރެސް
އޮންލައިން

ނޮބްލް /ސ .ހިތަދޫ

ގ .ލަގަނާ /ކ .މާލެ

2101/2016

10

10
13

ފިޔެސް ނިއުސް

ގ .ލަގަނާ /ކ .މާލެ

2102/2016

ވިޔަސް

މ .އަސަލް

2103/2016

ދަ އައިލެންޑް

މޯލްޑިވްސް

ޗީފް

ޕަބްލިކޭޝަންސް ޕްރައިވެޓް

2104/2016

ސަންދަރޯސްގެ ،މާލެ
އިބްރާހީމް /އާރާމުގެ،

އިފާދު ވަޙީދު،

އިފާދު ވަޙީދު ،ޓޫ

މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން
 /މާވަސް ،ސ.މީދޫ
މުޙައްމަދު ރަފީޤު،
އޮއިވާލި /ގއ .ކޮލަމާފުށި
މުޙައްމަދު ރަފީޤު،
އޮއިވާލި /ގއ .ކޮލަމާފުށި

އެންޑް ވަން  ،ގދ.

7908800

Ifadh.waheed@gmail.com

މުޙައްމަދު
ޝަރަފުއްދީން /

7773310

Sharaph4u@gmail.com

މާވަސް ،ސ.މީދޫ
މުޙައްމަދު ރަފީޤު،
އޮއިވާލި /ގއ.

7772818

rafeeu.rivarin@gmail.com

ށ
ކޮލަމާފު ި
މުޙައްމަދު ރަފީޤު،
އޮއިވާލި /ގއ.

7772818

rafeeu.rivarin@gmail.com

ށ
ކޮލަމާފު ި

މުޙަންމަދު ޝަމްޢޫނު/
މ .އަސަލް /ކ .މާލެ

މ .އަސަލް /ކ .މާލެ

ޕަބްލިކޭޝަންސް

9997954

naeem@dhivehinet.net.mv

ދ
ތިނަ ޫ

މުޙަންމަދު ޝަމްޢޫނު/

މޯލްޑިވްސް

7463466

nasma.muhsin@gmail.com

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

ސ .ފޭދޫ

ގދ .ތިނަދޫ
2100/2016

ޢަބްދުލްމުޙްސިން /ހ.

ސ .ފޭދޫ

 2016/2099ޓ ޫޫއެންޑް ވަން ،

50

ނަސްމާ

3010551 /

info@fpa.gov.mv /

ހިދާޔަތުﷲ/
އޯޝަންރީޑް ،ގދ.
ދ
ތިނަ ޫ
11

7754514

m.shamun@gmail.com

3307898 /

sales@islandchief.com /

9994534

hidaayathullah55@gmail.com

18
އެމްވީފޯރި

ލިމިޓެޑް /ގ .ކިޔަވާގެ ،ކ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ގ.

މާލެ

ކިޔަވާގެ ،ކ .މާލެ

ގޯލްޑްކޯސްޓް ޕްރައިވެޓް

ގޯލްޑްކޯސްޓް ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑް /ބަގީޗާގެ ،ލ.

 2105/2016ލިމިޓެޑް /ބަގީޗާގެ ،ލ.

ފޮނަދޫ

13
10

އޯގަ.އެމްވީ
ހަތާވީސް
ނ
އޮންލައި ް

މ .ދިލޭރާމްގެ

މއ.ނަމޫނާ ދެކުނު /މާލެ

ފޮނަދޫ
2106/2016

ވީ އެފް ޕީ

ޝާޒީން /ހދ .ނޭކުރެންދު

އެޓޮލް ނިއުސް
10

އެމް.ޑީ.ވީ
ލ
ފުޓްބޯ ް

01

މ .ވައްތިޔަރަގެ /ކ .މާލެ

މ .ރަބީޢުވިލާ ،ކ .މާލެ

2016/2111

ދިލޭރާމްގެ ،ކ .މާލެ

ފަނާރު ،ބ .ތުޅާދޫ

9995252

ޙުސައިން

ޙުސައިން

އަށާރަ މީޑީއާ

ޙަސަން/ދިލްކަޝްވިލާ

ގއ .ވިލިނގިލި

ލ
ގއ .ވިލިނގި ި

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /

އިބްރާހީމް ރަމީޒު /މ.
ވައްތިޔަރަގެ
ޝިމާޒު ޢަލީ /ބްލޫބެލް،
ސ .ހުޅުދޫ
މުޙައްމަދު ނާސިޙް/

ޕާރކްވޭ /ގއ .ގެމަނަފުށި

އިން ޖާނަލިޒަމް)

ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު /މ.

ނޭކުރެންދޫ
2109/2016

ބެޗްލާ އޮފް އާޓްސް

7985856

goldcoastpvtltd@gmail.com

މުޙައްމަދު އަތީފް/

 2108/2016އަސްރުމާގެ ހދ.

11

ސީމާ ،ސ .ފޭދޫ (

7772283 /

Shaman.shakir@live.com /

9929005 /

 2107/2016ޙަސަން/ދިލްކަޝްވިލާ

15

ޝަމްޢާން ޝާކިރު/

 2016/2112ޕާރކްވޭ ،ގއ.
ގެމަނަފުށި

އަސްރުމާގެ ހދ.

7972997

7908079

aashain@gmail.com
hathaavees.com /
hucenhassan@gmail.com

Vfp.mv / ismailrasheed@gmail.com

ނޭކުރެންދޫ
އަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު
 /ދަފްތަރު ނަންބަރު

7776863

www.atollnews.com

ރސ 0383
ޙަސަން ޝިފާން/
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް -10
015-0
މުޙައްމަދު ނާސިޙް/
ޕާރކްވޭ ،ގއ.

12

7781586 /

Hassanshifan523@gmail.com /

7946751

shimatey@gmail.com

9777112 /
9770541

imnasih@gmail.com

ގެމަނަފުށި(ޑިޕްލޮމާއިން
ޖާނަލިޒަމް)
00

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ

ނ
ލާބަ މެގަޒި ް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ
 2114/2017ފޯރ އިސްލާމިކް
ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް

00
ހިޔުމަން ކެޕިޓަލް ގ .ޑިމްލައިޓް ،މާލެ

2115/2017

03

އާދަމް އިބްރާހީމް /ގ.
ޑިމްލައިޓް ،މާލެ
އަޙްމަދު ޒަރީރު/

މޯލްޑިވްސޮކަރ

އެލްމް ،ވިލިމާލެ

 2116/2017ދިލްކުޝާގެ ،ދ.
މާއެނބޫދޫ

08

މޯލްޑިވްސް
ވީކްލީ

03

00

މީދޫ ޓައިމްސް

ޓްޑޭސްއެމްވީ

 05ކޯޕަރޭޓް

އޯކް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލލިމިޓެޑް/

2117/2017

ގުލްބަހާރުގެ ،ސ .ފޭދޫ
މާއޮޅު /ރ .މީދޫ

މ .ދިލޭރާމްގެ
މޯލްޑިވްސް ގޭޓްވޭ

މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /މ.

މެގަޒިން

ރަތްވެލި

2118/2017

2119/2017

އޯކް އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރައިވެޓް ލލިމިޓެޑް

އިޔާޒް ޖާދުﷲ
ނަސީމް /ދަފްތަރު
ނަންބަރު ރސ
މަރްޔަމް ލީނާ ޢަލީ/
މ .މޯނިންގ ވިލެޖް،
ކ .މާލެ
އަމީން ފައިސަލް/
ދޮންވެލި ،ފ.

9994575 /
7788730

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

9997954 /

asthu@hotmail.com /

އިބްރާހީމް /އާރާމުގެ،

7904802 /

ދ
ނިލަން ޫ

ސ .ފޭދޫ

ރ .މީދޫ

ކޯޒީ ،ރ .މަޑުއްވަރީ

ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު  /މި.

މުޙައްމަދު އަޠީފް

ދިލޭރާމްގެ

ފަނާރު /ބ .ތުޅާދޫ

ރަތްވެލި

ahmedzaryr@gmail.com /
afaisal730@gmail.com

ޙަސަން ފަވާޒް /މާއޮޅު،

 2120/2017ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /މ.

7911017

 ،1033މާލެ

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު/

މޯލްޑިވްސް ގޭޓްވޭ

3008300 /

3008399

iyaznaseem@gmail.com

މުޙައްމަދު ޚޫރުޝީދު/
ގ .ކުދިފޭރުވާދީ
13

3334978

3331843

zaid@mantech.com.mv /
naeem@dhivehinet.net.mv

9684171 /

mohamedsadhiq@gmail.com /

9676737 /

hassanfawaaz@mwwdhootimes.com

7921921
9995252 /

Sikundi3080@gmail.com

9929005 /
9197373
9997752 /
9777997

3011726

dynamyst@getaways.mv /
Maldives@getaways.mv

01

00

ޓޭސްޓްއެމްވީ

މާކޮމްސް /ގ .ލައިޓްގްރޭ

2121/2017

އިބްރާހީމް މޫސާ /ގ.

މަރްޔަމް ވަޙީދާ /ގ.

ލައިޓްގްރޭ

ނ
ހިލްމަ ް

 3އޮން ޑެކްޕްރައިވެޓް

ނ
މެންދަ ް

ގިނަމާގެ ،ސ .ހުޅުދޫ

 2122/2017ލިމިޓެޑް /ގިނަމާގެ ،ސ.
ހުޅުދޫ

011

ދިވެހި ނިއުސް
އޭޖެންސީ

010

ޓްރެންޑިންގ
ރެޑް ކޮލަމްސް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ހެޑްއޮފީސް /ރޭޑިއޯ

2123/2017

ބިލްޑިންގ
މ .ޒާވިޔާ

2124/2017

010

ޕަބްލިކް ސަރވިސް
މީޑިއާ
އެވްރީތިންގ ރެޑް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް

ދޯ

ތަރިވިދިގެ ،ބ .އޭދަފުށި

 2125/2017ލިމިޓެޑް /ސްކައިބްލޫ /
ބ .ކެންދޫ

013

އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް

ދޯ މެގަޒިން

ތަރިވިދިގެ ،ބ .އޭދަފުށި

 2126/2017ލިމިޓެޑް /ސްކައިބްލޫ /
ބ .ކެންދޫ

 018ހޮޓެލް
އިންސައިޑަރ
 013ލޮނުމެދު ޑޮޓް
ކޮމް
010

ބޯޅަ އެމްވީ

މ .ހުވަނދުގަދަކޯޅިއާގެ

2127/2017

މއ .ދިލްކުޝާގެ

2128/2017

ނަސްރުއްސަބާ /ލ .ފޮނަދޫ

2129/2017

އަޙްމަދު އާޒިފު /ކެތި،
ށ
ގއ .ގެމަނަފު ި
އިބްރާހީމް ޚަލީލު /
ދަފްތަރު ނަންބަރު
0013

7772983 /

mariewhayda@gmail.com

7771171
9194461 /

www.mendhan.com /

9197928

avaathy@gmail.com

3000210 /

info@psm.mv /

7797722

3317273

Ibrahim.khaleel@psm.mv

އަޙްމަދު އަޝްރަފް/

7788945 /

rifau@everythingred.mv /

ތަރިވިދިގެ ،ބ.

3329933 /

ahmedasrafu@gmail.com /

9911884

info@everythingred.mv

ށ
އޭދަފު ި
މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން/

7912444 /

އަތިރީގެ ،ސ.

7776271 /

ހުޅުދޫ
މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން/
އަތިރީގެ ،ސ .ހުޅުދޫ

ކްއާލިއާ ޕްރައިވެޓް

މަރިޔަމް ޢާޠިފް /މ.

ލިމިޓެޑް

ދިލްކުޝާގެ

މަރިޔަމް ޢާޠިފް /މ.

މަރިޔަމް ޢާޠިފް /މ.

ދިލްކުޝާގެ

ދިލްކުޝާގެ

އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު އަޠީފު،
 /ހ .ބުރުނީގެ ދެކުނުގެ

7763359 /

ford@marcomms.com.mv /

ދ
ފަނާރު ،ބ .ތުޅާ ޫ
14

3001515

www.dho.mv /
arasheedhussain@gmail.com

7912444 /
7776271 /

arasheedhussain@gmail.com

3001515
9874396 /
9874395

athizaa@gmail.com

9874395

athizaa@gmail.com

7787332 /

Sikundi3080@gmail.com /

9197373

Coach.nisthar@gmail.com

015

އައިލެންޑް

މިއަދު ބިޒްނަސް
ރިވިއު

011

ހ .ސަންރޭ /ކ .މާލެ

2130/2017

އައިލެންޑް
ހ .ސަންރޭ /ކ .މާލެ

2131/2017

ނ
އޮންލައި ް
 010ތިނަދޫ
އޮންލައިން
 001މަޑުއްވަރީ
ނ
އޮންލައި ް
000

ދިއެޑިޝަން

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

މިއަދު ބިޒްނަސް
ރިވިއު

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ގ .ރަންގެހި
ހުސްނޫވިލާގެ /ރ.
މަޑުއްވަރި
ސްކައިބްލޫ  /ބ .ކެންދޫ

2132/2017
2133/2017

2134/2017

000
ޒުއްރާ އެޑްސް

ހ .ފަހާގެ

މޯލްޑިވް

ސަންމީޫިޑިއާ ގްރޫޕް

އައިލެންޑްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

008
ލުއި

ޝަބްނަމީގެ /ތ .ދިޔަމިގިލި

މާމެންދޫ
ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް/
ބަށިމާގެ ،ލ.
މާމެންދޫ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޢަލީ/
ގ .ރަންގެހި

ޢަލީ /ގ .ރަންގެހި

ނޫހު ޢަބްދުލްޙާރިޘް/

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު/

ފެހިއަލި ،ރ .މަޑުއްވަރީ

ކޯޒީ ،ރ .މަޑުއްވަރި

އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް

މޫސާ ލަޠީފު /މ.

ލިމިޓެޑް

ލ
ހުސްނޫ ،މާ ެ

މުޙައްމަދު ފުރުޤާން/

ފާޠިމަތު ޙުސައިން/

 2135/2017ދަފްތަރު ނަންބަރު

2136/2017

ބަށިމާގެ ،ލ.

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

3035

003

ޢަބްދުއްލަޠީފް އާދަމް/

ސަންމީޫިޑިއާ ގްރޫޕް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނައިބުގެ ،ރ.
ކަނދޮޅުދޫ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
މުޙައްމަދު  /ގ.
ލ
ނަންރީތިގެ ،ކ .މާ ެ

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/

 2137/2017ޝަބްނަމީގެ /ތ.

ޝަބްނަމީގެ /ތ.

ދިޔަމިގިލި

ދިޔަމިގިލި
15

3320700 /
7788020

3320500

3320700 /

miadhubusinessreview.com

miadhubusinessreview.com

7788020

7909928

Thinadhooonline.mv

9938883

noohharis@gmail.com

9684171 /
3001515 /

3001616

moosalatheef70@gmail.com

7774247
3322147 /
7336655

info@zzurramaldives.com

7771060 /

zahir@sun.mv /

3312747

hirigazahir@gmail.com

3318077 /
7743257

mujthaba@gmail.com

003

ޓޫ ފޯ ސެވަން
.އެމްވީ

ޝަބްނަމީގެ /ތ .ދިޔަމިގިލި

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/

އަޙްމަދު މުޖުތަބާ/

 2138/2017ޝަބްނަމީގެ /ތ.

ޝަބްނަމީގެ /ތ.

000
ރީޑަރސް އަރކް

ރީޑަރސް އަރކް /މާލެ

ދިޔަމިގިލި

ދިޔަމިގިލި

އިބްރާހީމް ޚާލިދު

އަޙްމަދު އަޝްރަފް/

 2139/2017ޢަބްދުﷲ /ހުދުފަތްޕިލާގެ،
ސ .ހިތަދޫ

005

ތަރިވިދިގެ ،ބ.
ށ
އޭދަފު ި

3318077 /
7743257

mujthaba@gmail.com

7777309 /

ahmedasrafu@gmail.com /

7777441

xionze3@gmail.com

ޟަމްރަތު އަޙްމަދު /
ހަލި ނިއުސް

ހަލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/
މ .އާސްމާން

 2140/2017ހަލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފަރެސް އަވަށް،
ހުސްނުހީނާގެ ،ގދ.

9591006 /
9911114

Lamrath3@gmail.com

ފަރެސްމާތޮޑާ
001

އުތުރު

ރެޑްޕާރލް /ހދ.

ނ
އޮންލައި ް

ކުޅުދުއްފުށި

އާދަމް ޝަރީފް
 2141/2017މުޙައްމަދު /ރެޑްޕާލް،
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

000
ނ
ދިހު ް
001

ފުވައްމުލައް
ޓައިމްސް

 000ފެންވަރު
ނ
އޮންލައި ް

ސަބްނަމީގެ /މ.މުލައް

2142/2017

ޙަސަން ޛަހީނު/
ސަބްނަމީގެ ،މ .މުލައް
ޢަލީ ވަސީމް ޙުސައިން/

ޔުމްނު /ޏ .ފުވައްމުލައް

ދުވޭދާރުގެ /ސ .ހިތަދޫ

 2143/2017ފުނާޑު ،ރަތަމަލާނާ ،ޏ.

2144/2017

އާދަމް ޝަރީފް
މުޙައްމަދު /ރެޑްޕާލް،
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

9955266 /
9944255

Adamshareef.m@gmail.com

ޙަސަން ޛަހީނު/
ސަބްނަމީގެ ،މ.

9999215

zefa@9999@gmail.com

މުލައް
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް/

7786237 /

ފުނާޑު ،ޖަމްނާ ،ޏ.

7882402 /

ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލައް

ޢަލީ ވާފިރު ޢާދަމް/

ޢަލީ ވާފިރު ޢާދަމް/

9994563 /

ފުރުއްމާގެ ،ރ .ވާދޫ

ފުރުއްމާގެ ،ރ .ވާދޫ

7774563

16

7913572

Ahmed.mauroof@gmail.com /
aliwaseem@gmail.com
Victorall4u@gmail.com

000
ދިކޮނޮމިސްޓް
 003ޗާލު ފަރި
މޯލްޑިވްސް
ޓްރެވަލާ
008
ޙައްޤު
 003ވައިބް
މެގަޒިންގ
މޯލްޑިވްސް

މއ .ރަސްފަރި

މ .ވޭލް ޝާރކް ( 3ވަނަ
ފަންގިފިލާ)
ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަން
އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ބްލިންކްސް މީޑިއާ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2145/2017

އިމޭޖަސް އެމްވީ
005
001

ނ
ތޫރަ އޮންލައި ް
މޭލުގާ

 000އޭޑީކޭ ޖާނަލް
އޮފ ހެލްތް
އެންޑް މެޑިސިން

މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފެހިވިނަ /ކ .ގާފަރު
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލިމިޓެޑް /މއ .ރަސްފަރި
ޢަބްދުﷲ ހަސީނު/

 2146/2017ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ

2149/2018

2150/2018
2151/2018

2152/2018

ކަނދޮޅުދޫ
އާލާ އިބްރާހީމް
ރަޝީދު /ލޫޒަން،

7900137 /

abdullahaseen@gmail.com /

7458191

aalu.aanu@gmail.com

ހިއުމަން ރައިޓް

ފަޟްލާ އަޙްމަދު

3336539 /

ޝަފީޤު /ގ.

9770930 /

ޖިންޖަރުވިލާ

3003131

ބްލިންކްސް މީޑިއާ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޙުސައިން ސިނާނު/
ފެންސީގެ ،ސ .މަރަދޫ

ފާޠިމަތު މުނާލް

7792717 /

ޝުޖާޢު /މ.

3001080 /

ގ
އަލިހަނދުވަރު ެ

hussainfathimath@gmail.com

9966667

8130

މޯލްޑިވްސް
2148/2018

ނާއިބުގެ ،ރ.

9743474 /

ސ .ހިތަދޫ

 2147/2017ކޮމިޝަން އޮފް ދަ

000
ފެންސީގެ /ސ .މަރަދޫ

ދިކޮނޮމީ ޕްރައިވެޓް

ފާޠިމަތު ޙުސައިން/

9802002 /

dhiconomist@gmail.com /

info@hrcm.org.mv /
fazla@hrcm.org.mv

3001081

7570557

hussain@blinxmedia.com /
famushu@gmail.com

އަމިން ފައިޞަލް/
ދޮންވެލި ،ފ.

afaisal730@gmail.com

7788730

ދ
ނިލަން ޫ

މީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން

އިބްރާހީމް ނާޡިމް/

3334559 /

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

މއ .ވައިލެޓްމާގެ

7821455

މަރްޔަމް ނިޝާ/

މުޙައްމަދު އަފްޞަލް/

9924998 /

ފެހިވިނަ ،ކ .ގާފަރު

ގ
ހ .މޭދާމައިޒާންދޮށު ެ

7999082

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އަޙްމަދު އައްފާލު /ގ.

3313553 /

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޖަވާހިރުމާގެއާގެ

17

7776399

3334552

abraham.69@hotmail.com /
thoora.online@gmail.com
mariyam.nishaa@gmail.com

3313554

afaal@adkenterprises.com

031
ފ
ދެވިހިފާ ަ

ޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޓްރެވަލް ޗެނަލް
 2153/2018މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

030

030

ދަ ޕްރެސް

މއ .ރޯޒްބާން

2154/2018

ޓ
ފަހު މިނި ް

މާކޯނި /ބ .އޭދަފުށި

2155/2018

033
ކުޅިވަރު
038

މޯލްޑިވްސް
ބިޒްނަސް ރިވިއު

033

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް
ކޯޕަރޭޝަން

ނާރެސް /ގދ .ތިނަދޫ

އައިލެންޑްނިއުސް ވ .ހިޖުރަ /ވިލިމާލެ

030
ސެލާރސް
 035ދި އެރައިވަލް
ޓްރެވެލް
ޑ
ޓެބްލޮއި ް

ހ .ޝަންގހާއީ /ކ.މާލެ
އެސްޕާސިއާ

2156/2018

2157/2018

2158/2018

ޑިޖިމީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޝަފްރާޒު އަޙްމަދު
ޙުސައިން،
ބޮރޮޅިމާގެ ،ސ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް
ކޯޕަރޭޝަން
ބްލޭޒަން އިންކް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޢަލީ ސަމްޢާން
ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ 3300
ދ
ފެހިގެ ،ނ .ހޮޅު ޫ
އަހްމަދު ހުޝާމު /
ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ 1001
އަޙްމަދު އަސްބާބު
ޢަލީ ނަޞީރު/
ދ
ސަތަހަ ،ގދ .ތިނަ ޫ

7785669 /

Shuj44@gmail.com /

7982897

shamhehig@gmail.com

7967888 /

shymsfederico@gmail.com

7877297
3336725 /

info@sportsco.mv

7970303
9993500 /
7991297

4006222

Info@blazon.mv

އަޙުމަދު ލަޠީފު /ވ.

މިދުހަތު އާދަމް /ގ.

3329413 /

midhey@gmail.com /

ހިޖުރަ ،ވިލިމާލެ

އަލަފަރު ،ކ .މާލެ

7776460

ahmed.latheef@po.gov.mv

ޙަސަން ޒިޔާދު /

މުޙައްމަދު ރިޝްފާން/

7643232 /

hasanxiyad@gmail.com /

7630063

rishfan@gmail.com

9994534 /

Mashhood.abdulla@gmail.com /

9110770

zamheena@gmail.com

 2159/2018އުނިމާގެ ،ހދ.

މއ .ގެރެވި ،ކ.

ވައިކަރަދޫ

މާލެ

މަޝްހޫދު

ފާޠިމަތު

މޯލްޑިވްސް/އޮޕެރާބިލްޑިންގ 2160/2018 ،ޢަބުދުﷲ/ޒީނިޔާ،ދޫޑިގަން ،ޒަމްހީނާ/މަލާޒް ،ސ.
 8ވަނަފްލޯ

0030111

ހިތަދޫ

ޢަލީ ޝަހީމް މާވިނަ /ބ .ޢާއިޝަތު ޝިއުރާ/
އޭދަފުށި

Hussein.shafraz@gmail.com

ޏ .ފުވައްމުލައް

މީދޫ
18

031
ނ
ވަންއޮންލައި ް

ހ .ވާތި 0 ،ވަނަ
ފަންގިފިލާ ،ކ.މާލެ

ޑްރީމްސް ބައި
 2161/2018މިންނު/ޒެނިތު ،ގދ.

030

081

އެމްނިއު

ވ .އިސްމާއިލިއްޔާ/ކ.މާލެ

ފަށުއި

އިންވެންޓިކޯ /ދޫނޑިގަމް،

ނ
އޮންލައި ް

ޏ .ފުވައްމުލައް

 080ހެލޯ ފްރޮމް
މޯލްޑިވްސް
080

އެކްސްޕްލޯ
މޯލްޑިވްސް

083

088

083
080

ނ
ހޯރަ އޮންލައި ް

އަށްދަން

މ .ލާބަ ،މާލެ

ވ .ޓްރާންސިލްވޭނިއާ

ދަނބުރުއްދޮށުގެ /ހއ.
ހޯރަފުށި
ފިނިއުނިމާގެ /ޅ.
ހިންނަވަރު

ތިނަދޫ
ފާޠިމަތު

އާމިނަތު ޔުސްރީން

އަޙްމަދު ޝަމާނު/

ޓޫއެންޑް ވަން ،ގދ.

9166639 /

ifadh.waheed@gmail.com /

9677417

ahmedshamaan@gmail.com

7794859 /

Aisha.nasym@gmail.com /

7903223

amshux@live.com

ޏ .ފުވައްމުލައް

ދ
ތިނަ ޫ

އަމްޝޫ ޕްރައިވެޓް

ޢާއިޝަތު ނަސީމް/

ލިމިޓެޑް

ބުލޫވިއު ،ސ .މަރަދޫ

އެކްސްޕްލޯ މޯލްޑިވްސް

އާމިނަތު އައްބާސާ،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވ .ޓްރާންސިލްވޭނިއާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު،
 2167/2018ފިނިއުނިމާގެ ،ޅ.
ހިންނަވަރު

ނ
ދެން އޮންލައި ް

ބަގީޗާގެ /ލ .ފޮނަދޫ

2169/2018

mohammedshuaau@gmail.com /

އިފާދު ވަހީދު/

ހޯރަފުށި

މުނިއަވަސް

7933383

apimv2001@yahoo.com

7908800 /

 2166/2018ދަނބުރުއްދޮށުގެ ،ހއ.

ރިކާޒު /ލ .ފޮނަދޫ

7776530 /

orchidafiya@gmail.com /

މާލެ

ޢަލީ މިދުހަތު/

2168/2018

އަޙްމަދު  /ހ.

7774624

sinaan111@gmail.com

ލ
ބަނޑިދޫގެ ،މާ ެ

 2163/2018ސިނަފް ،ދޫނޑިގަން،

2165/2018

ދަފްތަރު ނަންބަރު
ދރ ، 031ކ.މާލެ

 2162/2018އާފިޔާ/ހ.ތްރީލައިޓްސް،

2164/2018

ސިނާން ޢަލީ/

7779456/

minhaafaiz@gmail.com /

އަޙްމަދު އާޒިފު /ކެތި،
ށ
ގއ .ގެމަނަފު ި
އަޒްމީ އަލީ،
ދ
އަލިވާގެ ،ލ .ފޮނަ ޫ

އަޙްމަދު ރަޝީދު/

އަޙްމަދު ރަޝީދު/

ރިކާޒު ،ލ .ފޮނަދޫ

ރިކާޒު ،ލ .ފޮނަދޫ

ދެންމީޑިއާ ޕްރައިވެޓް

ޝަމްޢާން ޝާކިރު،

ލިމިޓެޑް

ސީމާ .ސ .ފޭދޫ
19

3322110 /
7967121 /
7788162
7545484 /
7442727 /
7988813

mamdooh@exploremaldives.com /
abbasa3886@gmail.com
Alimidhey@hotmail.com /
ahmedazif@gmail.com

9900444 /

rastha@gmail.com /

9770541

axmeeali@gmail.com

9957171

rush2862@gmail.com

7985856

Shaman.ibmn@gmail.com

 085މޯލްޑިވްސް
ބިޒްނަސް

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
މ .އަނަންގާ ،މާލެ

 2170/2018އަޙްމަދު /އީސްޓްލައިޓް،
ޏ .ފުވައްމުލައް

ސްޓޭންޑާޑް
081

ޑރ .ޢަބްދުލްޙައްނާނު

7772439 /

Jamyl77@me.com /

ވަޙީދު /ދަފްތަރު

9592520 /

hunt778@gmail.com /

ނަންބަރ 0001

7770818

admin@mbsnews.mv

ޝަފްރާޒު އަޙްމަދު
ވޮއިސް އެމްވީ

ހުޅުމާލެ ލޮޓް 01310

2171/2018

އެމްވީރެއިޒަން ޕްރައިވެޓް

ހުސައިން /

ލިމިޓެޑް

ބުރޮޅިމާގެ ،ސ.

7939570 /
9956888

xefrox@gamail.com

ދ
ހިތަ ޫ
080

ޖަޒީރާ ނިއުސް
ބ
ހަ ް

ގ .ސިންދުހިޔާ ،މާލެ

2172/2018

 031މޯލްޑިވްސް
އިކޮނޮމިކް
030

ނިއުސް މީޑިއާ
030

ވާހަކަ
ނ
އޮންލައި ް

033

ފ
ނޫން އިން ޯ

ލިމިޓެޑް
އެޓޯލް ކެޕިޓަލް

މ .ވަނި ،މާލެ

 2173/2019ފައިނޭންސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

ރިވިއު
މޯލްޑިވްސް

ޖަވިޔަނި ޕްރައިވެޓް

މުޙައްމަދު ފުރުގާން،
މެ .އަންޑާޕޫލްއާގެ ،މާލެ

 2174/2019ދަފްތަރު ނަންބަރު
3035

މ .މެދުގިރި ،މާލެ،

2173/2019

ރެޑިޔަމް ވިލާ ،ނ .ހޮޅުދޫ

2176/2019

މައިންޑް އާޓް ޕްރއިވެޓް
ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ފައިރޫޒް/
މއ .ރަސްއައިން،
މާލެ
ފަޟީލް ނަޖީބު ،މ.
ލ
ފަށަ ަ
ފާޠިމަތު ޙުސައިން،
ނައިބުގެ ،ރ.
ކަނޑޮޅުދޫ
އިބްރާހީމް އަޝްވާޤް،
ހިސާން ،ހދ.
ވައިކަރަދޫ

އިސްމާޢީލް ޚަލީލު،

ޢަބްދުﷲ ޙަސީނު،

ރެޑިޔަމްވިލާ ،ނ .މަނަދޫ

ދ
މނަ ޫ
ލިނެޓް ،ނަ .

20

9524107 /

info@jazeeranews.mv /

7911195

fairooz21@gmail.com

7901501 /

fazeelnajeeb@gmail.com /

7790097

contact@atollcapitalfinance.com

7336655 /
3322147
9709767 /
9979889
7600534

-

info@mind.mv / ashvaq@gmail.com
rediyamismailkhaleel@gmail.com /
M.abdullahaseen@gmail.com

038
ވައިކަރަދޫ ލައިވް މާވާގެ ،ހދ .ވައިކަރަދޫ

033

030

2177/2019

ޢަލީ ނަޖީބު ،މާވާގެ،
ހދ .ވައިކަރަދޫ
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު

ޕެން

ދަނޑިމަގު ،ދޫރެސް ،ޏ.

ނ
އޮންލައި ް

ފުވައްމުލައް

ރޭގަ

މ .ޔެލޯސީ ،މާލެ

2178/2019

ދީދީ ،ދަނޑިމަގު،
ދޫރެސް ،ޏ.
ފުވައްމުލައް

2179/2019

އިބްރާހީމް އަޝްވާޤް،
ހިސާން ،ހދ.
ވައިކަރަދޫ
މުޙައްމަދު ހައިދަރު
އިބްރާހީމް ،މ.
ލ
މާމަހި ،މާ ެ

އަޙްމަދު ޒާހިދު ޙަސަން،

އަޙްމަދު އާޒިފު،

މ .ޔެލޯސީ ،މާލެ

ށ
ކެތި ،ގއ .ގެމަނަފު ި

035

7480516 /

info@vaikaradhoolive.com /

9979889

ashvaq@gmail.com

7413003 /
7777991
7741174 /
7988813

admin@pen.mv / admin@pen.mv

admin@reyga.com

މުޙައްމަދު ރަފީޤު،
ދަރިވަރު

މއ .ޖަނބުރޯލްގެ ،މާލެ

 2180/2019ލަމީ

އޮއިވާލި ،ގއ.

7772818

rafeeu.rivarin@gmail.com

ށ
ކޮލަމާފު ި
031
އިރު އޮންލައިން
030

001

ހުޅުމާލެ ލޮޓްނަންބަރު
( 01805ފުރަތަމަބައި)

މަޖައްލަތުލް

މއ .ނިއުޔޯކް ހައުސް،

ޖުޒުރު

މާލެ

ދަރިވަރު
މަޖައްލާ

2181/2019

2182/2019

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް،
ލޮނުވެލި ،ގއ ،ދެއްވަދޫ
އެން އެން ސަނާ ބިލް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙްމަދު ނައުޝާދު،
ރަތްބަގީޗާގެ ،ނ.
ހޮޅުދޫ
އަޙްމަދު ފަހުމީދީދީ،
ގ .ސިނަމާލެ-0 ،
03-10

7994244/

nwshadh@gmail.com /

9181314

faixal@gmail.com

7751744/

ahmed.fahmydidi@gmail.com /

7765992

info@cttmaldives.com

މުޙައްމަދު ރަފީޤު،
މއ .ޖަނބުރޯލްގެ ،މާލެ

 2183/2019ލަމީ

އޮއިވާލި ،ގއ.
ށ
ކޮލަމާފު ި

21

7772818

rafeeu.rivarin@gmail.com

000
އަސްލު ޕްރެސް

މ .އައްޒާމް ވިލާ ،މާލެ

2184/2019

ސްވަޑައިވް އިންވެސްޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

000

މުޙައްމަދު ނަސީމް،
ފަތިސް ހަނދުވަރުގެ،
ރ .ހުޅުދުއްފާރު

7960061 /
7839920

Mohamed.naseem11@gmail.com

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
ބިލްޑް ސައިޓް
އޮފް މޯލްޑިވްސް

ގ .ތަބުރުގެ ،މާލެ

2185/2019

ޢަބްދުﷲ ބިޝާރު ،ގ.

އަޙްމަދު ،ދޫޑިގަން،

ތަބުރުގެ ،މާލެ

އީސްޓްލައިޓް ،ޏ.

7777207

abdullahbishar@gmail.com /
jamyl77@me.com

ފުވައްމުލައް
003

މިކޯ ސޭލްސް
މެގަޒިންގ

އުފާ ،ސ .ހިތަދޫ

2186/2019

008

އަޙްމަދު އަޒުހަރު ،އުފާ،
ސ .ހުޅުދޫ
އަޙްމަދު ޖަދުޢާން،

އެމްވީ ޓައިމްސް

ހ .މެހެލިގެ

 2187/2019ވައިޖެހޭގެ ،ގއ.
ގެމަނަފުށި

003

އިބްރާހީމް އަޝްވާޤު،

7775551 /

ހިސާން ،ހދ.

9915252 /

ވައިކަރަދޫ

ahmedazhar@live.com

9979889

އަޙްމަދު ޖަދުޢާން،
ވައިޖެހޭގެ ،ގއ.

7999603

jadhuann@gmail.com

ށ
ގެމަނަފު ި
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު

ނ
ހެލްތު މެގަޒި ް

ގ .ތަބުރުގެ ،މާލެ

2188/2019

ޢަބްދުﷲ ބިޝާރު ،ގ.

އަޙްމަދު ،ދޫޑިގަން،

ތަބުރުގެ ،މާލެ

އީސްޓްލައިޓް ،ޏ.

7777207

abdullahbishar@gmail.com /
jamyl77@me.com

ފުވައްމުލައް
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު

000
ޑައިވް ސައިޓް
އޮފް މޯލްޑިވްސް

ޢަބްދުﷲ ބިޝާރު ،ގ.

އަޙްމަދު ،ދޫޑިގަން،

ތަބުރުގެ ،މާލެ

އީސްޓްލައިޓް ،ޏ.

ގ .ތަބުރުގެ ،މާލެ

2189/2019

ހ .ވާތީ ،މާލެ

 2190/2019ޑްރީމްސް ބައި މިންނު

7777207

abdullahbishar@gmail.com /
jamyl77@me.com

ފުވައްމުލައް
005

ހިޔަލަ

މިންހާ ފާއިޒް
ރަޝާދު ،ހުޅުމާލެ
22

7779456

minha@oneonline.mv

ނބަރު -10
ފްލެޓް ނަ ް
00-10
001

ސާރފާސް ޕެރަޑައިސް

ރަން ރާއްޖެ

މ .ފިނިފަރު

 2191/2019ޑިޒައިން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް

000

ބިޒްނަސް
ޓައިމްސް

ޕެރިސް ،ށ .ކަނޑިތީމު

2192/2019

051
މައި ސްޕޯޓްސް

އަތިރީގެ .ގދ .ގައްދޫ

2193/2019

މ .ދިލޭރާމްގެ

2194/2019

މީމް.އެމްވީ

މ .ދިލޭރާމްގެ

2195/2019

ނ
ވަތަ ް

މ .ދިލޭރާމްގެ

2196/2019

 050ތުޅާދޫ
ނ
އޮންލައި ް
050
053
058

އައިލެންޑް
ޕްރެސް

މ .ބަހުރެއިން

މުޙައްމަދު ސިރާޖު،
ކޮލިގެ ،ށ .ކަނޑިތީމު
ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން/
އަތިރީގެ .ގދ .ގައްދޫ

މުޙައްމަދު އާމިރު
އަހްމަދު  ،ފަރެސް
އަވަށް ހުސްނުހީނާގެ،

7784707/9997742

faresamir@gmail.com /
ali.khalid@hotmail.com

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
އަޙްމަދު މައުރޫފް،
ޕެރިސް ،ށ.
ކަނޑިތީމު
ޙަފްސީ ޢަބްދުﷲ/
ދަފްތަރު ނަންބަރު
ރސ5000

7915296/

msiraj@vevstudio.com /

7956090

mauroof@vevstudio.com

7797383 /

abdullaazmeen@gmail.com /

9979111

hafc.abdulaa@gmail.com

މުޙައްމަދު އަޠީފް /

މުޙައްމަދު އަޠީފް /

9491192 /

ފަނާރު ،ބ .ތުޅާދޫ

ދ
ފަނާރު ،ބ .ތުޅާ ޫ

7929005

މުޙައްމަދު އަޠީފް /

މުޙައްމަދު އަޠީފް /

9491192 /

ފަނާރު ،ބ .ތުޅާދޫ

ދ
ފަނާރު ،ބ .ތުޅާ ޫ

7929005

ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު  /މ.

މުޙައްމަދު އަޠީފް /

9995252 /

eynasix@gmail.com /

ދިލޭރާމްގެ

ދ
ފަނާރު ،ބ .ތުޅާ ޫ

7929005

sikundi3080@gmail.com

މަރިޔަމް ޝުހާނާ

މަރިޔަމް ޝުހާނާ

، 2197/2019މުޝްތަރީގެ ރ.

،މުޝްތަރީގެ ރ.

ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު

23

9692646

sikundi3080@gmail.com
sikundi3080@gmail.com

islandpress@gmail.com

053
ޖަޒީރާ ގައުމު
050

ވ
އަލިފުށި ލައި ް

 055ފެށުން
އޮންލައިން

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު
10-3-080

2198/2019

މެޑޯޒް ރ .އަލިފުށި

2199/2019

ސޫރަޖު ހދ .ކުރިނބީ

2200/2019

އިބްރާހިމް ޒަކީ ދަފްތަރު
ނަންބަރު 3300

އިބްރާހިމް ޒަކީ
ދަފްތަރު ނަންބަރު

7529933

3300

ޙަސަން މާހިރު މެޑޯޒް

ޢާއިޝަތު ޝިއުނާ

ރ .އަލިފުށި

ދ
،ފެހިގެ/ނ .ހޮޅު ޫ

ޢަލީ ވިސާމު ސޫރަޖު

ޢަލީ ވިސާމު ސޫރަޖު

ހދ .ކުރިނބީ

ބ
ހދ .ކުރިނ ީ

051

ibrahizakee@gmai.com

9884666

hasunmahir@gmail.com

9532251

Krbayya17@gamail.com

މުޙައްމަދު ޢާމިރު
ފެނަކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ނ
އޮންލައި ް

ލިމިޓެޑް

ދަރުމަ

ހ .އަލިނަރުމާގެ

2202/2019

ދީނުގެ މަގު

ހ .އަލިނަރުމާގެ

2203/2019

2201/2019

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

އަޙްމަދު

ލިމިޓެޑް

ހުސްނުހީނާގެ/ގދ.

faresamir@gmail.com

9997742

ފަރެސް މާތޮޑާ
050
011
010

ސުރުހީ
ނ
އޮންލައި ް

 010އެޑިޔުކޭޓް
013

މުޙައްމަދު އަފްޟަލް /ހ .މުޙައްމަދު އަފްޟަލް/
އަލިނަރުމާގެ

މުޙައްމަދު އަފްޟަލް /ހ .މުޙައްމަދު އަފްޟަލް/
އަލިނަރުމާގެ
މުޙައްމަދު އަޒްމީން،

މއ .ތަބައްގެ

 2204/2019ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ
0810

ދަ އިންކް ޕީ އާރް

ޕްރައިމް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނ
ތިލަދު ް

ސާހިލް ،ހދ .ހަނިމާދޫ

2205/2019
2206/2019

ހ .އަލިނަރުމާގެ
ހ .އަލިނަރުމާގެ
އަޙްމަދު ރަޝީދު ،މ.
ލ
ފަޅުމަތީގެ ،މާ ެ

7991882

Imaamafzal@gmail.com

7991882

Imaamafzal@gmail.com

7922269 /

suruhee@gmail.com /

7821455

abrahaam696@gmail.com

ދަ އިންކް ޕީ އާރް

ޝިފްލާ އިބްރާހީމް،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގ .މަސްއޮޑިގެ ،މާލެ

7839359

ޙުސައިން ޝަހުދީ،

އިބްރާހީމް އަޝްވާޤް،

7900453 /

ސާހިލް ،ހދ .ހަނިމާދޫ

ހދ .ވައިކަރަދޫ

24

7768630 /

9979889

3013747

pr@theincpr.com /
ibrahimshifla@gmaiil.com
ashvaaq@gmail.com

 018ވުމަން ބައި
ޓޯކްއެމް

ގ .ހިލްމަން ،މާލެ

2207/2019

013
ނިދާއު
010

ސްޓަރ
ނ
އޮންލައި ް

015

އެކްސްޕްރެސް
ނިއުސް

ވައިޖެހޭގެ ،ނ .ފޮއްދޫ

2208/2019

މަރްޔަމް ވަޙީދާ ،ގ.

މަރްޔަމް ތަސައްނުމް،

7763359/

ހިލްމަން ،މާލެ

ލ
ގ .ކަލާވަހި ،މާ ެ

7974704

އިބްރާހީމް ވާފިރު،
ވައިޖެހޭގެ ،ނ .ފޮއްދޫ
މުޙައްމަދު އަޒްމީން،

މއ .ތަބައްގެ ،މާލެ

 2209/2019ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ
0810
އެކްސްޕްރެސް މީޑިއާ

އެކްސްޕްރެސް މީޑިއާ
ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،

2210/2019

ވެނޭސިއާ ،ސ .ހިތަދޫ

ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ،ވެނޭސިއާ،
ސ .ހިތަދޫ

011

އިބްރާހީމް ރަމީޒު،
މއ .ވައްތިޔަރަގެ،
މާލެ
އިބްރާހީމް ނާޘިމް،
މއ .ވައިލެޓްމާގެ،
މާލެ

3013776

/mariewhayda@gmail.com

9970215 /

ibrahimrameezbinqasim@gmail.com /

7776863

wafir1982@gmail.com

7922269 /

staronline.mv@gmail.com /

7821455

abrahaam69@gmail.com

އަޙްމަދު ހިޞާމް،
ވެނޭސިއާ ،ސ.

7915056

ah@multi.com.mv

ދ
ހިތަ ޫ
ޙަސަން ޝާކިރު

ނ
ރެސްޓިނޭޝަ ް

ހ .ކޮޅަލަ  /މާލެ

2211/2019

މަރްޔަމް އަޙްމަދު ،ގ.

މުޙަންމަދު /ހ.

ޓްރަސްޓް ހޯމް ،މާލެ

ހުދުފިނިފެންމާގެ ،ކ.

7535338

news@restination.mv

މާލެ
010

ކިންގްސް ފޯރތް

ކަހަނބު މީޑިއާ

ގ .ޓްރަސްޓް ހޯމް  ،މާލެ

 2212/2019އިންވެސްޓްމެންޓް
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

001

އިބްރާހީމް ރަޝީދު،

އައުޓްރީޗް

ހ .މެގްމާ ،މާލެ

މުޙައްމަދު ޞާދިޤް،

9901117 /

ކޯޒީ .ރ .މަޑުއްވަރީ

3011114

ޙަފްސީ ޢަބްދުﷲ/

 2213/2019ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު :ދަފްތަރު ނަންބަރު
80-0-31

ރސ5000
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9777606 /
3321415

mariyam.ahmed07@gmail.com

ibrahim.rashyd@gmail.com

000

000
003

008

ޓެކްނިއުސް

މ .ރަންބުސްތާނުގެ ،މާލެ

2214/2019

ފުރަތަމަ ނިއުސް

މާވިނަ ،ހދ.ކުޅުދުފުށި

2215/2019

ހުވަދޫ

ދިލްކަޝްވިލާ،

ނ
އޮންލައި ް

ގއ.ވިލިގިނލި

ދިޔަރެސް
ނިއުސް

ހ.ސްނޯލިލީ ،މާލެ

ހަމަ ނިއުސް

ހުރިހާ ނިއުސް

005
ކޮރަލް ގްލާސް
001

އެމްވީ ޕްލަސް

މއ.މަނަސް،B8 ،

ނގ ް
ސ ިހ ު
ނ ަކ ަގ ް
ނާ ،މލ
ި

މއ.އޮލިވީނާ  ،8ޗާންދަނީ
މަގެ ،މާލެ

ދ
އިންނަމާ ޫ

އަޙްމަދު އާތިފް ،މާވިނަ

އަޙްމަދު ޢާޒިފް ،ކެތި

ހދ.ކުޅުދުފުށި

ށ
ގއ.ގެމަނަފު ި

ޙުސައިން ޙަސަން،

ޙުސައިން ޙަސަން،

 2216/2019ދިލްކަޝްވިލާ،
ގއ.ވިލިގިނލި

ލ
ގއ.ވިލިގިނ ި

ދިޔަރެސް މީޑިއާ8 ،

ހީނާ ވަލީދު،

 2217/2019ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އޮޕެރާ

2219/2019

ބިލްޑިންގ ،މާލެ
ޠަހާރަތު މުޙައްމަދު

ޠަހާރަތު މުޙައްމަދު
ވަޙީދު ،ދީނާރު،

ގދ.މަޑަވެލި

ގދ.މަޑަވެލި

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް

އަޙްމަދު،
ދޫޑިގަން.އީސްޓުލައިޓް،

އަޙްމަދު،
ދޫޑިގަން.އީސްޓުލައިޓް،

ޏ.ފުވައްމުލައް

ޏ.ފުވައްމުލައް

ޔާނިޢު މުޙައްމަދު

ޝަފްރާޒް އަޙްމަދު

 2220/2019މަންޞޫރު،

2221/2019

ސަންސެޓްވިލާ،
ސ.ހިތަދޫ

 2218/2019ވަޙީދު ،ދީނާރު،

000
މ.އަނަންގާ ،މާލެ

ފެހިވިލު ،ރ .އިންނަމާދޫ

ފެހިވިލު ،ރ.

ދިލްކަޝްވިލާ،

003
ދީނާރު ،ގދ.މަޑަވެލި

އަޙްމަދު ނިޔާޒު،

އަޙްމަދު ނިޔާޒު،

ޙުސައިން،

މއ.މަނަސް؛ މާލް

ބުރޮޅިމާގެ ،ސ.ހިތަދޫ

އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް

މުޙައްމަދު ޚޫރުޝީދު،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލ
ގ.ކުދުފޭރުވާދީ ،މާ ެ
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7775241 /
3325511
9908558

7978997

9788266

9970779

7772439

7900785

7788484

3331515

mrniyaz@gmail.com

athif2005@hotmail.com

hucenhassan@gmail.com

xanaish123@gmail.com

thaha.mush@gmail.com

jameel@mbsnews.mv

yaaniu.mansoor@gmail.com /
hussein.sharaz@gmail.com
marketing@orcamedia.group

 000ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް
މޯލްޑިވްސް
 011މޯލްޑިވްސް
އޮޕީނިއަން
ކ
ނެޓްވޯ ް
010
010

ބ
މިލާ ް
އަޙްމަދިއްޔާ
0010

013
ޒަމާން
 018ފައިނު
ނ
އޮންލައި ް
013

އަދިވެސް
މަޖައްލާ

010

އަދިވެސް
ނ
އޮންލައި ް

މއ.އޮލިވީނާ ،8
ޗާންދަނީމަގު ،ކ.މާލެ
މއ.އޮލިވީނާ ،8
ޗާންދަނީމަގު ،ކ.މާލެ
ސީސަންގެ ،ސ.ފޭދޫ

2222/2020

2223/2020

2224/2020

އަހްމަދިއްޔާ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް،

ގްރައުންޑް ފްލޯ
ކްލަބް ޔަންގްސްޓާސްގެ
އިދާރީ މަރުކަޒު

ހ .ރީތިގަސްދޮށުގެ،
ކ .މާލެ
ހ .ރީތިގަސްދޮށުގެ،
ކ .މާލެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލ
ގ.ކުދުފޭރުވާދީ ،މާ ެ

އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް

މުޙައްމަދު ޚޫރުޝީދު،

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ލ
ގ.ކުދުފޭރުވާދީ ،މާ ެ

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

އިބްރާހީމް

އިބްރާހީމް

އަހްމަދިއްޔާ

މުޙައްމަދު ވަޖީޙް/

 2225/2020އިންޓަރނޭޝަނަލް

މާލެ
މ .ވެސްޓް ކޯސްޓް/

އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް

މުޙައްމަދު ޚޫރުޝީދު،

ސްކޫލް

ށ
އޭދަފު ި

އަޙްމަދު މަޢުރޫފު،

ޙުސައިން ޙަބީބު،

 2226/2020ފުނާޑު .ޖަމްނާ ،ޏ.

2227/2020

ޕޭންޓްލޭންޑް ،ބ.

7788484

7788484

7987954
7718111/
3332047

ފުވައްމުލައް
އިބްރާހީމް ފަހީމް،

މުޙައްމަދު ޞާދިޤު،

marketing@orcamedia.group

abdullahnaeem@gmail.com

info@ahamadhiyya.edu.com

ahmadh.mauroof@gmail.com

ހަވީރީގެ .ތ.
ދިޔަމިގިލި

marketing@orcamedia.group

7913572/7577785

ozonehbanking@gmail.com
phaheem2012@gmail.com

އުނިމާގެ ،ރ .ފައިނު

ކޯޒީ ،ރ .މަޑުއްވަރި

9100652/9684171

msodhiq@gmail.com

މުޙައްމަދު ޝަހީބު،

މުޙައްމަދު ޝަހީބު،

7774333

mohamedshahyb@gmail.com

 2221/2020ހ .ރީތިގަސްދޮށުގެ،

ހ .ރީތިގަސްދޮށުގެ،

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

މުޙައްމަދު ޝަހީބު،

މުޙައްމަދު ޝަހީބު،

 2220/2020ހ .ރީތިގަސްދޮށުގެ،

ހ .ރީތިގަސްދޮށުގެ،

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ
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7774333

mohamedshahyb@gmail.com

015

މަދަރުސާ

ނ
ޝާޒް ،ބ .ދޮންފަ ު
2231/2020

ނ
އޮންލައި ް
011

ލ
ހ .އުނިހިޔާ ،ކ .މާ ެ

2230/2020

ދާރިސް
010

އީ.ޕީ.އެސް

ޢާޠިފް ޢަބްދުލްޙަކީމު

ޢާޠިފް ޢަބްދުލްޙަކީމު

0833131

،ދަފްތަރުމާލެ ،ރ.ސ

،ދަފްތަރުމާލެ ،ރ.ސ

7990363

9940

9940

ސަމީކު ޕްރައިވެޓް

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު،

ލިމިޓެޑް ،ގ.

މއ .ބާބުލްއަވާލީ ،

ދގެ ،ކ .މާލެ
ގޮއި ޫ

ކ .މާލެ

 2230/2020އީ.ޕީ.އެސް

އީ.ޕީ.އެސް

ފައުންޑޭޝަން ،މ.

ފައުންޑޭޝަން ،މ.

ނ
ހަނދާ ް

ޓގޭޓް ،މާލެ
ވައި ް

ޓގޭޓް ،މާލެ
ވައި ް

001

އގެ  ،4Bމާލެ
ގ .ފިނި ާ
ޒަވިޔަނި
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