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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތައް

#

އިދާރާ

ދަދް

އީ -މެއިލް އެޑްރެސް

ފޯދު ދަމްބަރ
7765217

haveeru@haveeru.com.mv
haveeru@haveeru.com.mv

01

ހަވީރު (ދުވަހު ނޫސް)

ހ .ދީލްވިލާ

02

ހަވީރު އޮންލައިން

ހ .ދީލްވިލާ

7765217

03

އަކުރު (މަޖައްލާ )

މއ .ޝިމާޤް

7828532

archifehi@gmail.com

04

މަހަރު (މަޖައްލާ )

މއ .ޝިމާޤް

7828532

archifehi@gmail.com

05

ސަރަކަ (މަޖައްލާ )

މއ .ޝިމާޤް

7828532

archifehi@gmail.com

06

ކުއިލް އެޑްސް (މަޖައްލާ)

މ .ވައިނުޖެހޭގެ /ކ .މާލެ

7773101

simmohamed@gmail.com

07

އަވަސް އޮންލައިން

މ .ނަގިލި

3011533

niumathulla@gmail.com

7785265

(އޮންލައިން)
08

ރޯޅި (އޮންލައިން)

މއ .ޖޫޓްފްލާވަރ /ކ .މާލެ

7763042

r.asdhadi@gmail.com

09

ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

3000400

info@psm.mv

10

ދިވެހި (އޮންލައިން)

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ

3345556

admin@dhifm.mv

11

ދިވެހި  .ކޮމް .އެމްވީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ

3345556

admin@dhifm.mv

(އޮންލައިން)
އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

12

ވީކްލީ އެމްވީ (އޮންލައިން)

13

ވީނިއުސް އެމްވީ

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

(އޮންލައިން)

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/

7797772

Ibrahim.khaleel@vtv.com.mv

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/
ހ .ސަންރޭ ،ކ .މާލެ
7797772

Ibrahim.khaleel@vtv.com.mv

ހ .ސަންރޭ ،ކ .މާލެ
14

ކަންގަތި (މަޖައްލާ)

ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ

7909085

admin.shareef@lga.gov.mv

15

އުތުރު (އޮންލައިން)

މިސުރުރުވާގެ /ހދ.

7782650

www.uthuru.com

16

ވަގުތު (އޮންލައިން)

ޖަބްރޯލްމާގެ /ސ .ހިތަދޫ

17

ކުރިނބީ ލައިވް

ބ
ފެބިއުލަސް /ހދ .ކުރނ ީ

ވައިކަރަދޫ
9942424

7782650@gmail.com
info@vaguthu.mv

7909790
9722525
1

info@kurinbeelive.mv
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9995686

(އޮންލައިން)
18

އައްޑޫ (އޮންލައިން)

ސީޑަމް /ސ .ހިތަދޫ

19

އޭދަފުށި ޓައިމްސް

ށ
ތަރިވިދިގެ /ބ .އޭދަފު ި

7782341

www.adduonline.com.mv

7782034
(އޮންލައިން)

9911884

www.eydhafushitimes.com

(94)778192772
ހިކިފިނިފެންމާގެ /ހދ.

7978355

20

ކުޅުދުއްފުށި (އޮންލައިން )

ކުޅުދުއްފުށި

9980990
7777767

21

ދި އިސްލާމް (މަޖައްލާ)

މ .މެދުގިރި

22

ނ)
އަލިފުށި (އޮންލައި ް

ށ
ހުސްނުހީނާގެ /ރ .އަލިފު ި

7908766

23

ޓައިމްސް އެމްވީ

މ .ހުނިގެ

7999603

www.kulhudhuffushionline.com
http://dhiislam.com

9944118
www.alifushionline.com

(އޮންލައިން)
24

ބީ .15ޑޮޓް އެމްވީ

މާތިލަ /ހދ .ވައިކަރަދޫ

(އޮންލައިން)

9113356

info@b15.mv

9722525

25

ހިތާދޫ (އޮންލައިން )

ސީސަންގެ /ބ .ހިތާދޫ

9991118

foshaa@live.com

26

ރާއްޖެ އެމް.ވީ (އޮންލައިން)

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން

3007771

www.raajjetv.mv

27

އަރާމަގު.ކޮމް (އޮންލައިން)

އުދަރެސް /ގދ.

7996691

ފަރެސްމާތޮޑާ
28

ލިޔުންތެރިޔާ (މަޖައްލާ)

ހ .އާމުލީގެ

7771243

liyuntheringegulhun@gmail.com

29

އައްޑަނަ (މަޖައްލާ)

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް

3322601

admin@defence.gov.mv

30

ބްރައިޑް މޯލްޑިވްސް

ޑިޖިޓަލް ސްޓޯޑިއޯ /ހ.

(މަޖައްލާ)

ސިލްކްވުޑް

31

ވީކްލީ މަޖައްލާ (މަޖައްލާ)

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

32

ދަރިފުޅަށްޓަކާ (މަޖައްލާ)

ގ .ކުދިތިޔަރަ

33

މިސްކް (މަޖައްލާ)

ރެވިސްޓަސް ޕްރައިވެޓް

9993055

ލިމިޓެޑް /ހ .ސަންގްރޭޒް،

9993086

34

ސަންއެފް އެމް އޮންލައިން

ޑިފެންސް ފޯސް
7775050
7797772

info@bridemaldives.com
Ibrahim.khaleel@vtv.com.mv

ކޮޕްމެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/
ހ .ސަންރޭ ،ކ .މާލެ
7766331
7794413
Marketing @misc-maldives.com

ކ .މާލެ
ގ .ވިޔަވަތި ،ކ .މާލެ

(އޮންލައިން)

9992747

news@sun.mv

9982747

35

ސަން (މަޖައްލާ)

ގ .ވިޔަވަތި ،ކ .މާލެ

36

ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް

މ .ވާރޭވިލާ ،ކ .މާލެ

9992747
9982747
7772153
2

news@sun.mv
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7771592

(މަޖައްލާ)

37

އން)
ލަންދޫ އިންފޯ (އޮންލަ ި

އައްސޭރ /.ނ .ލަންދޫ

9668000

admin@landhooinfo.com

38

ލއިން)
ސީއެންއެމް (އޮން ަ

މ .މާމަހި ،ކ .މާލެ

7908079

ismailrasheed@live.com

39

މިކަލް (އޮންލައިން)

މ .ފަންއަރި ،ކ .މާލެ

9961616

www.mikalnews.com

40

ނޫނު ޑެއިލީ (އޮންލައިން)

41

މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް

42

7791690
ހުޅުމާލެ 3B /ވޯޓަރ ލިލީ
ލ
ހ .މާނަލް ،ކ .މާ ެ

7782326

info@noonudaily.com

7788719

www.minivannews.com

(އޮންލައިން)
އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް

ރެޑްސްޓަރ /ހއ .އިހަވަންދޫ

9951695

www.ihavandhoo.com

(އޮންލައިން)

43

ބަޙުރު (އީ މަޖައްލާ)

އަލިފަރުދާގެ ،ގއ .މާމެންދޫ

7828532

archifehi@gmail.com

44

ކޮށާރު (އީ މަޖައްލާ)

އަކޭޝިއާ /ކ .މާލެ

7828532

archifehi@gmail.com

45

އާކިފެހިޗަރ (އީ މަޖައްލާ)

އަލިފަރުދާގެ ،ގއ .މާމެންދޫ

7828532

archifehi@gmail.com

46

ދުވަސް (އޮންލައިން)

ގ .ހުދުރުވާގެ

9997742

www.dhuvas.mv

47

www.dhuvas.mv
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލަރ

ހ .ނިއުފްލޮރިޑަރ /ކ .މާލެ

(އޮންލައިން)

3337588

info@tropicalparadise.com.mv

7776038

48

އެން ނިއުސް (އޮންލައިން)

ޝާޒިން /ހދ .ނޭކުރެންދޫ

7908079

nnewsmv.mv

49

އައި ނިއުސް (އޮންލައިން)

ޝާޒިން /ހދ .ނޭކުރެންދޫ

7908079

inewsmv.mv

50

އެކްސްޓްރާ ޓައިމް

ހ .ހިޔަލީގެ /ކ .މާލެ

7797383

Extratime.maldives@wordpress.c

51

52

(މަޖައްލާ)
އަސްދަނޑި (ނިއުސް

ހ .ގާދޫ ،ކ .މާލެ

ލެޓަރ)

9999669

om
abdullashakir@gmail.com

7782444

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް

ޕާރސްޕެކްޓިވް މޯލްޑިވްސް/

(މަޖައްލާ)

އެމަރަލްޑް ބިލްޑިންގ 3 ،

7999008

mamduhwaheed@gmail.com

ލ
ވަނަ ފަންގިފި ާ

53

މިއަދު (ނޫސް)

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

3320700

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3320500

Miadhu.com

7788020

54

ތުޅާދޫ މަލަ (އޮންލައިން)

ލިޔާގެ ،ބ .ތުޅާދޫ

7688966

news@thulhaadhoomala.com

55

ހޮޅުއަށި (މަޖައްލާ)

އޓް
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓި ު

7775017

rihaz@hotmail.com

56

ޖަމާއަތުގެ ޚަބަރު (މަޖައްލާ)

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އޓް
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓި ު

7775017

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
3

rihaz@hotmail.com
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57

އުންމީދު (މަޖައްލާ)

އިފްތިތާޙް އިސްދަރިވަރުންގެ

9901199

ޖަމްޢިއްޔާ

58

މުދައްރިސް (ނޫސް)

މ .ކުރޮޅި

7776715

kurolhiadam@gmail.com

59

އަނގޮޅި (މަޖައްލާ)

މ .ކުރޮޅި

7776715

kurolhiadam@gmail.com

60

އން)
ހަފްތާ (އޮންލަ ި

މ .ޓްރެންކްއިލިޓީ /ކ .މާލެ

7788986

hidhaayathullah@hotmail.com

ދި އެޓޯލް :ޖާނަލް ފޮރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި ފެންސް

7771481

admin@defence.gov.mv

ސްމޯލް ސްޓޭޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

3329085

61

(ޖާނަލް)

62
63

ހަބަރުމާގެ /ސ .މަރަދޫ

ވާނުވާ (އޮންލައިން)

7529933

m.saaid@hotmail.com

7775731
ހޮޓެލިއަރ

މޯލްޑިވްސް ޕާސްޕެކްޓިވް ޕްރައިވެޓް

ވެބްސައިޓް (އޮންލައިން)

ލިމިޓެޑް

7999008

mamduhwaheed@gmail.com

64

ފަތްތޫރަ (މަޖައްލާ)

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ

3345299

info@dhivehiacademy.edu.mv

65

ވެލިދޫ ނިއުސް (އޮންލައިން)

އޮއިވަރު /ނ .ވެލިދޫ

9699011

shivan@velidhoonews.com

66

އން)
ހެނދުނު (އޮންލަ ި

67

ޔަގީން (މަޖައްލާ)
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7901187

Media.foundation.maldives@gma
il.com

7788020

hr@vtv.com.mv
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imnasih@gmail.com

9777112

Ibrahim.ahmed@islamicaffairs
.gov.mv

ި ގެމަދަފުފ. ގއ/ޭ ޕާކުވ.ްސްޕޯޓްސ

ީއެމްވ
ީވ.ްއެމ

87

mushthaq@gmail.com
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admin@uthuru.mv
editor@uthuru.mv
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