`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ނޫސްމަޖައްލާތައް
ނަން

#

އިދާރާ

އެޑިޓަރ

މަސްއޫލުވެރިޔާ

ފޯނު

ފެކްސް

ނަމްބަރ

ނަމްބަރ

01

ހަވީރު

ހ .ދީޑްވިޑާ

ހަވީޒު މީޏިއާ ސުޒޫޕް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/

އަޑްޓާޟިޑް މޫލާ ޑަޠީޓު /މ .ހުލްދޫކ 3313815 7765233

02

ހަވީރު އޮންލައިން

ހ .ދީޑްވިޑާ

ހަވީޒު މީޏިއާ ސުޒޫޕް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/

އަޑްޓާޟިޑް މޫލާ ޑަޠީޓު /މ .ހުލްދޫކ 3313815 7765233

03

އަކުރު މަޖައްލާ

މއ .ޝިމާޤް

04

މަހަރު މަޖައްލާ

މއ .ޝިމާޤް

އީމެއިލް
haveeru@haveeru.com.mv

މާޑެ

haveeru@haveeru.com.mv

މާޑެ
ޢަބްދުލްމުޢީދު

ޙަސަން

/

ނަންބަރު ރސ 8754
ޢަބްދުލްމުޢީދު

ޙަސަން

ދަފްތަރު ޢަބްދުލްމުޢީދު

ޙަސަން

/

ދަފްތަރު 7828532

archifehi@gmail.com

ނަންބަރު ރސ 8754
/

ދަފްތަރު ޢަބްދުލްމުޢީދު
1

ޙަސަން

/

ދަފްތަރު 7828532

archifehi@gmail.com

ނަންބަރު ރސ 8754
05

ސަރަކަ މަޖައްލާގެ

މއ .ޝިމާޤް

06

އަވަސް އޮންލައިން

މ .ނަގިލި

07

ރޯޅި އޮންލައިން

08

ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

09

ދިވެހި އޮންލައިން

10

ވީކްލީ އެމްވީ

11

ވީނިއުސް އެމްވީ

12

ކަންގަތި

ޢަބްދުލްމުޢީދު

ޙަސަން

ނަންބަރު ރސ 8754
/

ދަފްތަރު ޢަބްދުލްމުޢީދު

ޙަސަން

ނަންބަރު ރސ 8754

ނަންބަރު ރސ 8754

ބްރައިޑް އައިޑިއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

/

archifehi@gmail.com

ދަފްތަރު 7828532
3011533

3011534

7770999
މއ.
ކ .މާލެ
ޕަބްލިކް

v
r.asdhadi@gmail.com

ޖޓްފްލާވަރ7763042 ،
ޖޫޓްފްލާވަރ /މުޙަންމަދު ތައުފީޤު /މއ .ޖޫޓްފްލާވަރ ،މުޙަންމަދު ތައުފީޤު /މއޫ .
ކ .މާލެ

mundooadamhalym@avas.m

ކ .މާލެ
މުޙަންމަދު ޖިނާހު /ހ .ޝްރަބް ،ކ .މާލެ

ސަރވިސް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑީއާ

3000400

3317273

info@psm.mv

މީޑީއާ
މޯލްޑިވްސް

މަސްޢޫދު

މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ

ކޮމްޕެނީ

ޙިލްމީ/

ހުސްނުހީނާގެ،

ތ3345556 .

admin@dhifm.mv

ށ
ވިލުފު ި

އައިލެންޑް

އައިލެންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ނރޭ ،ކ.
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހ .ސަ ް

ކޮޕްމެނީ

ޕްރައިވެޓް މާލެ

ލިމިޓެޑް/

ހ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮޕްމެނީ ޢިމާދު ޙަސަން ލަޠީފު /ހ .މާވަޑިއާގެ

7778160

ސަންރޭ ،ކ .މާލެ
އައިލެންޑް

އައިލެންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ނރޭ ،ކ.
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހ .ސަ ް

ކޮޕްމެނީ

ޕްރައިވެޓް މާލެ

ލިމިޓެޑް/

ހ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮޕްމެނީ ޢިމާދު ޙަސަން ލަޠީފު /ހ .މާވަޑިއާގެ

7778160

vnews.mv

ސަންރޭ ،ކ .މާލެ
ލޯކަލް
އޮތޯރިޓީ

ޓ
ގަވަރަމަންޓް ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރި ީ

އާދަމް

ޝަރީފު

ނަންބަރު 2809
2

އަޙްމަދު

/

ދަފްތަރު 7909085

admin.shareef@lga.gov.mv

13

އުތުރު ޑޮޓްކޮމް

14

ވަގުތު އޮންލައިން

15

ކުރިނބީ ލައިވް

16

އޭއޯ ނިއުސް

17

އޭދަފުށި ޓައިމްސް

18

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

މިސުރުރުވާގެ/

www.uthuru.com

ހދ .އަޙުމަދު ޙާޝިމް /މިސުރުރުވާގެ ،ހދ .އަޙުމަދު ޙާޝިމް /މިސުރުރުވާގެ ،ހދ7782650 .
ވައިކަރަދޫ

ވައިކަރަދޫ
ޖަބްރޯލްމާގެ/

ވައިކަރަދޫ

ސ .މުޝައްރަފް ޙަސަންދީދީ /ޖަބްރޯލްމާގެ ،މުޝައްރަފް

ހިތަދޫ

7782650@gmail.com

ސ .ހިތަދޫ

ޙަސަންދީދީ/

ޖަބްރޯލްމާގެ 9942424 ،މުޝައްރަފު
7909790

ސ .ހިތަދޫ

info@vaguthu.mv

7907173

7907173
ފެބިއުލަސް/

ހދ .ޙުސައިން ނާޡިމް /ހަނދުވަރީގެ ،ހދ .ޢަލީ އަޙްސަން /ހިސާން ،ހދ .ވައިކަރަދޫ

ބ
ކުރނ ީ
އާސްޓްރަލްގެ/
ދ
ހިތަ ޫ
ތަރިވިދިގެ/

ބ
ކުރނ ީ

ސ .ޝިމްލާ އަޙްމަދު /އާސްޓްރަލްގެ ،ސ .ޝިމްލާ
ހިތަދޫ
ބ .އަޙުމަދު

އަޝްރަފު/

9722525
9995686

އަޙްމަދު

/އާސްޓްރަލްގެ ،ސ6885081 .

Shim.astral@gmail.com

7782034

ދ
ހިތަ ޫ
ތަރިވިދިގެ/

info@kurinbeelive.mv

www.eydhafushitimes.com

ބ .އިސްމާޢީލް ޙިއްލަތު ރަޝިދު /ގ .ޕާކަރު9911884 ،

ށ
އޭދަފު ި

ށ
އޭދަފު ި

ހިކިފިނިފެންމާގެ/

ބަދުރުއްދީން ޙަސަން /ހިކިފިނިފެންމާގެ ،ޔާސިރު

(94)778

ކ .މާލެ

192772
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

19

ދި އިސްލާމް

މ .މެދުގިރި

މުޙަންމަދު ނަޒީފް /ގ .ގުލްޝަންވިލާ ،އަޙްމަދު

20

އަލިފުށި އޮންލައިން

ހުސްނުހީނާގެ/

21

ހިތާދޫ އޮންލައިން

22

ރާއްޖެ އެމް.ވީ

ކ .މާލެ
ށ
އަލިފު ި
ސީސަންގެ/
ހިތާދޫ
ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން

އޯކިޑްއުފާ،

ޙަސަން/

www.kulhudhuffushionline.com

ރ7978355 .
9980990

މަޑުއްވަރީ
ޙަލީލު/

ބްލޫހައުސް،

http://dhiislam.com

ހދ7777767 .
9944118

ވައިކަރަދޫ

ނގެ ،ރ .އިބްރާހީމް ރަޝީދު /ސީތާ ،ރ .އަލިފުށި
ރ .މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ /ހުސްނުހީ ާ

www.alifushionline.com

7908766

ށ
އަލިފު ި
ބ .އަޑްޓާޟިޑް

ޢާމިޒު

ޓެހިވިޔުވަޒުކ ބ .ހިގާޔޫ

ޢަބްޔުއްޑަޠީޓު /އަޑްޓާޟިޑް

ޢާމިޒު

ޓެހިވިޔުވަޒުކ ބ .ހިގާޔޫ

ޢަބްޔުއްޑަޠީޓު9991118 /

ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ /އަތަމާގެ ،ތ3007771 .
ހ .ރެޖީނާ ،ކ .މާލެ

ށ
ވިލުފު ި
3

foshaa@live.com

3007772

www.raajjetv.mv

23

އަރާމަގު.ކޮމް

ހ .ބާދިރީގެ

24

ލިޔުންތެރިޔާ

ހ .އާމުލީގެ

25

އައްޑަނަ

މޯލްޑިވްސް

26

ބްރައިޑް މޯލްޑިވްސް

27

ވީކްލީ މަޖައްލާ

28

މިސްކް މަޖައްލާ

29

ސަންއެފް

މުޙަންމަދު

އީމާން/

އުދަރެސް،

www.araamagu.com

ގދ .މުޙަންމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު /ހުސްނުހީނާގެ7996691 ،
ގދ .ފަރެސް

ފަރެސްމާތޮޑާ

މލީގެ ،ކ .ޢަބްދުއްރަޝީދު
ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން /ހ .އާ ު

ޙުސައިން/

liyuntheringegulhun@gmail.

މއ7771243 .

މާލެ

އުރަހަ ،ކ .މާލެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޙުސައިން ޢަލީ /ކިނާރާ ،ރ .އަލިފުށި

3322601

com

3325525

admin@defence.gov.mv

ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް
ފޯސް
ޑިޖިޓަލް

ސްޓޯޑިއޯ /މުޙަންމަދު ޝާފީ /ވެސްޓް ކޯސްޓް ،ސ .މުޙަންމަދު ޝާފީ /ވެސްޓް ކޯސްޓް ،ސ7775050 .

ހ .ސިލްކްވުޑް

މަރަދޫ

އައިލެންޑް

އައިލެންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ނރޭ ،ކ1903 .
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހ .ސަ ް

ކޮޕްމެނީ

ޕްރައިވެޓް މާލެ

ލިމިޓެޑް/

ހ.

info@bridemaldives.com

މަރަދޫ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮޕްމެނީ އިބްރާހީމް

ޚަލީލު/

ދަފްތަރު

ނަންބަރު 7797772

Ibrahim.khaleel@vtv.com.m
v

ސަންރޭ ،ކ .މާލެ
ރެވިސްޓަސް
ޕްރައިވެޓް

ރެވިސްޓަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް /ހ .ރިޢާޔަތު ޢަބްދުލްމަޖީދު /މއ .މެރީވެދަރ9993055 ،
ލިމިޓެޑް /ސަންގްރޭޒް ،ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

9993086

Marketing @miscmaldives.com

ހ .ސަންގްރޭޒް ،ކ.
މާލެ

ނ
އޮންލައި ް
30

ސަން

31

ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް

ޏ އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު  /ގ.
ޕ ލަދްމީިޏިއާ ސްޒޫޕް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެ ް
އެމް ލަދްމީިޏިއާ ސްޒޫ ް
ލ
ނަންރީތިގެ ،ކ .މާ ެ
ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް
ޏ އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު  /ގ.
ޕ ލަދްމީިޏިއާ ސްޒޫޕް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެ ް
ލަދްމީިޏިއާ ސްޒޫ ް
ލ
ނަންރީތިގެ ،ކ .މާ ެ
ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް
މ.

ވާރޭވިލާ،

ކ .ޢަލީ ޙުސައިން  /މ .ވާރޭވިލާ

ޢަލީ ޙުސައިން  /މ .ވާރޭވިލާ
4

7771060
3312747
7771060
3312747
7772153

zahir@sun.mv
hirigazahir@gmail.com
zahir@sun.mv
hirigazahir@gmail.com

މާލެ
32

ނާރެސް.ކޮމް

33

ސީއެންއެމް އޮންލައިން

34

މިކަލް

35

ނޫނު ޑެއިލީ

36

މިނިވަން ނިއުސް

37

އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް

38

ބަޙުރު

39

ކޮށާރު

40

އާކިފެހިޗަރ

41

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލަރ ހ.

7771592

އައްސޭރ/.

ދ
ނ .އަޙްމަދު ދާއޫދު /އައްސޭރި ،ނ .ލަން ޫ

ދ
ލަން ޫ

ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު /ނާދީ 9668000 ،
ނ .މާފަރު

މ .މާމަހި ،ކ .މާލެ
ފަންއަރި،

ނޭކުރެންދޫ

ކ .އިބްރާހީމް

މާލެ

ލަޠީފް/

ލީބިޔާގެ،

ޏ .އަޙުމަދު

ފުވައްމުލައް
ލިލީ

ވޯޓަރ

ismailrasheed@live.com

އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /އަސްރުމާގެ ،ހދ .އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /އަސްރުމާގެ ،ހދ7908079 .
ނޭކުރެންދޫ

މ.

admin@landhooinfo.com

ކޯޒީކޯނަރ،

ނިޖާހު/

www.mikalnews.com

ޏ7791690 .

ފުވައްމުލައް
info@noonudaily.com

 /3Bއަޙުމަދު ރިޝާން /ރެސްޓް ޕޮއިންޓް ،ނ .އަޙުމަދު ރިޝާން /ރެސްޓް ޕޮއިންޓް ،ނ7782326 .

ހުޅުމާލެ

ވެލިދޫ

ވެލިދޫ

ލ
ހ .މާނަލް ،ކ .މާ ެ

ވެބްނިއުސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު ނާޒިމު

www.minivannews.com

އަބްދުއްސައްތާރު /ގ7788719 .

ކެނެރީގެ ،ކ .މާލެ
ރެޑްސްޓަރ/

ހއ .ޢަބްދުﷲ

އިހަވަންދޫ
އަލިފަރުދާގެ،

ޙަމީދު/

އިހަވަންދޫ

ހއ .ޢަބްދުލްމާނިއު

އަންބަރީގެ9951695 /

ހއ .އިހަވަންދޫ

މާމެންދޫ

ރސ 8754

އަކޭޝިއާ /ކ .މާލެ

ރ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /ދަފްތަރު ނަންބަރު 7828532
ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /ދަފްތަރު ނަންބަ ު

އަލިފަރުދާގެ،
މާމެންދޫ

ރސ 8754

ނ
އޮންލައި ް
އެން ނިއުސް

ޝާޒިން/
ނޭކުރެންދޫ

archifehi@gmail.com

ރސ 8754
archifehi@gmail.com

ރ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /ދަފްތަރު ނަންބަރު 7828532
ގއ .ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /ދަފްތަރު ނަންބަ ު
ރސ 8754

ރސ 8754

ނިއުފްލޮރިޑަރ /ޓްރޮޕިކަލް ޕެރަޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މުޙަންމަދު

ކ .މާލެ

archifehi@gmail.com

ރ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /ދަފްތަރު ނަންބަރު 7828532
ގއ .ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން /ދަފްތަރު ނަންބަ ު

ރސ 8754

42

ރެޑްސްޓަރ،

ޙުސައިން/

www.ihavandhoo.com

ދެއްވަދޫ

ނަޝީދު/

މާޖެހިގެ،

ގއ3337588 .
7776038

ހދ .އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /އަސުރުމާގެ ،ހދ .އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /އަސުރުމާގެ ،ހދ7908079 .
ނޭކުރެންދޫ

ނޭކުރެންދޫ
5

3322437

info@tropicalparadise.com.
mv
nnewsmv.mv

ޝާޒިން/

43

އައި ނިއުސް

ބއު ،ކ .އިސްމާޢީލް ރަޝީދު /އަސުރުމާގެ ،ހދ7908079 .
ހދ .ރިޟްވާން ޝަރީފް /ގ .މަން ަ

44

އެކްސްޓްރާ ޓައިމް

45

އަސްދަނޑި

ހ .ގާދޫ ،ކ .މާލެ

46

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް

ޕާރސްޕެކްޓިވް

މުޙަންމަދު

މޯލްޑިވްސް/

ލ
ބާންސާގެ ،ކ .މާ ެ

47

މިއަދު

48

ހޮޅުއަށި

49

ޖަމާއަތުގެ ޚަބަރު

50

އުންމީދު

ނޭކުރެންދޫ
ހ.

inewsmv.mv

މާލެ

ހިޔަލީގެ/

ނޭކުރެންދޫ

ކ .އަޙްމަދު ސަލީމް /ހ .އާބާދު ،ކ .މާލެ

ޢަބްދުﷲ ޝިބާޢު /ހ .އިރުވައި ،ކ .މާލެ

Extratime.maldives@wordpr

7797383

ess.com

މާލެ
މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަން އެސޯސިއޭޝަން /ޙަސަން
ހ .ގާދޫ ،ކ .މާލެ
މަމްދޫޙު

ޝާކިރު

މުޙަންމަދު/

ހުދުފިނިފެންމާގެ ،ކ .މާލެ
ވަހީދު

މ .މުޙަންމަދު

/

މަމްދޫޙު

ހ9999669 .

3325707

abdullashakir@gmail.com

7782444

ވަހީދު

/

މ7999008 .

mamduhwaheed@gmail.com

ލ
ބާންސާގެ ،ކ .މާ ެ

ޑ ބިލްޑިންގ
އެމަރަލް ް
ނ ަފ ް
ަ 3 ،ވ ަ
ނ ިގ ިފލ
އައިލެންޑް

އައިލެންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކޮމްޕެނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޮމްޕެނީ ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާދަމް/

މގެ،
ބަށި ާ

މާމެންދޫ

ޕްރައިވެޓް

ލ3320700 .

Miadhu.com

3320500
7788020

ލިމިޓެޑް
ނޭޝަނަލް
އިންސްޓިޓިއުޓް

ނޭޝަނަލް

ޓ
ޓޓިއު ް
އިންސް ި

އޮފް އަޙުމަދު ޒާހިރު /ސަންދަލީގެ ،ކ .މާލެ

7775017

rihaz@hotmail.com

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޑިޔުކޭޝަން
ނޭޝަނަލް
އިންސްޓިޓިއުޓް

ނޭޝަނަލް

ޓ
ޓޓިއު ް
އިންސް ި

އޮފް އަޙުމަދު ޒާހިރު /ސަންދަލީގެ ،ކ .މާލެ

7775017

އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޑިޔުކޭޝަން
އިފްތިތާޙް
އިސްދަރިވަރުންގެ

އިފްތިތާޙް އިސްދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

މުޙަންމަދު ޙުސައިން /ދަފްތަރު ނަމްބަރ 9901199
5137
6

rihaz@hotmail.com

ޖަމްޢިއްޔާ
51

ހަފްތާ

52

ދި

ގ .ސިނަމާލެ 1

ދ
ހިދާޔަތުﷲ /އޯޝަންރީޑް ،ގދ .ތިނަ ޫ

ދ
ހިދާޔަތުﷲ /އޯޝަންރީޑް ،ގދ .ތިނަ ޫ

hidhaayathullah@hotmail.com

7779115

()13-02
އެޓޯލް:

ޖާނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑި ފެންސް އެންޑް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު7771481 /

ފޮރ ސްމޯލް ސްޓޭޓް ފެންސް
ސެކިއުރިޓީ

ގ .ސޭލިއެންޓް

އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

3325525

admin@defence.gov.mv

3329085

ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީ

53

ވާނުވާ

54

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް ޕާސްޕެކްޓިވް

ސ .މޫސާ ސާޢިދު /ހަބަރުމާގެ ،ސ .މަރަދޫ

ހަބަރުމާގެ/
މަރަދޫ

ނަމްބަރ 7529933

5392

7775731

މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު ވަޙީދު /މ .ބާންސާގެ މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު ވަޙީދު /މ .ބާންސާގެ

ވެބްސައިޓް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

55

ރ
ފަތްތޫ ަ

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ

56

ހެނދުނު

57

ޑިސްކަވަރ އިސްލާމް

58

މިއަދު އޮންލައިން

ހ .ބްލޫޕިންޗް

59

ދައޭޝިއަން ސްޓޯރީ

ހ .ބްލެކްރޯސް

އާމިރު

މުޙައްމަދު

އަޙުމަދު /އަޝްރަފް

ތޑާ
ހުސްނުހީނާގެ ،ގދ .ފަރެސްމާ ޮ
ހަޒާރުމާގެ

އިބްރާހީމް

ޒަކީ

/

ރ
ދަފްތަ ު

/

ފޮއްދޫ

ދިޑަދްޔޫ

m.saaid@hotmail.com

ޢަލީ

/

ޑިޑީމާސެކ

mamduhwaheed@gmail.com

7999008

ސއ3345299 .

3345275

info@dhivehiacademy.edu.m
v

ނ .އިބްރާހީމް މުއާޒް ޢަލީ  /ހަޒާރުމާގެ ،ނ .އިބްރާހީމް މުއާޒް ޢަލީ  /ހަޒާރުމާގެ ،ނ7917735 .
ފޮއްދޫ

ފޮއްދޫ

ފިލާ ބިލްޑިންގ ( 7މީޑިޔާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިބްރާހީމް

ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ޝޭޑީގްރައުންޑް
އައިލެންޑް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މުޙަންމަދު

/

ގ7901187 .

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެމްވީ ހޮޓެލްސް

މުޙަންމަދު ޝާކިރު /މއ .ކްރައުންވިލާ

3303640
7796034
9755727
3332709

7

3303642

hr@vtv.com.mv

7902486

ށމާގެ /ލ7788020 .
ބ ި
ކޮމްޕެނީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢާދަމް ަ /
މާމެންދޫ

3334559

Media.foundation.maldives
@gmail.com

sales@mvhotelsonline.com
shakir@mvhotelsonline.com

ބްލިންކްސް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަރްޔަމް ވަޙީދާ /ގ .ހިލްމަން ،ކ .މާލެ

60

ވައިބް މެގަޒިންގ

ހ .ވައިޖެހޭގެ

61

ބ
މާލްދީ ު

ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް މީޏިއާ

އިބްޒާހީމް ޚަޑީޑު  /ޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު 7797772

މީޏިއާސެ

1903

62

އެސްފިޔަ ނެޓް

ޙުސައިން ޝިހާމް

ހެޏްއޮޓީލް /ޒޭޏިއޯ

7763359

3001081

info@blinxmaldives.com

7792717
info@psm.mv

ބިޑްޏިދްސ
މީނާޒް /ރ .އަލިފުށި

ޢަލީ އާރިފް /މީނާޒް /ރ .އަލިފުށި

ށ
އިބްރާހީމް ރަޝީދު /ސީތާ ،ރ .އަލިފު ި

7955071

senbeshai@gmail.com

www.esfiyanet.c
om
63

އޭދަފުށި ވޮއިސް

ށ
އަމަން ،ބ .އޭދަފު ި

64

ގައިޑުމީ މޯލްޑިވްސް

މ .އައިލް ހެވަން

65

ރ
އަލްމިންބަ ު

މިނިސްޓްރީ

66

ބިޒްޓައިމްސް

ނ
މ .ބަހުރެއި ް

67

ބިޒްޓައިމްސް .އެމްވީ

ނ
މ .ބަހުރެއި ް

68

އުޅަދޔު .އެމްވީ

މއ.

އޮފް

މުޙައްމަދު ނަޞީރު /އަމަން ،ބ .އޭދަފުށި

މުޙައްމަދު ނަޞީރު /އަމަން ،ބ .އޭދަފުށި

7545646

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޙަސަން /

މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޙަސަން /

7635900

މަންޒަރުގެ ،ށ .ފޮއްދޫ

މަންޒަރުގެ ،ށ .ފޮއްދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު /ބިއްދޮށުގެ .ފ.

3020256

ދ
ނިލަން ޫ

3020200

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

7764812

ޓިދިޓެދްޖަދްބުސެ

މަރްޔަމް ޝުހާނާ /މުޝްތަރީގެ ،ރ.

މަރްޔަމް ޝުހާނާ /މުޝްތަރީގެ ،ރ.

ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު

މަރްޔަމް ޝުހާނާ /މުޝްތަރީގެ ،ރ.

މަރްޔަމް ޝުހާނާ /މުޝްތަރީގެ ،ރ.

ހުޅުދުއްފާރު

ހުޅުދުއްފާރު

އަޑްޓާޟިޑް މުޙައްމަޔު ޒައިޔު /މއ.
ޓިދިޓިދިޓެދްޖަދްބުސެކ ކ .މާޑެ

އަޑްޓާޟިޑް ޢަބްޔުޑްމަޖީޔު
ޢަބްޔުޑްކަޒީމު /ޔަޓްގަޒު .ދަދްބަޒު
4046
8

9692646
9692646
7774308

mathiha06@hotmail.com
eusoph@hotmail.com
info@islamicaffairs.gov.mv

Ibrahim.ahmed@islamicaf
fairs.gov.mv
msuhaaana@gmail.com
msuhaaana@gmail.com

zayeed@gmail.com

69

އެމްވީ

ލްޕޯޓްލް .ޕާކުވޭ /ސއ.

އެމް.ވީ

ސެމަދަޓުފި

70

ބަހާޒު.ކޮމް

މ .ޔެޑޯލީ /ކ.

71

ލަޒުކާޒުސެ ޚަބަޒު

72

އުގުޒު އޮއިވަޒު

73

އެގެޒެ

74

މިހާޒު

75

މިހާޒު އޮދްޑައިދް

76

ޒިވިޑި

މުޙައްމަޔު ދާލިހު /ޕާކުވޭ ،ސއ.
ސެމަދަޓުފި
އަޙުމަޔު ހައިޔަޒު އިބްޒާހީމް /މ.

މާޑެ
ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާ

މާވަހިކ ކ .މާޑެ
ޒައީލުޑްޖުމްހޫޒިއްޔާސެ އޮޓީލް

މުޙައްމަޔު ދާލިހު /ޕާކުވޭ ،ސއ.
ސެމަދަޓުފި
އަޙުމަޔު ހައިޔަޒު އިބްޒާހީމް /މ.

މ .ޑައިޒާ /ކ.
މާޑެ
ސ .ކެދަދް

މުޙައްމަޔު އާޒިޓު /ވައިޖެހޭސެކ ފ.

އިޒުމަގީބައި  /ކ.

7777991

haidharu960@gmail.com

މާވަހިކ ކ .މާޑެ
ޢަޑީ ޚާޑިޔު /މ .ޓިދިޓަޒު

3323701

info@presidencymaldives.go

7784707

v.mv

ޢަބްޔުﷲ އަޒްމީދް /އަގިޒީސެކ ސޔ.

7689324

ސައްޔޫ

7797383

admin@uthuru.mv
editor@uthuru.mv

މޫލާ ޑަޠީޓް  /މ .ހުލްދޫކ ކ .މާޑެ

7957975

ސެ އޮޓީލް
އުގުޒު އޮއިވަޒު ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

9777112

imnasih@gmail.com

ޓުދަޔޫ

7774247

މާޑެ
ގަޒިވިޔިސެ /ބ.

އަޒާކިލް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް /ސ.

އޭޔަޓުފި

ސުޏްޑޭދްޏް

ގަޒިވިޔިސެ /ބ.

އަޒާކިލް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް /ސ.

އޭޔަޓުފި

ސުޏްޑޭދްޏް

ޓެމިޑީ

ޓެމިޑީ ޕްޒޮޓޒެކްޝަދް އޮގޯޒިޓީ /ހ.

ޕްޒޮޓޒެކްޝަދް

އަޙްމަޔު ލަޢީޔު /މ .އެލްޓަދްވިޑާ

3001515

3001616

Moosalatheef70@gmail.com

7774247

އަޙްމަޔު ލަޢީޔު /މ .އެލްޓަދްވިޑާ

3001515

3001616

Moosalatheef70@gmail.com

7774247

ޓުޑިޔޫސެ

ދަލްމާ ޢަބްޔުޑްމުޙްލިދް /ހ.

3010551

info@fpa.gov.mv

ލަދްޔަޒޯލްސެކ މާޑެ

7463466

nasma.muhsin@gmail.com

އޮގޯޒިޓީ /ހ.

9

ޓުޑިޔޫސެ
ސުޑްޓާމުސެ /ލ.

77

އާޓަގިލް އޮދްޑައިދް

78

މިޔުވަލް

79

އައްޏޫ ޑައިވް

ދޮބްޑް /ލ .ހިގަޔޫ

80

ޓިޔެލް

ސ .ޑަސަދާ /ކ.

81

ޓިޔެލް ދިއުލް

82

ވިޔަލް

މ .އަލަޑް

83

ޔަ އައިޑެދްޏް ޗީޓް

މޯޑްޏިވްލް

84

އެމްވީޓޯޒި

ޓޭޔޫ
މ .ގަޒާދާސެކ ކ.

ޢަބްޔުﷲ ދަޢީމު އިބްޒާހީމް /އާޒާމުސެކ ޢަބްޔުﷲ ދަޢީމު އިބްޒާހީމް /އާޒާމުސެކ
ލ .ޓޭޔޫ
ޢަޒްމީ އަޑީ  /އަޑިވާސެކ ޑ .ޓޮދަޔޫ

މާޑެ
މުޙައްމަޔު ޝަޒަޓުއްޔީދް  /މާވަލްކ
ލ.މީޔޫ
މާޑެ
ސ .ޑަސަދާ /ކ.
މާޑެ

މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުކ އޮއިވާޑި /ސއ.
ކޮޑަމާޓުފި
މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުކ އޮއިވާޑި /ސއ.
ކޮޑަމާޓުފި
މުޙަދްމަޔު ޝަމްޢޫދު /މ .އަލަޑް/
ކ .މާޑެ

ޕަބްޑިކޭޝަދްލް
ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/

މޯޑްޏިވްލް ޕަބްޑިކޭޝަދްލް

9997954

naeem@dhivehinet.net.mv

ލ .ޓޭޔޫ
މުޙައްމަޔު ދާލިހް /ޕާޒކްވޭކ ސއ.

9534444

ސެމަދަޓުފި

9777112

azmeeali.@gmail.com
imnasih@gmail.com

މުޙައްމަޔު ޝަޒަޓުއްޔީދް  /މާވަލްކ

7773310

Sharaph4u@gmail.com

ލ.މީޔޫ
މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުކ އޮއިވާޑި /ސއ.

7772818

rafeeu.rivarin@gmail.com

ކޮޑަމާޓުފި
މުޙައްމަޔު ޒަޓީޤުކ އޮއިވާޑި /ސއ.

7772818

rafeeu.rivarin@gmail.com

ކޮޑަމާޓުފި
މުޙަދްމަޔު ޝަމްޢޫދު /މ .އަލަޑް/

7754514

m.shamun@gmail.com

ކ .މާޑެ
ހިޔާޔަގުﷲ އޯޝަދްޒީޏް /ސޔ .ގިދަޔޫ

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް /ސ .ކިޔަވާސެކ

3307898
9994534

sales@islandchief.com
hidaayathullah55@gmail.com

ކ .މާޑެ

ސ .ކިޔަވާސެކ ކ.
މާޑެ
ސޯޑްޏްކޯލްޓް
ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/

ސޯޑްޏްކޯލްޓް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/

ޝަމްޢާދް ޝާކިޒު /ލީމާކ ލ .ޓޭޔޫ

ބަސީޗާސެކ ޑ .ޓޮދަޔޫ

7772283
7985856

ބަސީޗާސެކ ޑ.
10

Shaman.shakir@live.com
goldcoastpvtltd@gmail.com

ޓޮދަޔޫ
85

އޯސަ .އެމްވީ

86

ހަގާވީލް އޮދްޑައިދް

87

ވީ އެޓް ޕީ

88

އެޓޮޑް ދިއުލް

89

އެމް.ޏީ.ވީ ޓުޓްބޯޑް

90

އަފާޒަ މީޏީއާ

91

ޑާބަ މެސަޒިދް

92

އެޗްއާޒް މޯޑްޏިވްލް

މ .ޔިޑޭޒާމްސެ

ޢަބްޔުﷲ ދާޞިޒު /މ .ޔިޑޭޒާމްސެކ

މުޙައްމަޔު އަގީޓް /ޓަދާޒުކ ބ .ގުޅާޔޫ

ކ .މާޑެ
މއ.ދަމޫދާ ޔެކުދު
/މާޑެ
ޝާޒީދް /ހޔ.
ދޭކުޒެދްޔު
މ .ވައްގިޔަޒަސެ/

ޙުލައިދް ޙަލަދް/ޔިޑްކަޝްވިޑާ ސއ.
ވިޑިދސިޑި
އިލްމާޢީޑް ޒަޝީޔު  /އަލްޒުމާސެ
ހޔ .ދޭކުޒެދްޔޫ
އިބްޒާހީމް ޒަމީޒު /މ .ވައްގިޔަޒަސެ

ކ .މާޑެ
މ .ޒަބީޢުވިޑާކ ކ.

ޙުލައިދް ޙަލަދް/ޔިޑްކަޝްވިޑާ ސއ.

7972997

hathaavees.com
hucenhassan@gmail.com

7908079

Vfp.mv
ismailrasheed@gmail.com

7776863

www.atollnews.com

ވިޑިދސިޑި
އިލްމާޢީޑް ޒަޝީޔު  /އަލްޒުމާސެ
ހޔ .ދޭކުޒެދްޔޫ
އަޞްޔުއްޑަޠީޓް އަޙްމަޔު  /ޔަޓްގަޒު

ޝިމާޒު ޢަޑީ /ބްޑޫބެޑްކ ލ .ހުޅުޔޫ

ޙަލަދް ޝިޓާދް /ހުޅުމާޑެ ޓްޑެޓް -02

މުޙައްމަޔު ދާލިޙް /ޕާޒކްވޭކ ސއ.

މުޙައްމަޔު ދާލިޙް /ޕާޒކްވޭކ ސއ.

9777112

ސެމަދަޓުފި

9770541

އިޔާޒް ޖާޔުﷲ ދަލީމް /ޔަޓްގަޒު

3008300

ދަދްބަޒު ޒލ  ،8255މލ

7911017

107-2

ސެމަދަޓުފި

ސެމަދަޓުފި

މޯޑްޏިވްލް

މޯޑްޏިވްލް ލެދްޓަޒ ޓޯޒ

ލެދްޓަޒ ޓޯޒ

9995252

ދަދްބަޒު ޒލ 2345

މާޑެ
ޕާޒކްވޭ /ސއ.

9929005

aashain@gmail.com

އިލްޑާމިކް ޓައިދޭދްލް ޑިމިޓެޏް

އިލްޑާމިކް

7781586

Hassanshifan523@gmail.com

shimatey@gmail.com

7946751

imnasih@gmail.com

3008399

iyaznaseem@gmail.com

ޓައިދޭދްލް ޑިމިޓެޏް
ސ .ޏިމްޑައިޓްކ
މާޑެ

އާޔަމް އިބްޒާހީމް /ސ .ޏިމްޑައިޓްކ
މާޑެ

މަޒްޔަމް ޑީދާ ޢަޑީ /މ .މޯދިދްސ

3013995

ވިޑެޖްކ ކ .މާޑެ

7772995
7782027

11

aredham@gmail.com
shiyanteys@gmail.com

93

މޯޑްޏިވްލޮކަޒ

އެޑްމްކ ވިޑިމާޑެ

94

މޯޑްޏިވްލް ވީކްޑީ

އޯކް

95

މީޔޫ ޓައިމްލް

މާއޮޅު /ޒ .މީޔޫ

އަޙްމަޔު ޒަޒީޒު /ޔިޑްކުޝާސެކ ޔ.
މާއެދބޫޔޫ
އޯކް އިދްވެލްޓްމަދްޓް ޕްޒައިވެޓް
ޑޑިމިޓެޏް

އިދްވެލްޓްމަދްޓް

އަމީދް ޓައިލަޑް /ޔޮދްވެޑިކ ޓ.

9994575

ދިޑަދްޔޫ

7788730

ޢަބްޔުﷲ ދަޢީމު އިބްޒާހީމް /އާޒާމުސެކ

9997954

ލ .ޓޭޔޫ

7904802

ahmedzaryr@gmail.com
afaisal730@gmail.com

3334978

asthu@hotmail.com
zaid@mantech.com.mv
naeem@dhivehinet.net.mv

3331843

ޕްޒައިވެޓް
ޑޑިމިޓެޏް/
ސުޑްބަހާޒުސެކ ލ.
ޓޭޔޫ
ޙަލަދް ޓަވާޒް /މާއޮޅުކ ޒ .މީޔޫ

މުޙައްމަޔު ޞާޔިޤު /ކޯޒީކ ޒ.

9684171

މަޏުއްވަޒީ

9676737

mohamedsadhiq@gmail.com

hassanfawaaz@mwwdhooti
mes.com

7921921
96

ޓްޏޭލްއެމްވީ

މ .ޔިޑޭޒާމްސެ

މ .ޔިޑޭޒާމްސެ

މުޙައްމަޔު އަޠީޓް ޓަދާޒު /ބ .ގުޅާޔޫ

97

ކޯޕަޒޭޓް މޯޑްޏިވްލް

މޯޑްޏިވްލް ސޭޓްވޭ

މޯޑްޏިވްލް ސޭޓްވޭ ޕްޒައިވެޓް

މުޙައްމަޔު ޚޫޒުޝީޔު /ސ .ކުޔިޓޭޒުވާޔީ

މެސަޒިދް

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/

ޑިމިޓެޏް /މ .ޒަގްވެޑި

9995252

Sikundi3080@gmail.com

9197373
9929005
9997752
9777997

3011726

dynamist@gataways.mv
Maldives@gataways.mv

މ .ޒަގްވެޑި
98

ޓޭލްޓްއެމްވީ

99

މެދްޔަދް

މާކޮމްލް /ސ.

މާކޮމްލް /ސ .ޑައިޓްސްޒޭ

މަޒްޔަމް ވަޙީޔާ /ސ .ހިޑްމަދް

7763359
7771171

ޑައިޓްސްޒޭ

ford@marcomms.com.mv
mariewhayda@gmail.com

7772983

ސިދަމާސެކ ލ.
ހުޅުޔޫ

 5އޮދް ޏެކްޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/
ސިދަމާސެކ ލ .ހުޅުޔޫ

އަޙްމަޔު އާޒިޓު /ކެގިކ ސއ.

9194461

ސެމަދަޓުފި

9197928

12

www.mendhan.com
avaathy@gmail.com

100

ޔިވެހި

ދިއުލް ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް

އޭޖެދްލީ

ޕަބްޑިކް ލަޒވިލް މީޏިއާ

މީޏިއާ ހެޏްއޮޓީލް/
ޒޭޏިއޯ ބިޑްޏިދްސ

101

ޓްޒެދްޏިދްސ

އެވްޒީގިދްސ ޒެޏް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

ޒެޏް މ .ޒާވިޔާ

ކޮޑަމްލް

އިބްޒާހީމް ޚަޑީޑު  /ޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު

3000210

1903

7797722

3317273

އަޙަމްޔު އަޝްޒަޓް /ގަޒިވިޔިސެކ ބ.

7788945

އޭޔަޓުފި

9911884

rifau@everythingred.mv
info@everythingred.mv
ahmedasrafu@gmail.com

މުޙައްމަޔު ޙަމްޔޫދް /އަގިޒީސެކ ލ.

7912444

ހުޅުޔޫ

7776271

www.dho.mv
arasheedhussain@gmail.co
m

3329933

ގަޒިވިޔިސެކ

102

ޔޯ

103

ޔޯ މެސަޒިދް

104

ހޮޓެޑް އިދްލައިޏަޒ

ބ.

އޭޔަޓުފި
ގަޒިވިޔިސެކ

އެޏިޓިވް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/
ލްކައިބްޑޫ  /ބ .ކެދްޔޫ

ބ.

އޭޔަޓުފި
މ.

އެޏިޓިވް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް/
ލްކައިބްޑޫ  /ބ .ކެދްޔޫ
ކްއާޑިއާ ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

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

3001515

މުޙައްމަޔު ޙަމްޔޫދް /އަގިޒީސެކ ލ.

7912444

ހުޅުޔޫ

7776271

މަޒިޔަމް ޢާޠިޓް /މ .ޔިޑްކުޝާސެ

ހުވަދޔުސަޔަކޯޅިއާސެ

arasheedhussain@gmail.co
m

3001515
9874396

athizaa@gmail.com

9874395

105

ޑޮދުމެޔު ޏޮޓް ކޮމް

މއ .ޔިޑްކުޝާސެ

މަޒިޔަމް ޢާޠިޓް /މ .ޔިޑްކުޝާސެ

މަޒިޔަމް ޢާޠިޓް /މ .ޔިޑްކުޝާސެ

9874395

athizaa@gmail.com

106

ބޯޅަ އެމްވީ

ދަލްޒުއްލަބާ /ޑ.

އަޑީ ދިލްގާޒު މުޙައްމަޔު  /ހ.

މުޙައްމަޔު އަޠީޓުކ ޓަދާޒުކ ބ .ގުޅާޔޫ

7787332

Sikundi3080@gmail.com
Coach.nisthar@gmail.com

107

މިއަޔު

ޓޮދަޔޫ

ބުޒުދީސެ ޔެކުދުސެ

ބިޒްދަލް ހ .ލަދްޒޭ /ކ.

ޒިވިއު
108

މިއަޔު

މާޑެ
ބިޒްދަލް ހ .ލަދްޒޭ /ކ.

ޒިވިއު އޮދްޑައިދް

މާޑެ

9197373

އައިޑެދްޏް ބްޒޯޏްކާލްޓިދްސ ކޮމްޕެދީ

ޢަބްޔުއްޑަޠީޓް އާޔަމް /ބަފިމާސެކ ޑ.

3320700

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

މާމެދްޔޫ

7788020

އައިޑެދްޏް ބްޒޯޏްކާލްޓިދްސ ކޮމްޕެދީ

ޢަބްޔުއްޑަޠީޓް އާޔަމް /ބަފިމާސެކ ޑ.

3320700

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

މާމެދްޔޫ

7788020

13

3320500

miadhubusinessreview.co
m

miadhubusinessreview.co
m

109

ގިދަޔޫ އޮދްޑައިދް

110

މަޏުއްވަޒީ އޮދްޑައިދް ހުލްދޫވިޑާސެ/

މުޙައްމަޔު ވަޙީޔު ޢަޑީ /ސ .ޒަދްސެހި

ސ .ޒަދްސެހި
ޒ.

މަޏުއްވަޒި

ދޫހު ޢަބްޔުޑްޙާޒިޘް /ޓެހިއަޑިކ ޒ.
މަޏުއްވަޒީ

ލްކައިބްޑޫ  /ބ.

އެޏިޓިވް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

މުޙައްމަޔު ވަޙީޔު ޢަޑީ /ސ .ޒަދްސެހި

7909928

Thinadhooonline.mv

މުޙައްމަޔު ޞާޔިޤު /ކޯޒީކ ޒ.

9938883

noohharisQgmail.com

މަޏުއްވަޒި

9684171

މޫލާ ޑަޠީޓް /މ .ހުލްދޫ

3001515

111

ޔިއެޏިޝަދް

112

ޒުއްޒާ އެޏްލް

ހ .ޓަހާސެ

113

މޯޑްޏިވް

ޏ އަޙްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު  /ގ.
ޕ ލަދްމީިޏިއާ ސްޒޫޕް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެ ް
ލަދްމީިޏިއާ ސްޒޫ ް
ލ
ނަންރީތިގެ ،ކ .މާ ެ
ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

ކެދްޔޫ

އައިޑެދްޏްލް
114

ޑުއި

115

ޓޫ

7774247

މުޙައްމަޔު ޓުޒުޤާދް /ޔަޓްގަޒު
ދަދްބަޒު 5937

ޝަބްދަމީސެ/

ގ.

ޔިޔަމިސިޑި
ޓޯ

.އެމްވީ
116

ޑީޏާޒލް އާކް

ޑީޏާލް

117

ހަޑި ދިއުލް

ގ.

ޑިމިޓެޏް/

ކަދޔޮޅުޔޫ

7336655

އަޙްމަޔު މުޖުގަބާ /ޝަބްދަމީސެ /ގ.

އާޒކް/
ޕްޒައިވެޓް
މ.

7771060
3312747

އަޙްމަޔު މުޖުގަބާ /ޝަބްދަމީސެ /ގ.

info@zzurramaldives.com

zahir@sun.mv
hirigazahir@gmail.com
mujthaba@gmail.com

ޔިޔަމިސިޑި 3318077
7774325

އަޙްމަޔު މުޖުގަބާ /ޝަބްދަމީސެ /ގ.

އަޙްމަޔު މުޖުގަބާ /ޝަބްދަމީސެ /ގ.

mujthaba@gmail.com

ޔިޔަމިސިޑި 3318075
7774325

ޔިޔަމިސިޑި

މާޑެ
ހަޑި

ޓާޠިމަގު ޙުލައިދް /ދައިބުސެކ ޒ.

3322147

ޔިޔަމިސިޑި

ލެވަދް ޝަބްދަމީސެ/
ޔިޔަމިސިޑި

3001616

Moosalatheef70@gmail.com

އިބްޒާހީމް ޚާޑިޔު ޢަބްޔުﷲ/

އަޙްމަޔު އަޝްޒަޓް /ގަޒިވިޔިސެކ ބ.

7777309

ހުޔުޓަގްޕިޑާސެކ ލ .ހިގަޔޫ

އޭޔަޓުފި

7777441

ahmedasrafu@gmail.com
xionze3@gmail.com

ޟަމްޒަގު އަޙްމަޔު  /ޓަޒެލް އަވަފްކ

9591006

Lamrath3@gmail.com

ހުލްދުހީދާސެކ ސޔ .ޓަޒެލްމާގޮޏާ

9911114

ހަޑި ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

އާލްމާދް

14

ޒެޏްޕާޒޑް/

118

އުގުޒު އޮދްޑައިދް

119

ޔިހުދް

120

ޓުވައްމުޑައް

ޔުމްދު/

ޓައިމްލް

ޓުވައްމުޑައް

121

ޓެދްވަޒު އޮދްޑައިދް

ޔުވޭޔާޒުސެ/

122

ޔިކޮދޮމިލްޓް

123

ޗާޑު

ހޔ.

އާޔަމް ޝަޒީޓް މުޙައްމަޔު /ޒެޏްޕާޑްކ

ކުޅުޔުއްޓުފި

ހޔ .ކުޅުޔުއްޓުފި

ލަބްދަމީސެ/

ޙަލަދް ޛަހީދު /ލަބްދަމީސެކ މ.
މުޑައް

މ.މުޑައް
ތ.

ޢަޑީ ވަލީމް ޙުލައިދް /ޓުދާޏުކ
ޒަގަމަޑާދާކ ތ .ޓުވައްމުޑައް

ލ.

ހިގަޔޫ

ޢަޑީ ވާޓިޒު ޢާޔަމް /ޓުޒުއްމާސެކ ޒ.
ވާޔޫ
ޔިކޮދޮމީ ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް /މއ.

މއ .ޒަލްޓަޒި

ޒަލްޓަޒި
ޓަޒި މ .ވޭޑް ޝާޒކް

މޯޑްޏިވްލް ޓްޒެވަޑާ

(3

124

ޙައްޤު

ހިއުމަދް

125

ވައިބް

ޢަބްޔުﷲ ހަލީދު /ޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު

ވަދަ

ޒލ 4059

ޒައިޓް

ހިއުމަދް ޒައިޓް ކޮމިޝަދް އޮޓް ޔަ

ޓަދްސިޓިޑާ)

ކޮމިޝަދް އޮޓް ޔަ

މޯޑްޏިވްލް

އާޔަމް ޝަޒީޓް މުޙައްމަޔު /ޒެޏްޕާޑްކ

9955266

ހޔ .ކުޅުޔުއްޓުފި

9944255

ޙަލަދް ޛަހީދު /ލަބްދަމީސެކ މ.

9999215

މޯޑްޏިވްލް

އަޙްމަޔު މަޢުޒޫޓް /ޓުދާޏުކ ޖަމްދާކ

7786237

ތ .ޓުވައްމުޑައް

7913572

126

އިމޭޖަލް އެމްވީ

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

7882402

ޢަޑީ ވާޓިޒު ޢާޔަމް /ޓުޒުއްމާސެކ ޒ.

9994563

ވާޔޫ

7774563

ޓާޠިމަގު ޙުލައިދް /ދާއިބުސެކ ޒ.

9802002

ކަދޔޮޅުޔޫ

9966667

Victorall4u@gmail.com

dhiconomist@gmail.com
hussainfathimath@gmail.co
m

9743474

އާޑާ އިބްޒާހީމް ޒަޝީޔު /ޑޫޒަދްކ ލ.

7900137

ހިގަޔޫ

7458191

ޓަޟްޑާ އަޙްމަޔު ޝަޓީޤު /ސ.

3336539

ޖިދްޖަޒުވިޑާ

3003131

abdullahaseen@gmail.com
aalu.aanu@gmail.com

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

9770930

މީޏިއާ ބްޑިދްކްލް މީޏިއާ ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް ޓާޠިމަގު މުދާޑް ޝުޖާޢު /މ.

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް
ޓެދްލީސެ/

zefa@9999@gmail.com

މުޑައް

މޯޑްޏިވްލް
މެސަޒިދްސ ބްޑިދްކްލް

Adamshareef.m@gmail.com

ލ.

އަޑިހަދޔުވަޒުސެ
ޙުލައިދް ލިދާދު /ޓެދްލީސެކ ލ.

އަމިދް ޓައިޞަޑް /ޔޮދްވެޑިކ ޓ.
15

7792717
3001080

3001081

hussain@blinxmedia.com
famushu@gmail.com

7570557
7788730

afaisal730@gmail.com

މަޒަޔޫ

މަޒަޔޫ

މީޏިއާ

މީޏިއާ ޓައުދްޏޭޝަދް ޕްޒައިވެޓް

127

ގޫޒަ އޮދްޑައިދް

128

މޭޑުސާ

129

އޭޏީކޭ ޖާދަޑް އޮޓް އޭޏީކޭ

ޓައުދްޏޭޝަދް

ދިޑަދްޔޫ
އިބްޒާހީމް ދާޡިމް /މއ .ވައިޑެޓްމާސެ

ޑިމިޓެޏ

3334559

3334552

7821455

abraham.69@hotmail.com
thoora.online@gmail.com

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް
ކ .މަޒްޔަމް ދިޝާ /ޓެހިވިދަކ ކ .ސާޓަޒު މުޙައްމަޔު އަޓްޞަޑް /ހ.

ޓެހިވިދަ/
ސާޓަޒު

ހެޑްގް

މޭޔާމައިޒާދްޔޮފުސެ
ހޮލްޕިޓަޑް އޭޏީކޭ ހޮލްޕިޓަޑް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް އަޙްމަޔު އައްޓާޑު /ސ .ޖަވާހިޒުމާސެއާސެ

9924998

mariyam.nishaa@gmail.com

7999082
3313553

3313554

afaal@adkenterprises.com

7776399

އެދްޏް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

މެޏިލިދް
ޓްޒެވަޑް

ޗެދަޑް ޓްޒެވަޑް ޗެދަޑް މޯޑްޏިވްލް ޕްޒައިވެޓް މަޒްޔަމް އާޠިޓު  /މއ .ޔިޑްކުޝާސެކ

130

ޔެވިހިޓާޓަ

131

ޔަ ޕްޒެލް

މއ .ޒޯޒްބާދް

132

ޓަހު މިދިޓް

މާކޯދި/

133

ކުޅިވަޒު

134

މޯޑްޏިވްލް ބިޒްދަލް ދާޒެލް/

ޑިމިޓެޏް

މޯޑްޏިވްލް

9874395

athizaa@gmail.com

ކ .މާޑެކ

ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް
ޏިޖިމީޏިއާ މޯޑްޏިވްލް ޕްޒައިވެޓް
ޑިމިޓެޏް
ބ.

ޢަޑީ ޝަހީމް މާވިދަ /ބ .އޭޔަޓުފި

ޢަޑީ ލަމްޢާދް ޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު

7785669

ޒލ 5312

7982897

Shuj44@gmail.com
shamhehig@gmail.com

ޢާއިޝަގު ޝިއުޒާ /ޓެހިސެކ ދ .ހޮޅުޔޫ

7967888

shymsfederico@gmail.com

އޭޔަޓުފި

7877297

މޯޑްޏިވްލް ލްޕޯޓްލް ކޯޕަޒޭޝަދް

މޯޑްޏިވްލް
ލްޕޯޓްލް
ކޯޕަޒޭޝަދް

ޒިވިއު

ގިދަޔޫ

ސޔ.

ބްޑޭޒަދް އިދްކް ޕްޒައިވެޓް ޑިމިޓެޏް

އަހްމަޔު ހުޝާމު  /ޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު

3336725

ޒލ 8160

7970303

އަޙްމަޔު އަލްބާބު ޢަޑީ ދަޞީޒު/

9993500

ލަގަހަކ ސޔ .ގިދަޔޫ

7991297

16

info@sportsco.mv

4006222

Info@blazon.mv

135

އައިޑެދްޏްދިއުލް

136

ލެޑާޒލް

ހިޖުޒަ /އަޙުމަޔު ޑަޠީޓު /ވ .ހިޖުޒަކ ވިޑިމާޑެ މިޔުހަގު އާޔަމް /ސ .އަޑަޓަޒުކ ކ.

ވ.
ވިޑިމާޑެ
ހ.

ޝަދްސހާއީ

/ކ.މާޑެ
 137ޔި

ވައިކަޒަޔޫ

އެޒައިވަޑް އެލްޕާލިއާ

ޓްޒެވެޑް ޓެބްޑޮއިޏް

މަޝްހޫޔު ޢަބުޔުﷲ/ޒީދިޔާކޔޫޏިސަދްކ

މޯޑްޏިވްލް/އޮޕެޒާބި
ޑްޏިދްސކ
ވަދަޓްޑޯ

ޙަލަދް ޒިޔާޔު  /އުދިމާސެކ ހޔ.

3329413

މާޑެ

7776460

midhey@gmail.com
ahmed.latheef@po.gov.mv

މުޙައްމަޔު ޒިޝްޓާދް /މއ .ސެޒެވިކ

7643232

ކ .މާޑެ

7630063

hasanxiyad@gmail.com
rishfan@gmail.com

ޓާޠިމަގު ޒަމްހީދާ/މަޑާޒްކ ލ .މީޔޫ

9994534

Mashhood.abdulla@gmail.c
om
zamheena@gmail.com

ތ .ޓުވައްމުޑައް

9110770

4

 137ވަދްއޮދްޑައިދް

ހ .ވާގިކ  2ވަދަ

 138އެމްދިއު

ވ.

ޓަދްސިޓިޑާކ ކ.މާޑެ

އިލްމާއިޑިއްޔާ/ކ.މާ

ޏްޒީމްލް ބައި މިދްދު/ޒެދިގުކ ސޔ.
ގިދަޔޫ

ލިދާދް ޢަޑީ /ޔަޓްގަޒު ދަދްބަޒު ޔޒ

7779456

 950ކކ.މާޑެ

7774624

minhaafaiz@gmail.com
sinaan111@gmail.com

7776530

orchidafiya@gmail.com
apimv2001@yahoo.com

ޓާޠިމަގު އާޓިޔާ/ހ.ގްޒީޑައިޓްލްކ މާޑެ އާމިދަގު ޔުލްޒީދް އަޙްމަޔު  /ހ.
ބަދޏިޔޫސެކ މާޑެ

ޑެ

17

7933383

