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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސް މަޖައްލާތައް

#

އިދާރާ

ދަދް

އީ -މެއިލް އެޑްރެސް

ފޯދު ދަމްބަރ
7765233

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

01

ހަވީރު (ދުވަހު ނޫސް)

ހ .ދީލްވިލާ

02

ހަވީރު އޮންލައިން

ހ .ދީލްވިލާ

7765233

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 ި

ގ .ސިނަމާލެ )13-02( 1

7779115

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)

68

ޑިސްކަވަރ

69
70

ނ .ފޮއްދޫ /ހަޒާރުމާގެ
މ .ސަންބީމް /ކ .މާލެ

7917735
7938768
7799723

އިސްލާމް ފިލާ ބިލްޑިންގ ( 7ވަނަ

(މަޖައްލާ)
މިއަދު

esmaelsofwan@gmail.com

7901187

Media.foundation.maldives@gma
il.com

7788020

hr@vtv.com.mv

ފަންގިފިލާ)
ނ ހ .ބްލޫޕިންޗް
އޮންލައި ް

Zeyna7938768@gmail.com

(އޮންލައިން)
ސްޓޯރީ ހ .ބްލެކްރޯސް

ދައޭޝިއަން
(މަޖައްލާ)

7796034
9755727

sales@mvhotelsonline.com
shakir@mvhotelsonline.com

3332709

71

އެކްސްޕްލޯ

މޯލްޑިވްސް މ .ވައިނުޖެހޭގެ

7788314

simmohamed@gmail.com
mamdooh@exploremaldives.com

7763559

info@blinxmaldives.com

މެގަޒިން (މަޖައްލާ)

72

ވައިބް މެގަޒިންގ (މަޖައްލާ)

ހ .ވައިޖެހޭގެ

9136334

73

ފަތިސް (އޮންލައިން)

ރަތްވިލާ ހިއާ /އއ .ތޮއްޑޫ

7900355

moosamuslim@gmail.com

74

މާލްދީބު (މަޖައްލާ)

ޕަބްލިކް ސަރވިސް

7797772

info@psm.mv

75

އެސްފިޔަ ނެޓް (ވެބްސައިޓް) މީނާޒް /ރ .އަލިފުށި

މީޑިއާގެ ހެޑްއޮފީސް/
ރޭޑިއޯ ބިލްޑިދްގ

76

7955071

senbeshai@gmail.com

www.esfiyanet.com
ތިންހަމަ ޕްލަސް (މަޖައްލާ)

ހަންޖާ /ހއ .ވަށަފަރު

7997991
4

Aliarif.alfa@gmail.com
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op846@hotmail.com
zeyna7938768@gmail.com
ahmadh.mauroof@gmail.com

7938768

ޫ ތުލުސްދ. ކ/ާޔުރެކ

)ާ (މަޖައްލ2 ުރުމާލ

77

ް ފުވައްމުލައ. ޏ/ާޖަމްނ

)ްރަށޮވެށި (އޮންލައިނ

78

ިއޭދަފުށ

79

7990455
9996325
7913572

mathiha06@hotmail.com

7545646

ށ
ި ު އޭދަފ. ބ،ްވޮއިސް އަމަނ

)ް(އޮންލައިނ
abdullabishar”gmail.com
afaisal730@gmail.com

7777207

mspamaldives@gmail.com
jaufaru@live.com

9662008

info@islamicaffairs.gov.mv

Ibrahim.ahmed@islamicaffairs
.gov.mv
msuhaaana@gmail.com

ެ މާލ. ކ/ު ތަބުރ.ގ

)ާސެލާސް (މަޖައްލ

80

ްއޭ އޮފީސ.ީޕ.ްއެސ.ްއެމ

ިހުޅުވެހ

81

ް އައިލް ހެވަނ.މ

ްގައިޑުމީ މޯލްޑިވްސ

82

3020256 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކ

ރ
ު ައަލްމިންބ

83

7788730
9633838
7635900

3020200

ްއެފެއާޒ

7764812
msuhaaana@gmail.com

9692646

ް ބަހުރެއިނ.މ

ްބިޒްޓައިމްސ

84

info@islamicaffairs.gov.mv

9692646

ް ބަހުރެއިނ.މ

ީ އެމްވ.ްބިޒްޓައިމްސ

85

zayeed@gmail.com

7774308

ެ ފިދިފެދްޖަދްބުގ.މއ

ީ އެމްވ.ުއުޅަދދ

86

imnasih@gmail.com

9777112

Ibrahim.ahmed@islamicaffairs
.gov.mv

ި ގެމަދަފުފ. ގއ/ޭ ޕާކުވ.ްސްޕޯޓްސ

ީއެމްވ
ީވ.ްއެމ

87

mushthaq@gmail.com

7786768

ޫ ތިދަދ. ގދ/ުޗާދްދ

ައެޑިޔު ދާލ

88

imnasih@gmail.com

9777112

ި ގެމަދަފުފ. ގއ/ޭޕާކުވ

ީވ.ްވިޔަފާރި އެމ

89

Haidharu960@gmail.com

7777991

ެ މާލ. ކ/ީ ޔެލޯސ.މ

ްކޮމ.ުބަހާރ

90

info@presidencymaldives.gov.mv

3323701

ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ

ުސަރުކާރުގެ ޚަބަރ

7784707

ްއޮފީސ

91

7689324

ެ މާލ. ކ/ާ ލައިރ.މ

ުއުތުރު އޮއިވަރ

92

7957975

/ ި ކެދަދް އިރުމަތީބައ.ގ

ެއެތެރ

7774247

ެ މާލ.ކ

93

7776271

ި އޭދަފުފ.ބ/ ެތަރިވިދިގ

ުމިހާރ

94

admin@uthuru.mv
editor@uthuru.mv

info@mihaaru.com

7797383

7905454
ahumedsayd@gmail.com
info@mihaaru.com

7776271
5

www.mihaarunews
ި އޭދަފުފ.ބ/ ެތަރިވިދިގ

.com

ްމިހާރު އޮދްލައިދ

95
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7905454
3010551

ްފެމިލީ ޕްރޮޓރެކްޝަދ

ިރިވިލ

96

7600343

ެ ފުލިދޫގ. ހ/ީއޮތޯރިޓ

naeem@dhivehinet.net.mv

9997954

ޫ ފޭދ. ސ/ެގުލްފާމުގ

ްއާފަތިސް އޮދްލައިދ

97

azmeeali.@gmail.com
imnasih@gmail.com

9534444

ެ މާލ. ތަރާދާގެކ ކ.މ

ްމިދުވަސ

98

Sharaph4u@gmail.com

7773310

ޫ ހިތަދ. ސ/ްދޮބްލ

ްއައްޑޫ ލައިވ

99

rafeeu.rivarin@gmail.com

7772818

ެ މާލ. ކ/ާ ލަގަދ.ގ

ީ ފިޔެސް ވީކްލ100

rafeeu.rivarin@gmail.com

7772818

ެ މާލ. ކ/ާ ލަގަދ.ގ

ް ފިޔެސް ދިއުސ101

m.shamun@gmail.com

7754514

ް އަސަލ.މ

ް ވިޔަސ102

sales@islandchief.com

3307898

ްމޯލްޑިވްސ

9994534

ްޕަބްލިކޭޝަދްސް ޕްރައިވެޓ

ް ދަ އައިލެދްޑް ޗީފ103

info@ppa.gov.mv

hidaayathullah55@gmail.com

9777112

 ކިޔަވާގެކ. ގ/ްލިމިޓެޑ
ެ މާލ.ކ
Shaman.shakir@live.com
goldcoastpvtltd@gmail.com

7772283

ްގޯލްޑްކޯސްޓް ޕްރައިވެޓ

7985856

. ބަގީޗާގެކ ލ/ްލިމިޓެޑ

ި އެމްވީފޯރ104

ޫފޮދަދ
aashain@gmail.com

ެ މާލ. ކ/ ދިލޭރާމްގ.މ

ީ އެމްވ.ަ އޯގ105

7972997

ެމާލ/ ުދަމޫދާ ދެކުދ.މއ

ް ހަތާވީސް އޮދްލައިދ106

7908079

ޫ ދޭކުރެދްދ. ހދ/ްޝާޒީދ

ީ ވީ އެފް ޕ107

9197876

ެ މާލ. ކ/ެ ވައްތިޔަރަގ.މ

ް އެޓޮލް ދިއުސ108

ެ މާލ. ކ/ޯ އެލާސިއ.މ

ު އަސްލ109

ެ މާލ. ރަބީޢުވިލާކ ކ.މ

ްވީ ފުޓްބޯލ.ީޑ.ް އެމ110

9929005
9995252

hathaavees.com
hucenhassan@gmail.com
Vfp.mv
ismailrasheed@gmail.com
www.atollnews.com

7776863
www.aslu.mv
mohamedsararadam@gmail.com

9137222

Hassanshifan523@gmail.com

7781586

shimatey@gmail.com

7839920
7946751

imnasih@gmail.com

9777112/9770541

ި ގެމަދަފުފ. ގއ/ޭޕާރކްވ

ާ އަފާރަ މީޑީއ111

Ismaelfarhan@gmail.com

7786687

ެ މާލ. އުރަހަކ ކ.މއ

ު ވިޔަފާރި މިއަދ112

7782072
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