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 ބަސް ފެށުމުގެ 

ހޯދައި ބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަކ  އިސްލާމްދ ން          

މަޢުލޫމާތެއް ފެތުރުމުގެ ކުރ ން އެ ބާރުއަޅުއްވާ ކަންކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިމާއަށް ލިބޭ 

މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަކ  ކުރާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ވެސް 

އެންމެ އަވަހަށް ފެތުރިގަންނަނ  ޚަބަރެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މަޞްދަރާއި އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ 

އެހާ ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ކަމަކަށްވަނ   ތެދުދޮގު ބަލައި ކަށަވަރުކުރުމަކ  އިސްލާމްދ ން 

 އެހެންވެގެންނެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު މިއަދު ޤާނޫނަކުން ވަނ  ކަށަވަރު ކޮށްދ ފައެވެ. 

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކ  މިކަން ތަންފ ޛުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި އެހ ތެރިވެދިނުމާއި މި  ކަމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަޅުގަ

އިވާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކ  ވެސް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފަ

 އަހަރެކެވެ. 

ހިންގިފައެވެ. ޓ ވ ތަކުން ފޮނުވާ ކުރު އެކި އިދާތާތަކަށާއި ޢާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނ  

ގައި ވ ޑ އޯތަކުންނާއި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. އެކި މުއައްސަސާތައް ގޮސް ހިންގުނު ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމްތަކުންނެވެ. މިކަމު

 ރެވިފައިވެއެވެ.އަތޮޅަކަށް މި އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފުން ދަތުރުކޮށް ތަމްރ ނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކު  07ރާއްޖޭގެ 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މާއުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބާރުއަޅައި އެކަމަށް އިރުޝާދުދެވިފައިވެއެވެ. އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅަިއ 

ނޑުމެންގެ އެހ އަށް އެދުނު  ށް އެ މ ހަކަ 57ޢާއްމުކުރެވިފައިވެއެވެ. ބައެއް އިދާރާތަކުން ޢާއްމުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކުގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ 

ނޑަށް ލިބޭ ޚާއްޞަ އުފަލެކެވެ. މި އޮފ ހު ގެ މުވައްޒަފުންނަކ  ނަމޫނާ ފަރާތުން ލިބުނު އެހ ތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށްލުމަކ  އަޅުގަ

މެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ އެހ ތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަ

 ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ.އަދި ޝުކުރު އަދާކުރާންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކެއް ވާތ  އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އެކަމާ ބެހޭ ބައިގައި 

ވަނަ އަހަރު މި އޮފ ހުން ކުރި ކަންތަކާއި ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލައި ޤާނޫނު  5102މިއ  ވޭތުވެ ދިޔަ 

ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތ ން ތައްޔާރުކުރެވުނު ވަނަ މާއްދާ 22ޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައް )މަޢުލޫމާތު  5102/0ނަންބަރު:
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ހިންގި  ގެ އޮފ ހުންކޮމިޝަނަރު  ވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން 5102ޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވައިލައިފައިވާނ  ވޭތުވެ ދިޔަ ރި

 ވެ.ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެ

ޅަށްވާތ  މެ ރަނގަޅު ފިޔަވަ ޝަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭނެ އެންމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރު ކުރުމަކ  ކޮރަޕް

ގެ هللاވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މާތް  5106މި ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާން އެބަޖެހެއެވެ. މި ހިނގާ 

ނޑު އުއްމ ދުކުރަމެވެ.  ވާގިފުޅާއެކު، މި ދާއިރާގައި އިތުރު ކާމިޔާބ ތައް ޙާޞިލުކުމަށް އަޅުގަ

 .أنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقى وما

 5106ފެބުރުވަރ   28

 

 ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު                                             

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު                                                           
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 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް އިންފޮމޭޝަން 

  5102/0ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:  54ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހަކ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސ ގެ އިންފޮމޭޝަން 

 ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އޮފ ހެކެވެ. ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތ ން، ހވަނަ މާއްދާގެ ) 20)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( 

ގައެވެ.  5102ޖުލައި  00ޔާމ ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް އުފެއްދެވ ، هللا ޢަބްދު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުރު، އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ޢައްޔަން ކުރެވުނު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަ

 ގައެވެ.  5102ޖުލައި  55ޢައްޔަން ކުރެއްވ ، 

ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  5102ޖުލައި  55 ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ މަސައްކަތްތައް

ލްޑިންގގެ ބިންމަތ  ތައްޓުން އޮފ ސް ޖާގަ ލިބި މަސައްކަތް ގައި ގޯޑައުން ބި 5102އޯގަސްޓް  00 އެންޑް ޓްރެޜަރ ގައެވެ. އެއަށްފަހު،

 ފެށުނެވެ. 

ވ  އާދ އްތަ ދުވަހުއެވެ.  8ނޮވެންބަރު  5102އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް ހިންގުން ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެއަށް ބަދަލުކުރެވުނ ، 

 އެވެ.އިރުމަތ  ފިޔައިގަ ގެތިރ  ބުރ   އޮފ ސް ހިނގަމުންދަނ ، ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 މަޤްޞަދު:

 .ްދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަންނާނޭ ގޮތުގެ ތަފުސ ލު އޮޅުން ފިލުވައިދިނުނ 

   ެއަދި ހުރިހާ ލަތުގައި ވެސް އެޙާލަތްތަކާއި ޙާދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ނުހިނގާނ

ނޑައެޅުން.  ޙާލަތްތަކެއްގައި ވެސް އާންމު މަޞްލަޙަތު ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުޞޫލު ކަ

 .ްދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ވ ހާ ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުނ 

 ަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މަޢުލޫމާތަކ ، ފުރިހަމަ ތެދު އަދި އޮޅުމެއްނެތް މަޢުލޫމާތެއްކަން މ ހަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ބ

 ކަށަވަރު ކުރުން. 

 .ްނޑައަޅާ ބަޔާން ކުރުނ  މަތ ގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަ
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 ތަޞައްވުރު 

ޖަވާބުދާރ  ވަނިވި އިދާރާ  ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދ  ރައްޔިތުންނަށް  ،އެއ  ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް

 ތަކަކަށް ވުން.

 

 އަމާޒު 

ނޑައެޅިފައިވާ   އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އެންމެން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވައި،

 މިމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރ ނު ދ ގެން އެއ  ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުކޮށްދ ،

ނޑު ތަކަށް ބަލައި،މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަ  ޤުވާމ  އިޖުރާއާތުތަކަށާއި މިންގަ

 މި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 

 ލޯގޯ  

ފޮތުގެ ލޯގޯއިން ރަމްޒުކޮށްދެނ  ދުނިޔޭގެ މަޢުލޫމާތުގެ ވިޔުގައާއި ފޮތެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މުހިއްމު ދެ ވަސ ލަތެވެ. 

ނޑޭރު ނޑުގައި ވަނ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް ރަމްޒު ކޮށްދޭ ބަ އަކުރު ކަމަށްވާ އކއ  0ގަ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް  ،އަކުރަކ  2އެވެ. އެންމެ ތިރ ގައިވާ އިނގިރޭސި )އަލިފު،ކާފު،އަލިފު( 

( ބޭނުންކުރ  ބައެއް ICOMއައިކޮމް )  ( ގެ ބަދަލުގައި ICO)މޯލްޑިވްސް( ގެ ރަމްޒު އަކުރުތަކެވެ. އައިކޯ )

( ބޭނުންކުރާތ  ތަފާތުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  ICOޤައުމުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ އެބްރެވިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އައިކޯ )

 .ނޫކުލައެވެ ،ލޯގޯގެ ކުލައަކ 
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 ޝުކުރު އަދާކުރުން 
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 ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް  ސެކްޝަންތަކާއި 

  ޝަނަރުގެ ބިއުރޯ ކޮމި 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި،  އޮފ ހުގެ ޤާނޫނ  މިސެކްޝަނުގެ މައިގަ

)ޔުނިޓު(  ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. އެއ ، ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ 5މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނ  މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

 އާއި ލ ގަލް ޔުނިޓެވެ. 

 )ޔުނިޓު( ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ 

ންޓްތައް ރާވައި ބައްދަލުވުންތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެއިދާރ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ކޮމިޝަނަރުގެ ރަސްމ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ 

 ހަމަޖެއްސުމާއި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭ 

 އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނ ، ބިއުރޯ )ޔުނިޓު( އިންނެވެ. 

 ލ ގަލް ޔުނިޓު 

ޤާނޫނު ތަންފ ޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނ  ލަފައާއި އިރުޝާދު، ކޮމިޝަނަރަށާއި އޮފ ހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 

ވެރ ންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި، އޮފ ހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ތަންފ ޒުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނ  

ކުރުމާއި މި އޮފ ހުގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމުގެ ލަފާދިނުމާއި ގަވާއިދާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ތަރުޖަމާ 

.މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނ  ލ ގަލް ޔުނިޓުންނެވެ  

 ބައި ބެހޭ ންގުމާއި ފައިސާއާ އިދާރ  ހި 

ސެކްޝަނެވެ. މި ސެކްޝަންގެ ބަލަހައްޓާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގާ  އޮފ ހުގެ އިދާރ  ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ  ،މިސެކްޝަނަކ 

  ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. އެއ ، ބަޖެޓު ޔުނިޓާއި އެޑްމިން ޔުނިޓާއި ލ ގަލް ޔުނިޓެވެ.  0މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވަނ  މައިގަނޑު 

 ބަޖެޓް ޔުނިޓު 

. އޮފ ހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓުންކުރާ މިއޮފ ހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގާ ބަލަހައްޓާނ  މިޔުނިޓުންނެވެ

 ޔުނިޓުންނެވެ. މި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓާނ  މަންޓް ގެ ލެހެއްޓުމާއި، އޮފ ހުގެ ޕްރޮކިޔޯޚަރަދާއި ، ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެ
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 އެޑްމިން ޔުނިޓު 

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކ ،  މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފ ހަށް އަންނަ ސިޓ ، އެޑްމިން ޔުނިޓުގެ މައިގަ

ސަރކިއުލަރ ފަދަ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ، ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލު ކުރުމާއި،  ސްޓޮކާއި އިންވެންޓްރ އާއި އޮފ ހުގެ  ،ނޯޓު

ސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި ޢިމާރާތާއި ތަނުގެ އޮފ  ،ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޔައުމިއްޔާއާއި އަހަރު ރިޕޯޓު ލިޔުމާއި

 ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހަށްޓައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

 ބެހޭ ބައި ހިންގުމާ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ތަފާތު ހަރަކާތްތައް  ހިންގޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް  ސެކްޝަނަކ ،  މި

ޝަނެވެ. ވިލަރެސް ކުރުމާއި އޮފ ހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މ ޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދ  ހާމަކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސެކް 

 ކޭޝަން ޔުނިޓެވެ. މ ޑިއާ އެންޑް ކޮމިއުނިޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއ ، ޕްރޮގްރާމްސް ޔުނިޓާއި  5މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނ  

 ޕްރޮގްރާމްސް ޔުނިޓު 

ންގޭ މިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކ ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހި

ށް ހިންގުމުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި، ޓްރޭނިންގތަކާއި ސިންތާތައް ވިލަރެސްކޮ 

ތްތައް ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ  ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެ ކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާ 

 . ޖަވާބުދާރ  ކުރުވުމެވެ

 ޓު ޔުނި  ކޮމިޔުނިކޭޝަން  އެންޑް  މ ޑިއާ 

ތަކަށް ފޮނުވައި މ ޑިއާމަޢުލޫމާތު  ތަކާއި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޚަބަރާއިހަރަކާތްމި ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކ ، އޮފ ހުން ހިންގާ އެކިއެކި 

 ވެ.އޮފ ހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މ ޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމެއާންމު ކުރުމާއި 
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 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

ގައި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ދިވެހިރާއްޖޭ ފުރަތަމަ  5102ޖުލައި 22 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް އޭނާ 

ރުހުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރެއްވ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 
ޔާމ ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކ  ޤާނޫނު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ން މަތިކޮށްފައިވާ  0/5102ނަންބަރު 
ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި، ކަމާ ބެހޭ އެހެނިހެން ޤާ

  .ބޭނުމަށް ސ ދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ޖަވާބުދާރ  ވާންޖެހޭ މިނިވަން ޚާދިމެކެވެ 

އެއްގެ ވަޒ ފާ  ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު ޚިދުމަތް ފެށިގެން އައ  ލ.އަތޮޅު އޮފ ހުގެ )ހައްދުންމަތ  އަތޮޅު އޮފ ހުގެ( "ވަޔަރލެސް އޮޕަރޭޓަރ"
ރައްޔިތުންގެ އަދާކުރައްވަން ފެއްޓެވި ހިސާބުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެ މަނިކުފާނު އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި 

އުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓ  މަޖިލ ހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމާއި، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޑި
ގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި މަދަރުސާތަކު 

 .ހެޑްމާސްޓަރކަމާއި އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްކަން )ސްކޫލްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން( ހިމެނެއެވެ 

ޤައުމ  މ ގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކައުންސިލް މެންބަރެއްވެސް މެއެވެ. މިހާރުވެސް ދިވެހިރާޢްޖޭގެ 
ގެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ )އެމް.އެން.ޔޫގެ( "ދަސްވެނ ންގެ ގުޅުމުގެ" ރައ ސެވެ. އަދި "ލިޔުންތެރ ންގެ ގުޅުމުގެ" ނައިބު ރައ ސް ކަން ކުރެއްވުމު 
ން އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ނަންހިނގާ ގިނަ ނޫސް މަޖައްލާތަކެއްގެ "އެޑިޓޯރިއަލް މެންބަރު" ކަމާއި އިސްލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކުރ  

 .މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ 

އިރާއިންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ތަޢުލ މުގެ ދާއިރާއިން އެމަނިފާނު މަތ  ތަޢުލ މު ޙާޞިލްކުރެއްވ  "ޓ ޗަރ އެޑިއުކޭޝަން" އާއި ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާ
މެލޭޝިއާގެ "އިންސްޓިޓިޔުޓް ބަހާސާ" އާއި "އިންސްޓިޓިޔުޓް އަމ ނުއްދ ން ބާޤ " އާއި "ޔުނިވަރސިޓ  ޕަރުތާނިއަން މެލޭޝިއާ" ގައެވެ. 

ރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން އަދި ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލ  ޓ ޗިންގ އާއި ސުޕަރވިޜަން ކޯހެއް ބަންގްލާދޭޝްގައި އޭނާ ވަނ  ފު
ހި ބަހުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމެއް ޖަޕާނުގައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ން ދިވެ

ވިލާ ކޮލެޖުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ މާސްޓަރސް  ޑިގްރ  ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނ  އިސްލާމ  ޝަރ ޢާގެ ރޮނގުން
އެތައް  ޑިގްރ  ފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ތަމްރ ނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން، އެކި ދާއިރާތަކުގެ

 .ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެމަނިކުފާނު ވަނ  ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ 

ފާނު އެންމެ ކުރައްވާ ހިތްޕުޅުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ލިޔުއްވުމާއި ރަޙްމަތްތެރިކަން ބަދަހި ކުރެއްވުމާއި، އެކި ކަހަލަ އެ މަނިކު
، ގެ އިތުރުން ސަޤާފަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ތަޖުރިބާކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަންހުރި ލިޔުން ތެރިއެއް

. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާއި ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވެވި އަގުހުރި މަސައްކަތުގެ އަދ ބެއް އަދި ޝާއިރެއްވެސް މެއެވެ 
ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނަށް ވަނ  ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން، ޢާއްމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމ  އިނާމު ވެސް 

 .ބިވަޑައިގެންފައެވެ ލި
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 މުވައްޒަފުން 

 އެގްޒެކެޓިވް އެޑްވައިޒަރު  -ފާޠިމަތު ޝިހާމް 

-ޓު-ގައި ރައިޓް 5102އޮކުޓޫބަރު  50އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް، މި އޮފ ހާ ގުޅިވަޑައިގަތ  

ގައި ޓެކްނިކަލް  5102ޖަނަވަރ   12އިންފޮމޭޝަން ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

އެޑްވައިޒަރެއްގެ އެގްޒެކެޓިވް ގައި  5102ޑިސެންބަރު  18އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމްށްފަހު 

ގޮތުން ފާޠިމަތު ޝިހާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް ލަފާދެއްވައި 

 .އެހ ތެރިވެދެއްވުމެވެ  އެ ޤާނޫނު ތަންފ ޒު ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް

އަށް ސައުތު އެފްރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓ   5112އިން  5110އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް ވަނ ، އިންފޮމޭޝަން ސައިންސް ގެ ދާއިރާއިން 

ޔުނިވަރސިޓ  ގައި އިޓަލ ގެ  5114އޮފް ޕްރިޓޯރިއާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ހައްދަވައި އަދި ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރ  ލާރނިންގގެ ދާއިރާއިން 

، ޓައިއޮފް ޕާރމާއިން މާސްޓާރސް ޑިގްރ  ފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. ފާޠިމަތު ޝިހާމަކ ، އޮފ ހެއްގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި، ބަލަހައް 

ންޓަރެކްޝަން އަދި ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މ ގެއިތުރުން ފާޠިމަތު ޝިހާމަކ ، ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރ އިއަދި ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި 

 .ވެރިވާ ބޭފުޅެއް ވެސް މެއެވެ އިން ރިސަރޗް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤު ވެބް ޔޫސަބިލިޓ  ދާއިރާ

 .ގައެވެ ފާޠިމަތު ޝިހާމް، އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވަނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ކުތުބުޚާނާގެ ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު

 ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑި  -އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

ގައި ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ  5102އޯގަސްޓް  00އޮފ ހާ ގުޅިވަޑަގަތ ،  މި ، ޝިޔާމްއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  5102ޖެނުއަރ   12ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

 .އްވިއެވެ ކުރެބަދަލު 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފ ސްތަކާއި އަމިއްލަ   00އަޙްމަދު ޝިޔާމަކ ، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް މާޤާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައިވާ ޤާބިލު، ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ވަޒ ފާ 

ސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކުރިޓ އާއި އަދާކުރެއްވި އޮފ ސްތަކުގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓ އާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެން

 ސިލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް އިންފޮމޭޝަން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލައިންޓްސް 
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ތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިމެނެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން ޝިޔާމަކ ، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ

 .އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ  51ޤާބިލު ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހި މ ޑިއާގެ ދާއިރާގައި 

އަހަރުދުވަހު އެގަވާއިދު ތަންފ ޒު  6ވެދިޔަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން ވޭތު 

ވުރެ ގިނަމ ހުންނަށް މި ޙައްޤާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  000111ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް  015ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ 

 ދެއްވައިފައިވެއެވެ. 

ހައިސިއްޔަތުން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައިގަނޑު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ 

މްރ ނު ޕްރޮގްރާމްތައް މަސައްކަތްތަކަކ ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަ

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބައްލަވައި ކަމާބެހޭ ގޮތުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ހިންގުމާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން

 އެޅުއްވުމެވެ. 

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  -ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު 

ގައި ޑެޕިއުޓ   5102އޮކުޓޫބަރު  05އޮފ ހާ ގުޅިވަޑަގަތ ،  މިމަދު، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައް

ރ ޖެނެރަލްގެ ގައި ޑިރެކްޓަ 5102ޖެނުއަރ   12ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

އްވިއެވެ. މި އޮފ ހުގައި ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެ

 .އި ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމެވެ އިދާރ  ހިންގުމާ

މ ގެއިތުރުން ޙަސަން ޝާކިރަކ ، މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް 

އެކުލަވައިލުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު  ދޭންޖެހޭ ތަމްރ ނުތައް ދިނުމުގައްޔާއި އޮފ ސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ފަންނ  ޕްލޭންތައް

އިދާރާގެ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފެވެ. މި އޮފ ހާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު ޝާކިރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވ  މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

 .ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމުގައެވެ 

ވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރައްވައި އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ގިނަ  އަހަރަށް 52ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދަކ ، 

އޮފ ސްތަކެއްގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ޝާކިރު އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި 

ރެކްޓަރުކަމާއި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފ ހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމާއި  ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑި

ނެއެވެ. މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްކަމާއި މަދްރަސަތުލް އަމ ރު އަޙްމަދުގެ ޑެޕިއުޓ  ޕްރިންސިޕަލްކަން ހިމެ
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މެންބަރުކަމާއި އާޓް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމާއި ޒަކާތާބެހޭ ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުކަމާއި އަދި މާލޭ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލްގެ ހެންވޭރު 

 .ކުއްލިއްޔާ މަޖިލ ހުގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ 

ޝާކިރުވަނ  އަދަބ  ޝާކިރަކ ، އިޖުތިމާޢ  އަދި އަދަބ  ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި ވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ބަހުން ތަފާތު މުބާރާތްތަކުން މަތ  ވަނަތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުންނާއި ދިވެހި 

ވަރު ދިނުމުގެ އިނާމުވެސް ޙާޞިލު ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތް ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ 

                                                                          .ކުރައްވައިފައެވެ 

                                      

 ޑިރެކްޓަރ، ލ ގަލް އެފެއާޒް  -ފާޠިމަތު ސައުސަން 

އަކ ، މި އޮފ ހުގެ ޑިރެކްޓަރ، ލ ގަލް ގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން

ގައެވެ.  5102އޮކުޓޫބަރު  01ޠިމަތު ސައުސަން މި އޮފ ހާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވ ، ބޭކަނބަލެކެވެ. ފާ

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނ ، ބެޗްލަރ އޮފް ލޯސް )އެލް.އެލް.ބ ( )އޮނާރސް( ފުރިހަމަ 

ޤާނޫނ   އަކ  ވަކާލާތު ކުރުމުގައްޔާއި އެގްރ މެންޓް ހެދުމުގައްޔާއިން ކުރައްވައިފައެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަ

 .ލިޔެކިޔުން ތަރުޖަމާކުރުމުގައްޔާއި ޤާނޫނ  ލަފާ ދެއްވުމުގައި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކެވެ 

ނޑު މަސައްކަތަކ ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފ ޒުކުރުމަށް ބޭނު ންވާ މި އޮފ ހުގައި ފާޠިމަތު ސައުސަންގެ މައިގަ

ނަރަށާއި އޮފ ހުގެ ވެރ ންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި، އޮފ ހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ކޮމިޝަ ، ޤާނޫނ  ލަފައާއި އިރުޝާދު

 .ބޭނުންވާ ޤާނޫނ  ލަފާދެއްވުމެވެ  ތަންފ ޒު ކުރުމުގައި

ހޭދަކުރައްވާފައެވެ. އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައި  01އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނ  

ފައިވެސް މ ގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާވަނ  މެޕްސް ކޮލެޖް ޕާޓްޓައިމް ކޮށް ޤާނޫނު ކިޔަވައިދެއްވުމުގެ ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

ގްރިކަލްޗަރ ގައި ސ ނިއަރ ވެއެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަން، އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް އެންޑްއެ 

 .ލ ގަލް އޮފިސަރު ގެ މަޤާމުގައެވެ 
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 ސ ނިއަރ އައިސ ޓ  އޮފިސަރު  -މުޙައްމަދު ރަޝ ދު 

ގައެވެ.  5102ސެޕްޓެންބަރު  00އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝ ދު މި އޮފ ހާއި ގުޅިވަޑައިގަތ ، 

އިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝ ދަކ  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  ދާއިރާ

 .އެދާއިރާގައި ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ 

މި އޮފ ހުގައި މުޙައްމަދު ރަޝ ދު އަދާކުރައްވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކ  އޮފ ސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ކޮމްޕިއުޓަރު،  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާއި ހިންގުމާއި، އޮފ ހުގެ 

ބްސައިޓު ޕްރިންޓަރު ފަދަ ތަކެއްޗަށް ދިމާވާ އެންމެހާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރު ތަކަށް  ސޮފްޓްވެއަރ އެޅުމާއި، އޮފ ހުގެ ވެ

 .ގެ އެންމެހާ މަސަކަތްތަކެއް ކުރުމެވެ 

 .ރޖ ގެ އައިޓ ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ ރަޝ ދުވަނ  މ ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަ

  

 ސ ނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރު  –މް ޢަރޫޝާ އިބްރާހ  

ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން އޮފ ހުގެ ބިޔުރޯ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު މިހ މް، އަލްފާޟިލާ ޢަރޫޝާ އިބްރާ

އިބްރާހ މަކ ، ސ ނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރެވެ. ގައެވެ. މިހާރު ޢަރޫޝާ  5102ސެޕްޓެންބަރު  0ޓެވ  އްފެ

ޢަރޫޝާ ވަނ ، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  ފުރިހަމަ 

 .ގްރ  ހައްދަވަމުންނެވެ ހާރު ދަނ  އެރޮނގުން މާސްޓާސް ޑިކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މި

ރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާތަކެއް މ ގެއިތުރުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ދުވަސްވަރު ޕް

ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ ނ  އޮފ ހުގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްހޯއްދަވާފައިވުމުން،  ޢަރޫޝާ ވެފައިވަ

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރ  ގޮތުގައެވެ. ސ ނިއަރ ބިޔުރޯ އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޢަރޫޝާގެ މައިގަ

 .މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމާއި، ރަސްމ  ބައްދަލުވުންތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުމެވެ 
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު  –މް މަރްޔަމް އިބްރާހ  

 5102އޯގަސްޓް  00، މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވ  މި އޮފ ހުގައި، ޔަމް އިބްރާހ މްއަލްފާޟިލާ މަރް

ޔަމަކ  އޮފ ހުގައި އާރކިވިސްޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވައި، މިހާރު ގައެވެ. މަރް 

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފެކެވެ 

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  ޓެވުމުގެ ކުރިން މަރިޔަމް ވަނ  މަޢުލޫމާތުތް ކުރައްވަން ފެށްއި މަސައްކަމި އޮފ ހުގަ

 6ދު ވުޖޫދަށް އައުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި ވޭތުވެދިޔަ ޙައްޤުގެ ގަވާއި

 .ވާއިދާ ގުޅޭ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައެވެ ގަ އަހަރު އެ 

 އި މަރިޔަމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތައް އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،މި އޮފ ހުގަ

 ރާވައި ވިލަރެސްކޮށް އަދި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރ  ތަމްރ ންތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް އޮފ ހުން ބާއްވާ 

 .ވެ އެހ ތެރިވެ ދިނުމެ ގޮތުން

 މަރިޔަމްވަނ  މ ގެ ކުރިން ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލައިންސް ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރ  އޮފް ލ ގަލް ރިފޯމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި މިނިސްޓްރ  

 .އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ 

 ބަޖެޓް އޮފިސަރު  -ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 

ގައެވެ. ޢާއިޝަތު  5102އޯގަސްޓް  00ޝަތު ޔަޝްފާ، މި އޮފ ހާ ގުޅިވަޑައިގަތ ، އަލްފާޟިލާ ޢާއި

ޔަޝްފާ އަކ ، މި އޮފ ހުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި އަދާކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މި 

ހޭ ވައުޗަރތައް އޮފ ހުގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓްގައި ބަޖެޓް އެކައުންޓްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވުމާއި ފައިސާއާއި ބެ

 .ހެދުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނ  ޔަޝްފާއެވެ 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ  އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް އެންޑް  2ޔަޝްފާއަކ ،  

އްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެ

މަރ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނ ، "ބޭންކް ޓެލަރ"ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ކަސްޓަ

 .ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގައެވެ 
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު  –މަދު އަޙް އާމިނަތު ރާޔާ 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު މި އޮފ ހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި 

 .ގައެވެ  5102ސެޕްޓެމްބަރު  52މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވ ،  

މި އޮފ ހުގެ އެސިސްޓަންޓް  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ވެސްމެއެވެ. ކުރ ންއެއް ރާޔާއަކ  މި އޮފ ހުގެ 

ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން، މިހާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު ގޮތުން މި އޮފ ހުގައި  

ނޑު މަސްއޫލިއަޔަތަކ  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމާއި، އޮފ ހަށް އަންނަ  ގެރާޔާ މައިގަ

ށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމާއި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ، އެންޓްރ ކޮ 

. މ ގެ އޮފ ހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، އޮފ ހަށް ގުޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

 .ން އޮފ ހުގެ އިންވެންޓްރ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވައެވެ އިތުރުން ބަޖެޓް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެ

ރާޔާއަކ  ބައެއް އޮފ ސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ، އިސްނެގުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ވަރަށް ގާބިލު 

ތެރޭގައި، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް ބިޔުރޯއާއި ހިރިޔާ  މުވައްޒަފެކެވެ. ރާޔާ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވާ ތަންތަނުގެ

 .ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރ  ހިމެނެއެވެ 

  

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރު  –އްމަދު މަދު ޒިޔާން މުޙަ އަޙް 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު، މި އޮފ ހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ 

ގައެވެ. ޒިޔާނަކ ، މިހާރު މި  5102ސެޕްޓެންބަރު  58ޓެވ ، ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްމަޤާމު

 އަދި އެއް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެވެ. .އޮފ ހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރެވެ 

ޒިޔާންވަނ ، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި، އެދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 

ނޑު މަސައްކަތްތަހާސި ކަކ ، އޮފ ހުގެ ލު ކުރައްވައިފައެވެ. މި އޮފ ހުގައި ޒިޔާންގެ މައިގަ

 އެންމެހައި ތަކެތި ހޯއްދެވުމާއި ހަރުމުދަލާއި އެނޫން ވެސް  އޮފ ހަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮކިޔޯމަންޓްގެ އެންމެހައިކަންތައްތައް ބެލެޓެވުމެވެ. އެގޮތުން 

އްވުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ދަތުރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ ތުން ކުރަންޖެހޭއިމާރާތާއި ފަރުނ ޗަރުގެ މަރާމާތާބެހޭ ގޮ

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނ  ޒިޔާނެވެ. 

ޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމާއި ސްޓު އަޕްމ ގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓ ގެ ލި

މ ގެ އިތުރުން އޮފ ހުގެ އެކި ހަރަކާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން  .ކުރައްވައެވެ  ވެސް  ތައްމަސައްކަތް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 
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ޒިޔާނަކ ، މަސައްކަތުގެ ވައެވެ. އިޖުތިމާޢ  ވިއުގައިގައި އާންމު ކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރެއްވުމުގެ ކަންތައްތައްވެސް ބަލަހައްޓަ

 ދާއިރާގައި ގިނަހުނަރުތަކެއް ހުރި ޤާބިލު މުވައްޒަފެކެވެ. 

 .ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ  ސައްކަތުގައިޒިޔާން މ ގެކުރިން ވަނ  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަ

  

 އޮފިސަރު ފައިނޭންސް  –ފާތިމަތު އާޝާން 

ސެޕްޓެމްބަރު  58އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އާޝާން، މި އޮފ ހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވ ، 

ގައެވެ. ކުރ ން މި އޮފ ހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން، މިހާރު  5102

މުގައްޔާއި ބަޖެޓް ރިޕޯޓު ވައުޗަރ ހެދުފައިނޭންސް އޮފިސަރުގެ ގޮތުން އާޝާނަކ  އޮފ ހުގެ ބިލްތަކަށް 

ހެދުމާއި މުވައްޒުންގެ މުސާރައާއި އިތުރުގަޑ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ މުވައްޒަފެވެ. އާޝާނަކ ، 

 .އަމަލ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެކެވެ މިމަސައްކަތްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސް 

މިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  )އޮނާރސް( ޙާޞިލްކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ދަނ  އާޝާން ވަނ ، ބިޒްނަސް އެޑް

ޓް އެރޮނގުން މާސްޓާސް ޑ ގްރ  ހައްދަވަމުންނެވެ. އާޝާން އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވަނ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކްރެޑި 

ވެ. އޭގެ ކުރިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގައި ސުޕަވައިޒރެއްގެ ގޮތުން ރިސްކް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމުގައެ 

 ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ 

 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރު  -ސައުސަން ޝަހ މް 

ގައެވެ. އޭނާ   5102ނޮވެންބަރު  05މި އޮފ ހާ ގުޅިވަޑައިގަތ ، ، އަލްފާޟިލާ ސައުސަން ޝަހ މް

ރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޓ ޗިންގ އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ސެކަންޑް ލެންގުއޭޖް )އޮނަރސް( ވަނ  ބެޗްލަ

 .ހައްދަވާފައެވެ 

މި އޮފ ހުގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސައުސަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކ ، އޮފ ހުން 

ގުމުގެ އިންތިޒާމް އަދި ހިން  ރާވާ ވިލަރެސްކޮށް  ތަމްރ ނުތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައްބާއްވާ 

ށް ހިންގޭ ހަމަޖެއްސުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަ

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވެސް ސައުސަން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައެވެ. 

 .ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެސިސްޓެންޓްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރައްވައިފައެވެ ސައުސަން ވަނ  މ ގެ ކުރިން 
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު  -ޝައްފާން ޤާސިމް 

މި އޮފ ހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  ،އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކ ، އޮފ ހަށް  5102ޖޫން  50ކުރައްވާން ފެއްޓެވ ،  ގައެވެ. ޝައްފާންގެ މައިގަ

އަންނަ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ، އެންޓްރ ކޮށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން 

ހަވާލުކުރުމާއި އޮފ ހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި، އޮފ ހަށް  ހޭ ފަރާތްތަކަށް ރަންޖެހަވާލުކު

އެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރ ވެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމާއި، އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 .ގެ އިންވެންޓްރ  ބެލެހެއްޓުމެވެ ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އޮފ ހު  ތައްހާޒިރ  އާއި ސަލާމުގެ ރެކޯޑު

 މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފެކެވެ.ޝައްފާނަކ ، 

ކުޑަހުރާ"ގެ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ.  -ޝައްފާން މ ގެ ކުރިން ވަނ ، "ފޯރސ ޒަން 

ތުންނާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި ވަތަނިޔާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ ގޮ 

 .އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ސްޓްރައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ 

 

 ޕަރސަނަލް އޮފިސަރު  –މް މަރްޔަމް އިބްރާހ  

ގައި ބިއުރޯ  5102އޮކްޓޯބަރ  02އޮފ ހާ ގުޅިވަޑައިގަތ  މި  ،މްޟިލާ މަރްޔަމް އިބްރާހ ފާއަލް

ގައި ޕަރސަނަލް އޮފިސަރަކަށް ބަދަލު  5102 ޑިސެންބަރު 18އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެފަހުން 

އިންފޮމޭޝަން  ،ގޮތުން މަރިޔަމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކ  ކުރެއްވިއެވެ. ޕަރސަނަލް އޮފިސަރެއްގެ 

ރަސްމ  ކޮމިޝަނަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރ  މަސަތްކަތްކުރެއްވުމާއި 

 ހައިސިއްޔަތުން  މަގާމުގެ  ވުންތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ. އަދި ބައްދަލު 

އޮފ ހުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ، ގޮތުން ގުޅޭ ކަންކަމާ އެންމެހާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޝަނަރު

 ބެލެހެއްޓެވުމެވެ. ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް 

ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށް ތަޢުލ މު ޙާޞިލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަރިޔަމް  ސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މާކެޓިންގމިހާރު ބެޗްލާރ އޮފް ބިޒްނަ 

 .އަހަރު ގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ  2 މަސައްކަތް ކުރައްވައި އިއިބްރާހ މަކ  މ ގެ ކުރިން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގަ
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -ނަހުޒާ ރަޝ ދު 

ގައެވެ. ލ ގަލް ޔުނިޓުގެ  5102ޑިސެންބަރު  06މި އޮފ ހާ ގުޅިވަޑައިގަތ ، ، އަލްފާޟިލާ ނަހުޒާ ރަޝ ދު

ނޑު މަސައްކަތަކ ، އޮފ ހުގެ އެންމެހައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގެ  ގޮތުން ނަހުޒާގެ މައިގަ

ނޑުގެތެރޭގައި ހިފަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކުގައި ކަންކަން ޤާނޫނުގެ އޮނިގަ

 އެހ ތެރިވެދެއްވުމާއި ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އެހ ތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

ނަހުޒާ، މިހާރުވެސް ގެންދަވަނ  ލު ކުރައްވާފައިވާ ޓް އިން ޝަރ ޢާ އެންޑް ލޯ ޙާޞިކެ އެޑްވާންސް ސެޓްފި

 އެ ދާއިރާއިން މަތ  ތަޢުލ މު ހާޞިލު ކުރައްވަމުންނެވެ. 

 

 އޮފިސަރު  ސް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް  -މުޙައްމަދު ޝަރ ފް 

ގައެވެ. އޭނާ  5102ނޮވެންބަރު  55ގުޅިވަޑައިގަތ ،  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރ ފް، މި އޮފ ހާ 

 5ފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ން ސެޓްފިކެޓް ން ބެޗްލަރ އޮނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ ވަ

ން ބެޗްލަރ ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވާރސިޓ  ދިވެ ޙާސިލު ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ގެންދަވަނ ،

 .ނޮލޮޖ  ގެ ދާއިރާއިން މަތ  ތަޢުލ މު ހާސިލުކުރައްވަމުންނެވެ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކް

މި އޮފ ހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރ ފްގެ މައިގަނޑު 

ހަމަޖެއްސުމުގައި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް  ތަމްރ ނުތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ރާވާ ވިލަރެސްކޮށް މަސައްކަތަކ ، އޮފ ހުން ބާއްވާ 

 .އެހ ތެރިވުމެވެ 

 .ޝަރ ފް ވަނ  މ ގެ ކުރިން ނޮޅިވަރަންގެ އޭ.އާރު.އޫ ޓިއުޝަން ކުލާހުގެ ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރ  ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ 
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 މެސެންޖަރު  –މުޙައްމަދު އާދަމް 

 5102ޖޫން  50އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާދަމް، މެސެންޖަރެއްގެ ގޮތުން، މި އޮފ ހާ ގުޅިވަޑައިގަތ ، 

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކ ، އޮފ ހުން އެކި ފަރާތްތަކަށް  ގައެވެ.  މެސެންޖަރެއްގެ ގޮތުން މުޙައްމަދު މައިގަ

ގައި އެހ ތެރިވެދެއްވުމެވެ. އޮފ ހުން ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ރައްދުކުރުމާއި އޮފ ހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމު 

ހިންގާ ތަމްރ ނުތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި 

 އެހ ތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

ސް ތަޖުރިބާ މުޙައްމަދު ވަނ ، ޕ ސ  ނެޓްވޯކިންގ ޕްރޮގްރާމަކާއި ފޮޓޯގްރަފ  ވޯކްޝޮޕެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި އެ ދެ ފަންނުގައި ވެ

ވައިފައިވާ ހޯއްދަވައިފައެވެ.  މުޙައްމަދަކ ، އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގައި ވެސް މެސެންޖަރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރައް 

 .ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ 

 ޢާމިލު  -ޢާއިޝަތު ޙަލ މް 

އްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވ ، މި އޮފ ހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައިޞި ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙަލ މް

ނޑު މަސައްކަތަކ ، އޮފ ސް  5102ސެޕްޓެމްބަރު  0 އިމާރާތާއި ތަކެތ ގެ ގައެވެ. ޢާއިޝަތުގެ މައިގަ

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގައި އެހ ތެރި ވެދެއްވުމެވެ. އެކި އޮފ ސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ  ސާފުކަން ބެލެހެއްޓުމާއި

ރ ނުތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި އަދި އޮފ ހުން ހިންގާ ތަމް

 އެހ ތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

 .މ ގެ އިތުރުންވެސް ޢާއިޝަތަކ ، އޮފ ހުގެ އިދާރ  މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ 

 ޢާމިލު  -އާމިނަތު ސަވްލަތު 

ސަވްލަތު މި އޮފ ހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވ ،  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު

ނޑު މަސައްކަތަކ ،  5102ނޮވެންބަރު  07 އޮފ ސް އިމާރާތާއި ތަކެތ ގެ ގައެވެ. ސަވްލަތުގެ  މައިގަ

ތެރި ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމާއި އެކި އޮފ ސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގައި އެހ 

ވެދެއްވުމެވެ.  އަދި އޮފ ހުން ހިންގާ ތަމްރ ނުތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް 

 ހަމަޖެއްސެވުމުގައި އެހ ތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

 .ސަވްލަތު މ ގެ ކުރިންވަނ  ބްރިޖް ލިޓްލް ލާނާސް ޕްރ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މ ހެއްގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ
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 ވަނަ އަހަރު މަގާމު ބަދަލުވި މުވައްޒަފުން  5102
 ތާރ ޚް  ބަދަލުކުރެއްވި މަގާމު  ހުންނެވި މަގާމު  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #

ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް  0
 ކޮންޝަލްޓަންޓް 

 5102ޖަނަވަރ   2 ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ

5102ޖަނަވަރ   2 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޑެޕިއުޓ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް  5  

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު  0
 މުޙައްމަދު

5102ޖަނަވަރ   2 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   

ސ ނިއަރ ބިއުރޯ  ބިއުރޯ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢަރޫޝާ އިބްރާހ މް  2
 އޮފިސަރ

5102ޖަނަވަރ   2  

5102ޖަނަވަރ   2 ފިނޭންސް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އާޝާން  އަލްފާޟިލާ 2  

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާން  6
 މުޙައްމަދު

5102ޖަނަވަރ   2 ޕްރޮކޮޔޯމަންޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެސިސްޓެންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު  7
 އޮފސަރ

5102ޖަނަވަރ   2  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެސިސްޓެންޓް އާރކިވިސްޓް  މަރްޔަމް އިބްރާހ މް 8
 އޮފސަރ

5102ޖަނަވަރ   2  

5102ޑިސެންބަރު  18 އެގްޒެކެޓިވް އެޑްވައިޒަރ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް  4  

ސ ނިއަރ އައިސ ޓ   ސ ނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ރަޝ ދު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  01
 އޮފިސަރ

5102ޑިސެންބަރު  18  

5102ޑިސެންބަރު  18 ޕަރސަނަލް އޮފިސަރ ބިޔުރޯ އޮފިސަރ މަރިޔަމް އިބްރާހިމް 00  

 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒ ފާ ހަމަޖެހުނު މުވައްޒަފުން  5102

 ތާރ ޚް  މަގާމު  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #
 5102ޖޫން  50 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް  0
5102ޖޫން  50 މެސެންޖަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާދަމް 5  

5102އޮކުޓޫބަރު  02 ބިއުރޯ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އިބްރާހ މް 0  

5102ނޮވެންބަރު  07 ޢާމިލު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަވްލަތު  2  

5102 ނޮވެންބަރު 55 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރ ފް 2  

5102ޑިސެންބަރު  06 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ނަހުޒާ ރަޝ ދު  އަލްފާޟިލާ 6  
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 ބައްދަލުވުންތައް ބައެއް  ބޭއްވުނު 

  ްފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މާތު މަޢުލޫރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޖަލުތަކުން ހަގާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ދަށުން ހިނ .

 ( 5102ޖަނަވަރ   6 )

  :ުމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ،ގޮތުން ގުޅޭޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  0/5102ޤާނޫނު ނަންބަރ

  ( 5102މާރިޗު  0) .ގޮތުން ގުޅޭގަސްތުކުރައްވާ ޑޮކިއުމެންޓްރ އަކާ ތައްޔާރު ކުރައްވަން ކޯޕަރޭޝަނުން 

 ަ(  5102މާރިޗު  01) .އޮފ ހާއެކު ގޮތުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެހޭޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަޑާމ  

 ި00) އާއެކު.ގޮތުން އައި.އެފް.އ .އެސް ބެހޭގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ޒިންމާތަކާއ 

 (5102މާރިޗު 

 ަފުން ތަމްރ ނު ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ މި އޮފ ހުގެ މުވައްޒ

  (5102އޭޕްރ ލް  2) އެކުއަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖާ އާދަމާ، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ

  ްގޮތުން  ގުޅޭހޯދުމާޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފަންޑު  ހިންގާ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށ

  ( 5102އޭޕްރ ލް  50) .އެން.ޑ .ޕ .އާއެކުޔޫ.

  ާކުންފުނިތަކަކ ވެސް  ދައުލަތުގެ  ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުންދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމުގައި މައުލޫމާތު ހޯދ

ދިރާގުފަދަ ކުންފުނިތަކުގައި ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮތްނަމަވެސް ހިންގުމުގައި ، ލަތުގެ އިދާރާއެއް ކަމުގައި މާނަކުރެވޭއިރުދައު

 ވެސް ދައުރެއް ހިމެނިފައިނުވާތ ، އެފަދަ ކުންފުނިތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްކަމަށް ދެކެމުން ނުދާތ ،ދައުލަތުގެ އެއް 

މެއި  12އެކު )އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އަޙްމަދާ ރކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަ

5102) 

  ްކޮމިޝަނުގެ އިސް  ބްރޯޑްކާސްޓްމޯލްޑިވްސް ގެ ފުޅަނދު ބުރުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން، މ ޑިއާ ކައުންސިލާއި  21މިނިވަނ

 ( 5102މެއި  56) އެކު،ބޭފުޅުންނާ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞ ރާ

 ްމ ޑިއާ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ފ ހާއި ފުޅަނދުބުރުގެ މަސައްކަތް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮ 21 މިނިވަނ

ށް މަގުފަހި ނުވާނޭ ގޮތަކަށް އަދި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ކޮރަޕްޝަނަގުޅިގެން  ބްރޯޑްކާސްޓންގ ކޮމިޝަނާ

މެއި  56)، އެކުމިޝަންގެ ރައ ސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފ އާރަޕްޝަން ކޮގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާ ކޮށްލުމަށް އެންޓި ކޮ 

5102 ) 
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 ަޝްވަރާ ގޮތުން މަ ގުޅޭ އިވާ ކުރު ކޯސްތަކާ ން ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފަރސިޓ ، ފެކަލްޓ  އޮފް ސައިންސުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވ

 ފެކަލްޓ  އޮފް ސައިންސްގެ ޑ ން ޑރ.ޝަޒްލާ ޙަމ ދާއެކު،، ންގުޅޭގޮތު ކޮށް މި އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމާ

 ( 5102މެއި  56)

  ްމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާއްމުކުރުމަށް ލިސ އާއި އެކުލަވައިލާ މ ޑިއާ ޕޮއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުނ

ޖޫން  2) ނާއެކު،ގުޅިގެން މި އޮފ ހާއި އޭ.ސ .ސ .ގެ އިސްބޭފުޅުން އްސަލަތަކާ ހުށަހެޅޭ މަލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން 

5102) 

 ަސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ  މޭޖަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޑިފެން އްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރމި އޮފ ހަށް ހުށަހެޅުނު މ

 ( 5102ޖޫން  07) ،އެކު)ރޓޑ( މޫސާ ޢަލ  ޖަލ ލާ

  ްމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާ ގުޅުންހުރި ، ށް ހުށަހެޅިފައިވާސްސ ( އަ ސަރވިސް ކޮމިޝަން )ޖޭއެ ޖުޑ ޝަލ

ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައ ސް، އަލްއުސްތާޛު އަލ  ޙަމ ދާއި ނައިބު ރައ ސް،  ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑ ޝަލް  މައްސަލައެއް މާނަކުރުމާ

  (5102އޯގަސްޓް  5) އެކު،ލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލާއަ

 ްމަޝްވަރާ  މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ހާމަކުރަންޖެހޭ  އަދި ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ގުޅޭ ގޮތުނ 

  (5102އޯގަސްޓް  0)، ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔަތާއެކު

 ްވާ ހޯމަ ދުވަހު ފާހަގަކުރުމަށް  5102ސެޕްޓެންބަރު  58، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމ  ދުވަސ

 52)އެކު،  ޑެޕިއުޓ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އިކްރާމް ޢަބްދުއްލަޠ ފާ ހަމަޖެހިފައިވާތ ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ

 ( 5102އޯގަސްޓް 

 ްޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްއާއެކު، ފާހަގަކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމ  ދުވަސ 

 (5102އޯގަސްޓް  00)00

  ެދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ އާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނަލްއަޤްވާމ  ދުވަސް ބައިޙައްޤުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގ

 (5102ސެޕްޓެންބަރު  02)ގުޅޭ ގޮތުން، އްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަހުސާ ބޭ

  ްހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި ހުރި ގިނަދުވަސްވ  ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއ

މެދު ކޮމިޝަނަރާ މަޝްވަރާކޮށްލެއްވުމަށް ވަޑައިގަތް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ  އަލްފާޟިލް ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކާ

 (5102ނޮވެންބަރު  06)ޙަމ ދާއެކު،  އިބްރާހ މް

  ެއިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގ

 (5102ނޮވެންބަރު  07)، ރައ ސް ޑޮކްޓަރ ޢަލ  ޝަމ މާއެކު

 ިގުޅިގެން ތަރައްޤ ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް ސ

 ( 5102ޑިސެންބަރު  0)، ގޮތުން ސ .އެސް.ސ .ގެ މެންބަރުންނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކެރެޓަރ ންނާއެކު



 5102 އަހަރ  ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް

26 
 

 ހަރަކާތްތައް 

 ބައިނަލްއަޤްވާމ  ދުވަސް ޙައްޤުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 

 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރުން 

  ،ާސެޕްޓެންބަރު ރަސްމ  ގޮތެއްގައި މިއަހަރު  58މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ދުވަސް ކަމުގައިވ

 ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު، ނިންމެވިއެވެ. 

 ަތިބާގެ ދައުރު އަދާކުރައްވާ[ މި  –ރުގެ ޝިޢާރަކ ، ]މަޢުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމަކ  ޙައްޤެއް ދުވަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިއަހ

 އެވެ. 

   ްދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިންގުނު އެންމެ ފުރަތަމަ  ކަމަކ ، ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ޓެލެވިޜަނ

ޝަނަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ދެއްވި ޚިޠާބެވެ. މި ޚިޠާބު މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމި

 ވެ. ޓ .ވ .އެމުންނެ ގައި  2.11ހަވ ރު  އާދ އްތަ ދުވަހުވ   58ސެޕްޓެންބަރު  5102ޓެލެކާސްޓް ކުރެވުނ ، 

 

 ރަސްމ  ޙަފުލާ  ހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ދުވަ 

  ާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ގައި  4.11ވ  ބުދަ ދުވަހުގެރޭ،  01ސެޕްޓެންބަރު  5102، ބޭއްވުނ މުނާސަބަތުގެ ރަސްމ  ޙަފުލ

ޙަފުލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރު ސިޓ ގެ ޗާންސެލަރ  މާލަމުގައެވެ.  ޔުނިވަރުސިޓ ގެ ޖަލްސާކުރާ

 ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠ ފެވެ. 
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 ިވާހަކަފުޅުގައި މަޢުލޫމާތު  ދެއްކެވިއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު  މިޖަލްސާގައ

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ތާރ ޚުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އަދި އޮފ ސް އުފެދިގެން މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި 

އަޅުއްވައި ލެއްވިއެވެ. އަލި ބައެއް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލައްވައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ

 އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުގެތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން 

މު ދެއްވުމަށް ސައްކަތް ކުރެއްވި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ހޮއްވަވައި އިނާމަރަނގަޅަށް  އެންމެ ރަނގަޅު އިދާރާއާއަކާއި އެންމެ

 ހަމަޖެއްސެވިކަން އިޢުލާނު ކުރެއްވި އެވެ.  

 ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މިންނާ ވާހަކަފުޅު  -ކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު އޮތ ، އެންޓ

ތު ހޯދުމަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ދޮރެއްކަމަށާއި ދެއްކެވުމެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަކ ، މަޢުލޫމާ

 މިއ ، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ބަންދުވާކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ެމަޢުލޫމާތުގެ މަޢުލޫމާތު[ ގެ ނަމުގައި ޝާއިޢުކުރި ފޮތް  އި އަދި އިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވަވެބްސަ މި ޙަފުލާގައި އޮފ ހުގ[

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރު ސިޓ ގެ ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠ ފެވެ ، ޝަރަފުވެރި މެހުމާނުނެރެދެއްވ  

  ެޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑ .ޕ ( ގެ އެހ ގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގ

ގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝ ދު ނިޝާން ޢިއްޒުއްދ ނު އާންމުކޮށްދެއްވ ، ވ ޑިއޯ ކްލިޕްތައް

 ޙުސައިނެވެ. 

  ިވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކިރޮނގުތަކުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހަށް އެހ ތެރިވެދެއްވި ބޭބޭފުޅުންނަށް އެކަމުގެ މި ޙަފުލާގައ

ލިޔުންތައް ރައްދުކޮށްދެއްވ ، އިންފޮޝަން ކޮމިޝަނަރު އަލްފާޟިލް ހަނދާނ   ދެވުނެވެ.ތުން ހަނދާނ  ލިޔުން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮ

 ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރެވެ. 

  : އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ހަނދާނ  ލިޔުން އެރުވުނު ބޭފުޅުންނަކ 

 

 ހެންވޭރު. ނ ޓް ،   އަލްފާޟިލް އިސްމާޢ ލް ޙަބ ބު ޢަބްދުއްރަޙ މް  .0

 އުދަރެސް / ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އައިމަން،    .5

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޢާޒު،  ހެންވޭރު. މިސްޓ ނައިޓް  .0

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖުބައިރު،  ހެންވޭރު، ޓެޑްރެލް  .2

 ާމަފްނުނ،ިަމުގަމީތގި ،  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަހ ން .2

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒ ނަތު،  އެވަރލާސްޓް / މ. ދިއްގަރު  .6

 ތު ސަޢ ދު،  ނިޔަނދުރުމާގެ / ސ. މަރަދޫ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަ .7

 އަލްފާޟިލާ ޙަމްދާ އިބްރާހ މް،  އ ޓުޖެހިގެ / ނ. މާފަރު  .8
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  ،ިމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމ  ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕ .އެސް.އެމް. ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ޙަފުލާގައ

ވެސް، ލު މުބާރާތުން ވަނަތައް ހާސިލުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިނާމާއި ހަނދާނ  ލިޔުން އަޑު މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުނު ރޭޑިއޯ ސުވާ

ހަނދާނ  ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައ ސް ޑޮކްޓަރ ޢަލ  އިނާމާއި މި ފަރާތްތަކަށް  ވުނެވެ.ދެ

 ޝަމ މެވެ. 

 

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދެވެ.  ، އުންމ ދުވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވ ، ފ. ނިލަންދޫ /  0މުބާރާތުން  -

 ވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވ ، ފ. ނިލަންދޫ / އުންމ ދު،  އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލ އެވެ. 5މުބާރާތުން  -

 ގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލ  މުޙައްމަދެވެ.ވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވ ، ފ. ނިލަންދޫ / ބުލްބުލާ  0މުބާރާތުން  -

  ، ދަތުރުކުރާ ރާއްޖޭގެ  ލްޑިވިއަން،މޯރާއްޖޭގެ ޤައުމ  އެއަރލައިން ސުވާލު މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް އައިފަރާތަށް ދެވުނ

 5 ންނެވެ.ކުރެއްވ ، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑު  މި ޓިކެޓު ހަދިޔާ ކޮޅު ޓިކެޓެވެ. 5މަންޒިލަކަށް 

 ކެވެ.ވަނައަށް ދެވުނ  ފައިސާގެ އިނާމެ 0ވަނަ 

 ާއި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހަށް އެކިރޮނގުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތައްކޮށް ދެއްވި ފަރާތްތަކަށ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހާޒިރ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަށާއި ހުރިހާ 

، ވެސް ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު އްވ  ތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަށް   ހަނދާނ  ލިޔުމާއި ހަނދާނ  ފިލާ ޙަވާލުކޮށް ދެގޮ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރުސިޓ ގެ ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠ ފެވެ.

 

o : ހަނދާނ  ފިލާ ލިބުނު ފަރާތްތަކަކ 

 ރެޜަރ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް .0

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންރާސްޓްރަކްޗަރ .5

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  .0

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް  .2

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާ  .2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު  .6

 ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް  .7

 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް  .8

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ   .4
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o ްއިބްރާހ މެވެ ޢަރޫޝާ އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރު ބިއުރޯ ސ ނިއަރ ހޮވުނ ، މުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅު އެންމެ ހާޒިރ އަށ . 

 
o ާޒިޔާން  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް އޮފިސަރު ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ހޮވުނ ، މުވައްޒަފަކަށް  ރަނގަޅު އެންމެ ގޮތަކުން ހުރިހ 

 . މުޙައްމަދެވެ

 

 

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރު ސިޓ ގެ ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ލަޠ ފު ވާހަކަފުޅު ޙަފުލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު މ

މުއްދަތެއްގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބ ތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި  ވާހަކަފުޅުގައި ކުރު  ކެވިދެއް

ރައްޔިތުންނަށް އަދި ކުރަށާއި މުވައްޒަފުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޝަނަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަ

ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އަދި އާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތުގެ 

އެއ  ހަމައެކަނި ފާރަވެރިވުމަށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން މުހިންމުކަމާއި ކަންކަމުގައި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބޭނުމާއި 
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ގެ ހާމަކޮށްދިނުމަކ  ވެސް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވެބްސައިޓްތަކުގައި މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކު

 ވިއެވެ. ވިދާޅު ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް

 ަވާހަކަފުޅު ވެސް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މިންނާ  -ފުޅަށްފަހު އޮތ ، އެންޓިކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކ

  ވެ.ދެއްކެވުމެ

 

 ކޮމިޝަނަރު ސްިވޑްްނައށް ކުރެއްިވ ރަސްމ  ދަުތރުފުޅު 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވައި ތަޖުރިބާ ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

އަށް ސްވިޑްންގެ ސްޓޮކްހޯމަށް ރަސްމ  ދަތުރުފުޅެއް  50ން  08މޭ  5102އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު، 

ފުޅުގައި ސްވިޑްންގެ ކަމާބެހޭ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރު   

ކޮމިޝަނަރުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް ބައިވެރި 

 ކުރެއްވިއެވެ.  
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.ޒިޔާރަތްކުރުން ެއސޯސިއޭޝަނަށް އޯޓިޒަމް މޯލްޑިވްސް  

  ްމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ބަލައިލާ އެ ކުރައްވަ ޓަކައި  އޯޓިޒަމް ކުދ ންނަށް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުންމޯލްޑިވްސ

ވަނަ  08އޮކްޓޯބަރު  5102މޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ މުވައްޒަފުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންފޮހިތްވަރުދ  މަސައްކަތްތަކަށް 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު ދުވަހު، އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ.  މި ޒިޔާރަތުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

ތުން، ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮ  އަބޫބަކުރާއި އޮފ ހުގެ އިސް ވެރ ންނާއި މުވައްޒަފުން

  މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ ރަމްޒ  ހަދިޔާއެއް ހަވާލު ކުރެވުނެވެ. 

 

 

 ރޭިޑއޯ ުޑރާމާ ]ޫހނުެފްނ[
 

 0202  ްވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ބޭއްވެވި ރޭޑިއޯ ޑުރާމާ މުބާރާތުގައި މި އޮފ ހުގެ ފަރާތުނ

އޮފިސަރ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ބައިވެރިވެވުނެވެ. ]ހޫނުފެން[ ގެ ނަމުގައި މި އޮފ ހުން ހުށަހެޅި ޑުރާމާގެ ބަޠަލެއްގެ ބައި އަދާކުރެއްވ ، 

ބަޖެޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާއެވެ. ، ޒިޔާން މުޙައްމަދެވެ. ބަޠަލާއެއްގެ ބައި އަދާކުރެއްވ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ޑުރާމާ ރެކޯޑުކޮށް އެޑިޓުކޮށް ދެއްވ ، އަލްފާޟިލް  ޑުރާމާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރެއްވ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ. 

 ފާޠިމަތު ޒ ނަތެވެ.މުޙައްމަދު ޒަހ ނާއި އަލްފާޟިލާ 
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 ވ ިޑއޯ ކްލިޕް 

  ްމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމ

ވ ޑިއޯ ކްލިޕެއް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. މި ވ ޑިއޯ ކްލިޕްތަކުގައި ދައްކައިދެނ ، މަޢުލޫމާތު  6)ޔޫ.އެން.ޑ .ޕ ( ގެ އެހ އާއެކު ވަނ  

ބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ނުލިބޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހޯދައި ލި

 ތައްޔާރުކުރެއްވ ، އަލްފާޟިލް ސަމާޙް މައުސޫފެވެ. ވ ޑިއޯ ކްލިޕްތައް ފަރުމާކޮށް  ޔޫ.އެން.ޑ .ޕ .ގެ އެހ އާއެކު މިގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 

 ންދަވައެވެ.ކްލިޕްތައް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޓ ވ  ޗެނަލްތަކުން ހިލޭ ފޮނުއްވައިދެއްވަމުން ގެމި ވ ޑިއޯ 

 

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް  5102  

 ވެބްސައިޓު ފަރުމާކުރުން  އު އަ

ށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ވެބްސައިޓު ޒަމާނ  ފެންވަރަށް ތަރައްޤ ކޮށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކާއި ފަސޭހަތަކެއް އެކުލެވޭގޮތަ 

 ތް ފަރުމާ ކުރެވުނެވެ. ވެބްސައިޓު ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ހޮވުނު ކޯޑްފިޝް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ މަސައްކަ 

 ގައެވެ.  00ފެބުރުވަރ   5102ހަވާލު ކުރެވުނ ، 

 ކުރުން.ޕު ޗާ  ވަނަ އަހަރު އަހަރ  ރިޕޯޓު  5102

ޕަބްލިޝާރސް  ޕްރެންޒާ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ގައި 7އޭޕްރ ލް  5102ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ޗާފުކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށް  5102

  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ޗާޕުކުރެވުނެވެ. 

 ލުއިފޮތެއް ފަރުމާކޮށް ޗާފުކުރުން.

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ މަޢުލޫމާތުގެ މުހިންމު ބައިތައް ފަސޭހައިން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަށް ލުއިފޮތެއް ފަރުމާކޮށް  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 

ގައި ނޮވެލްޓ  ޕްރިންޓަރސް އެންޑް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް ޕްރައިވެޓް  0ޖޫން  5102ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، ޗާޕުކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް 

 ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން ޗާޕުކުރެވުނެވެ.
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 އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން. އައު އޮފ ސް 

ން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ޖާގައި ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންޕްރާސްޓްރަކްޗަރު 

ށް ރާމާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަމަގ.ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ އިމާރާތުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި އޮފ ސް ޖާގައަށް ބަދަލުވުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހުނު 

އި އިންޓ ރިއާ ޑިޒައިން ޓަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަށް ކުރެވިފައިވަނ  ލިބިފައިވާ ޖާގައިގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަށް ޓަކައި

ވަނަ ދުވަހު ވަނ  ސްޕޭސް އަރޓް ޕްރައިވެޓް  52ޖޫން  5102މަސައްކަތް ކުރުމަށް  މި ،އަންދާސ  ހިސާބު ހޯދުމަށްފަހު ށްކުރުމަ

 ޓެޑާއި ހަވާލުކޮށް އެ މަސައްކަތް ނިންމިފައެވެ. ލިމި

ކޮށް އެ ސާބު ހޯދުމަށް ދެ ފަހަރު އިޢުލާނުއިންޓ ރިއާ ޑިޒައިން ކުރުމަށް ފަހު އޮފ ހުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންދާސ  ހި

ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތްކޮށް  ސަން ޕްރޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ،ވަނަ ދުވަހު 01އޯގަސްޓް   5102މަސައްކަތް ވަނ  

ވަނަ ދުވަހު ނޮއަރ އެންޑް  55އޮކްޓޯބަރ  5102 ،ނިންމިފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން އައު އޮފ ހުގައި އެއަރކޯން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވަނަ  54އޮކްޓޯބަރ  5102ގޮތުން ބްލެންކް އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ވަނ  ނިންމިފައެވެ. އަދި އައު އޮފ ހުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތެއްގެ 

 ފައެވެ.ފ ހުގައި ވަނ  ކާޕެޓް އަޅައި ނިންމިދުވަހު ސިނަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން މުޅި އޮ

 ޒާއިއޮފ ހުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އޮފ ހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނ ޗަރު ގަނެވުނެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުނަށް ޕާޓިޝަން މޭ

ނޑި ގަނެވުނެވެ. މ ގެ އިތުރުން އޮފ ހުގެ ސައި ކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނ ޗަރާއި މ ޓިން ރޫމަށް ބޭނުންވާ ވެރިންގެ ކޮޓަރިތަކަށް މޭޒާ އި ގޮ

 ލިންގ ކެބިނެޓެއް ގަނެވުނެވެ.ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފައިލިން ރޫމަށް ބޮޑު ފައި އިކޮންފަރަންސް މޭޒު ގަނެވުނެވެ. އަދި އޮފ ހުގަ

ވަސ ލަތްތަކާއެކު އޮފ ހުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުވަނ  ޒަމާނ  ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކުރެވި މަސައްކަތަށް ފަހި މާހައުލަކަށް  މިލިބުނު

 ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.
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 މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ތަފާތު ބައްދަލުވުންތައް 

 މުވައްޒަފު  ތާރ ޚް  ބާއްވަވާ ފަރާތް  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން  #

ސޮސައިޓ  ފޮރ  އެންގޭޖް" ވަރކްޝޮޕް  "މެން 1
 ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން 

ސ ނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ  5102ޖަނަވަރ  
ޕްރޮގްރާމަރ، މުޙައްމަދު 

 ރަޝ ދު 

ސޮސައިޓ  ފޮރ  "މެން އެންގޭޖް" ވަރކްޝޮޕް  
 ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން 

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ،  5102ޖަނަވަރ  
އަޙްމަދު ޒިޔާން 

 މުޙައްމަދު

 ކޮމިއުނިޓ  އ .ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް: 2
 –'އެމްޕަވަރިންގ ރޫރަލް ކޮމިއުނިޓ ސް 

ދަ އަންރ ޗްޑް' ސާކް  ރ ޗިންގ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ 
ފޮރ އިންފޮމޭޝަން 

 ޓެކްނޯލޮޖ 

ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ،  5102ޖޫން   02
 ފާޠިމަތު ޝިހާމު 

ނޭޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓ  ޕްލޭންގެ  3
 ޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މަ

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި
 ކޮމިޝަން 

ޑިރެކްޓަރ، ލ ގަލް  5102ޖުލައި  02
އެފެއާޒް، ފާތިމަތު 

 ސައުސަން

ފިރިހެނުންގެ އުފަންވެނިވި ޞިއްހަތު އަދި  4
ނަފްސާނ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް 

ސޮސައިޓ  ފޮރ 
 ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން 

 )05،04،56(އޯގަސްޓް 
5102 
( 5،06،01ސެޕްޓްންބަރު )
5102 

އޮކުޓޫބަރު 
(17،02،50،58،54 )

5102 
 5102( 12ނޮވެންބަރު )

ސ. ކޮމްޕިއުޓަރ 
ޕްރޮގްރާމަރ، މުޙައްމަދު 

 ރަޝ ދު 

އިންޓަރެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ވިތް  5
ޖަނަލިސްޓް އެންޑް އެޑިޓަރސް އޮފް 

 މ ލްޑިވްސް 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ހޯމްއެފެއާޒް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ،  5102އޯގަސްޓް  16
އަޙްމަދު ޒިޔާން 

 މުޙައްމަދު

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު  6
 ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އުޞޫލާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް

މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ 
 ކައުންސިލް 

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ،  5102އޯގަސްޓް  4-05
 ފާޠިމަތު އާޝާން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
ޝައްފާން އޮފިސަރ، 

 ޤާސިމް
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]އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ ފޮރ އެލިމިނޭޓިންގް  7
 ވަޔަލަންސްއަގައިންޓްސް ވިމެން[ ފޯރަމް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ލޯ 
 އެންޑް ޖެންޑަރ

ޑިރެކްޓަރ، ލ ގަލް  5102ނޮވެންބަރު  01
އެފެއާޒް ފާތިމަތު 

 ސައުސަން
ސ ނިއަރ ބިއުރޯ 

އޮފިސަރ، ޢަރޫޝާ 
 އިބްރާހ މް

އެޑްމިން އެސިސްޓެންޓް 
އޮފިސަރ، މުޙައްމަދު 

 ޝަރ ފް 
އައިޕ އެސްޭއއެސް އާއި ފައިނޭންޝަލް  8

ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ 
 ވޯރކްޝޮޕް 

 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ފިނޭންސް އެންޑް 

 ޓްރެޜަރ  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،  5102ޑިސެންބަރު  7
ޙަސަން ޝާކިރު 

 މުޙައްމަދު
ބަޖެޓް އޮފިސަރ، 
 ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 
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 ތައްތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްހޭލުން

 [މަހޯލި ]ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ފޮނުވުނު 

ނިޔަލަށް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ  ވަނަ ދުވަހުގެ  2ން އެޕްރ ލް  2ވަރ  ޖަނަ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާ ގުޅިގެން،

]މަހޯލި[ ނަމުގައި ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއް ބްރޯޑްކާސްޓް  އަށް 0.11ން  5.11މެންދުރު ފަހު،  ދުވަހު އާދ އްތަ

ޓްރ އެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރ ންނާއި އިންފޮމޭޝަން މިނިސް 00 ތަކުގައި ސަރުކާރުގެޕްރޮގްރާމްއެޕިސޯޑުގެ މި  00 ކުރެވުނެވެ.

ވުނެވެ. އަދި ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ މައިގަނޑު ނަމާގުޅޭ ރިޕޯޓަކާއި ޑުރާމާއެއް އޮފިސަރުންގެ އިންޓަރވިއު ގެނެސްދެ 

މ ގެ އިތުރުން އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި އޮފ ހުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ދެވުނެވެ. 

  ތަކަށް ވަގުތުން ޖަވާބު ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ދެއްވައި އާންމުންގެ ސުވާލު

ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ  ޔުނިޓުން  ސްމި ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމުގައި އޮފ ހުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް އުޅުއްވ  ޕްރޮގްރާމް

 ޒާއިން މުޙައްމަދު ޒަހ ނެވެ.  ،ސައުސަން ޝަހ މެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކ 

 

 ތައް ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު  މިނިސްޓްރ ތަކަށް 

 ބޭއްވުނު ތާރ ޚް 
ސިވިލް 
 މުވައްޒަފުން 

ސިޔާސ  
 ބޭފުޅުން 

 # އިދާރާ 

 1 ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރ  އޮފް 8 6 ގައި  50 ޖަނަވަރ 

 2 އޮފް ހެލްތު  މިނިސްޓްރ  7 21 ގައި 07އަދި ފެބުރުވަރ   02ޖަނަވަރ  

 3  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މިނިސްޓްރ  11 11 ގައި  08ފެބުރުވަރ  

 4  އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރ  6 6 ގައި  04ފެބުރުވަރ  

 5 އޮފް ޓޫރިޒަމް  މިނިސްޓްރ  3 8 ގައި  4އަދި މާރިޗު  4އެޕްރ ލް 

 6 އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރ  6 11 ގައި  2މާރިޗު 

 7 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރ  7 31 ގައި 55އެޕްރ ލް 

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް  މިނިސްޓްރ  2 8 ގައި  52އަދި  08މެއި 
 ސިކިއުރިޓ  

8 

 9 އޮފް ފިޝަރ ޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރ • 5 8 ގައި 7އަދި ޑިސެންބަރު  00މާރިޗު 
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އެންޑް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  މިނިސްޓްރ  5 13 ގައި  4ޑިސެންބަރު 
 އެނަރޖ 

10 

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މިނިސްޓްރ  3 4 ގައި  01ޑިސެންބަރު 
  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

11 

 12 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ   މިނިސްޓްރ  5 11 ގައި  0ޖޫން 

 13 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރ  0 7 ގައި  0ޖޫން 

 14  އޮފ ސް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނ  0 17 ގައި  00ޑިސެންބަރު 

 15  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ  މޯލްޑިވްސް 0 20 ގައި  00ޑިސެންބަރު 

   ޖުމުލަ  68 182  

 

 ބައްދަލުވުން  ބޭއްވުނު  އަތޮޅުތެރޭގައި 

 # އަތޮޅު  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ރައްޔިތުންގެ އަދަދު  ބޭއްވި ތާރ ޚް  ބޭއްވި ރަށް 

 1 އަތޮޅުބ.  20 23 ށް  0ން  0ފެބުރުވަރ   އޭދަފުށި 

 2 އަތޮޅު ސ. 23 28 ށް  56ން  52 ފެބުރުވަރ  އައްޑޫ ސިޓ 

 3 އަތޮޅު އއ. 13 0 ށް  4ން  7 މާރިޗު ރަސްދޫ 

 4 އަތޮޅު ށ. 19 103 ށް  5ން އެޕްރ ލް  00 މާރިޗު ފުނަދޫ 

 5 އަތޮޅު  ވ. 10 0 ގައި 05 އެޕްރ ލް ފެލިދޫ 

 6 އަތޮޅު  ޏ. 18 42 ށް  06ން  02 އެޕްރ ލް ފުވައްމުލައް 

 7 އަތޮޅު  ކ. 34 0 ގައި  06 އޯގަސްޓް މާލެ ސިޓ  

 8 އަތޮޅު ހއ. 23 21 ށް  2ން  5 އޯގަސްޓް ދިއްދޫ 

 9 އަތޮޅު  ހދ. 25 34 ށް  6ން  2 އޯގަސްޓް ކުޅުދުއްފުށި 

 10 އަތޮޅު ތ. 20 27 ށް  57ން  52 އޯގަސްޓް ވޭމަންޑޫ 

 11 އަތޮޅު އދ. 16 29 ށް  5ން  0 ނޮވެންބަރު މަހިބަދޫ 

 12 އަތޮޅު  ދ. 13 62 ށް  04ން  07 ނޮވެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

 13 އަތޮޅު މ. 18 28 ށް  06ން  02 ޑިސެންބަރު މުލި

  ޖުމުލަ  252 397  

 

 



 5102 އަހަރ  ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް

38 
 

 

  ބައްދަލުވުން  ބޭއްވުނު  ޝަން އޮފިސަރުނަށް އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭ ބައެއް  ދައުލަތުގެ  ހުރި  މާލޭގައި 

 5102 ޖުލައި 06 

އިންފޮމޭޝަން  އަހުލުވެރިކުރުމަށް، މާލޭގައި ހުރި ބައެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށްމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 

 .ވަޑައިގަތެވެ  ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ 28ބައްދަލު ވުމުގައި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން  އޮފިސަރުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި

 .މާތު ދެއްވ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫ

  ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންން އޮފިސަރުނަށް އިންފޮމޭޝަ އިދާރާތަކުގެ މާލޭގެ ބައެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ގައި ހުރި މާލެއަތޮޅު

 މ ޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

، މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މ ޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އަދި ކުރަމުން ގެންދާ  ކުރެވިފައިވާ އޮފ ހުން ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން

 ވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަން އެންޑް އެނަރޖ ގެ މ ޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު  00އޭޕްރ ލް  5102

 ޑިރެކްޓަރއަބޫބަކުރާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮފ ހުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވ ، 

ޑިރެކްޓަރ، ލ ގަލްއެފެއާޒް ފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލް ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމާއި 

 އެވެ.ތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަންއަލްއުސް

 

ތުގެ މ ޓިންގ އިމާރާ އާ އޮފ ހުގެ ދުވަހު، ވަނަ 51 ޑިސެންބަރު 5102 ބޭއްވުނ ، ބައްދަލުވުން ދެވަނަ ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު މ ޑިއާތަކަށް

އަބޫބަކުރާއި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ ރޫމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވ ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުލްޢަޒ ޒު ޖަމާލު 

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމާއި ޑިރެކްޓަރ، ލ ގަލްއެފެއާޒް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު 

 ސައުސަންއެވެ.
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ވަނަ  5102ޙައްޤު ޤާނޫނުގެ ދަށުން،   މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
 ހުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްއަހަރު މި އޮފ 

 

 

 

 

 

ބަލައި  މައްސަލަ
 ނިންމިގޮތް 

  ލިބުނުތާރ ޚް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  މައްސަލަ  ދެވުނު ތާރ ޚު  ޖަވާބު 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
ލިބިގަތުމުގެ މަރުހަލާތައް 
ހަނަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި 

ކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރިޔަށް 
ދާންވ  ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކޮށް ދެވުނު. 

ސަރުކާރުގެ  5102އެޕްރ ލް  16
މިނިސްޓްރ  އަކުން 

 މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން 

 5102އޭޕްރިލް  16 އާންމު ފަރާތެއް 

 
އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ 

މަޤާމަށް  ،މަތިން
ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން އޭނާއަށް 
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 
މާކުހުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ސާފުކޮށްދެވުނު. 

މި އޮފ ހުގެ އެޑްމިން  5102މެއި  56
އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް 
ކުރިމަތިލައްވައިގެން 

ލިބުނު މާކުސް 
 ހޯއްދެވުމަށް 

 5102މެއި   17 މު ފަރާތެއް އާން

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ 
މަޤާމަށް  ،މަތިން

ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ 
ތެރެއިން އޭނާއަށް 
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 
މާކުހުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކޮށްދެވުނު.

 0މި އޮފ ހުގެ  5102ނޮވެންބަރު  50
މަގާމަކަށް 

ކުރިމަތިލައްވައިގެން 
ލިބުނު މާކުސް 

 ހޯއްދެވުމަށް 

 5102ނޮވެންބަރު  14 އާންމު ފަރާތެއް 
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 އްހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން 
ްސަލަ

މައ
 

ިގޮތް 
ންމ

 ނި
ލައި

ބަ
 

ވާބު
ޖަ

 
ާރ ޚު 

 ތ
ައިވާ

ެވިފ
ދ

 

ްސަލަ
މައ

 

ހުރި 
ޅުން

ގު
 

ދާރާ 
އި

 

ްސަލަ
މައ

 
ރާތް 

ި ފަ
ހެޅ
ހުށަ

 

ްސަލަ
މައ

 
ނު 

ލިބު
ާރ ޚް 

ތ
 

ްޞ ލު 
ތަފ

 

ްސަލަ
މައ

 
ބަރު 

ނަން
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ގެ )ރ( ގެ  ވަނަ މާއްދާ  55ޤާނޫނުގެ 

ނަންބަރާއި އެ މާއްދާގެ )ރ(  ( ވަނ2ަ)
( ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާ ގޮތުގެ 6ގެ )

ފެމިލ  އެންޑް ޗިލްޑްރަން  މަތިން،
ސަރވިސް ސެންޓަރުން ނިންމަވާފައިވާ 

ރަނގަޅު ނިންމެވުމެއްކަމަށް  ނިންމެވުމަކ 
 ދެވުނު.  ޖަވާބު

 

52 
ުއަރ 

ޖެނ
 

51
02

 

ދަރިފުޅުގެ މަންމަ 
އަމަލު ކޮށްފައިވާގޮތް 
 ރަށެއްގެ ފެމިލ  އެންޑް
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް 
ސެންޓަރުން ސިއްރު 
 ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށ  
ފެމިލ  އެންޑް 
ޗިލްޑްރަންސް 

 ސަރވިސް ސެންޓަރު 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

04 
ުއަރ 

ޖެނ
 

51
02

 

ރަށެއްގެ ފެމިލ  
އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

ސަރވިސް 
ސެންޓަރުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން 

51
02

/
10

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި ގައިވާ ގޮތުގެ 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނުލިބިއްޖެނަމަ
)ނުވަދިހަ(  41ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ފެށިގެން  ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދެވުނު.

 

05 
ުވަރ  

ބުރ
ފެ

 
51
02

 

ތަފާތު އެތައް 
ފަހަރެއްގެ މަތިން 
މަޢުލޫމާތު ފޯމާއި 

ސިޓ  
ހުށަހެޅުމުންވެސް 
އެއްވެސް ޖަވާބެއް 
ދެއްވާފައިނުވާތ ، 
ދެންކަންތައް 
ކުރަންވ ގޮތް 

ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި 
 ޝަކުވާ 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ންމު ސަރވިސް 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

14 
ުވަރ  

ބުރ
ފެ

 
51
02

 

ފުލުހުންގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
15
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26 ޤާނޫނުގެ

ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް 
މުރާޖަޢާކޮމެޓ  އަށް  އެދި އެ އިދާރާގެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
 ތެރޭގައި ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު

އެނިންމުމެއް ، ލިބިވަޑައިނުގެންފި ނަމަ
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ  )ނުވަދިހަ(
އެނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން 

ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ) 41ފެށިގެން 
 ތެރޭގައި ތިންވަނަ 

05 
ުވަރ  

ބުރ
ފެ

 
51
02

 

ތަފާތު އެތައް 
ފަހަރެއްގެ މަތިން 
މަޢުލޫމާތު ފޯމާއި 

ސިޓ  
ހުށަހެޅުމުންވެސް 
އެއްވެސް ޖަވާބެއް 
ދެއްވާފައި ނުވާތ ، 
ދެންކަންތައް 
ކުރަންވ ގޮތް 

ސާފުކުރާން އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ންމު ސަރވިސް 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

14 
ުވަރ  

ބުރ
ފެ

 
51
02

 

ފުލުހުންގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
10

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( އަދި  3ޤާނޫނުގެ 

އެފަރާތުން   )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޫކޮށްދެއްވުމަށާއި 
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް މިއޮފ ހަށް 
 އަންގަވައި ދެއްވުން ދެންނެވުނު.

 

10 
ރިޗު

މާ
 

51
02

 

އެތައް ފަހަރެއްގެ 
މަތިން މަޢުލޫމާތެއް 

ހޯދާން ހުށަހަޅާފައިވާނެ 
ކަމަށާއި އެމަޢުލޫމާތު 
ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ންމު ސަރވިސް 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

07 
ުވަރ  

ބުރ
ފެ

 
51
02

 

ފުލުހުންގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
12
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42 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ގައިވާ ގޮތުގެ  ވަނަ މާއްދާ  21ޤާނޫނުގެ 

މަތިން، ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް މިއޮފ ހުން 
އަންގައިގެން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށްފަހު، 
ޔައުމިއްޔާ ގައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ 
މަޢުލޫމާތު އުނިކޮށް އެ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ދެވުނު.ފޯރުކޮށް 

 
00 

ްރ ލް
އޭޕ

 
51
02

 

ޖަލުގައި މިހާރު ޙުކުމް 
ތަންފ ޒުކުރަމުންދާ 

ގައިދ އަކު 
ބޭސްފަރުވާގެ 
 ،ލިޔުންތަކާއި 

މެޑިކަލް ބޯޑުން 
ނިންމާފައިވާ 

ނިންމުމުގެ ކޮޕ އާއި، 
މެޑިކަލް ބޯޑުގައި 
ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ 
ނަމާއި މަގާމު އަދި 

އައި.ޖ .އެމް 
ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަމާބެހޭ 

ޑޮކްޓަރުން އޭނާގެ  5
ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން 
ބޭސްފަރުވާ ކުރެވެން 

ނެތްކަމަށް 
ދެކެވަޑައިގެން 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން 
އްޔަށް އޭނާގެ ބަ

ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް 
ހުއްދަ ދެއްވާފައި 
ވަނިކޮށް އެކަން 

ހުއްޓުވާފައިވާ ސަބަބު 
ހޯދާން ހުށަހެޅުމުން އެ 
މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭކަމަށް 
ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 
 ސަރވިސް 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

52 
ުވަރ  

ބުރ
ފެ

 
51
02

 

  ދައުލަތުގެ
 އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
12
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43 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި ތާރ ޚުން  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. އޭނާއަށް  ހުށަހެޅުމަށް

 

14 
ރިޗު

މާ
 

51
02

 

އޭނާއަށް ލިބުނު ކޯހާ 
ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ 
ސިޓ ތައް ހޯދާން 
ހުށަހެޅުމުން 

ނުލިބުނުކަމަށް ބުނެ 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

އެންވަޔަރމަންޓް 
ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އެޖެންސ  ) އ .ޕ .އޭ(

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

12 
ރިޗު

މާ
 

51
02

 

  ދައުލަތުގެ
 އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
16

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތުގެ  ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

08 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

ޖިނާއ  އިޖުރާއާތުގެ 
ޤާނޫނުގެ މަޢުލޫމާތު 
ހޯދަން މަސައްކަތް 
ކޮށް މިހާތަނަށް 
 އެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައި
ނުވާތ ، ޖިނާއ  

އިޖުރާއާތުގައިވާ ހުރިހާ 
މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭނެގޮތް 
ހަދައިދިނުން އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

15 
ްރ ލް

އޭފ
 

51
02

 

  ދައުލަތުގެ
 އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
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44 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
ކޮމެޓ  އަށް އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

 )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

50 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

 5102މާރިޗު  00
ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްޔާއިން 
ނެރެފައިވާ އަމުރު 
ގައި ދައުލަތުގެ 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 
ލިޔެކިޔުމެއް އެއ  
ސައްހަ އެއްޗެއްކަން 
ނުވަތަ ސައްހަ 

ނޫންކަމަށް އެއްޗެއް 
ނޑައެޅޭނެ  ކަ

އުޞޫލުތައް ބަޔާން 
ކޮށްފައިކަމަށާއި 

އެޤަޟިއްޔާގެ އެންމެހާ 
މަޢުލޫމާތު 

ހޯދައިދިނުމަށް އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ.

 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

15 
ްރ ލް

އޭފ
 

51
02

 

  ދައުލަތުގެ
 އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
18

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

15 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

ފަހަރެއްގެ އެތައް 
މަތިން މަޢުލޫމާތެއް 

ހޯދާން ހުށަހަޅާފައިވާނެ 
ކަމަށާއި އެ މަޢުލޫމާތު 
ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ންމު ސަރވިސް 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

15 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

ފުލުހުންގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން
 އްސަލަ:ހުށަހެޅި މަ

51
02

/
14
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

50 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

އިޖުރާތުގެ ޖިނާއ  
ޤާނޫނާއި ބެހޭ 

އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު 
ލިބޭނެ ގޮތް 

ހަދައިދިނުން އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ.

 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 
 ސަރވިސް 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

17 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

އިދާރާއަކުން  
 މަޢުލޫމާތު

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
01

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ގޮތުމުގެ މަތިން 
އެންގުމުން އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 

50 
ްރ ލް

އޭޕ
 

51
02

 

އޭނާ އާއި ގުޅުންހުރި 
ސިޓ އެއްގެ  ކޮޕ އެއް 
ހޯދާން އެދުމުން 

ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ  
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

 މަޖ ދިއްޔާ ސްކޫލް 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

18 
ލް 
ޕްރ 

އޭ
51
02

 

ސްކޫލަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 މައްސަލަ: ހުށަހެޅި

51
02

/
00

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ގޮތުމުގެ މަތިން 
އެންގުމުން އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 

 
ވަޒ ފާ އަދާ ކުރިއިރު  

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 
ގޮތުގެ ބައެއް 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދާން
އެދުމުން، އެދުނު 

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 
ބައެއް މަޢުލޫމާތު 
ނުލިބޭކަމަށްބުނެ، 
އެމަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާ 
ދިނުމަށް އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ.

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ހައުސިން އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

00 
ެއި 
މ

51
02

 
މިނިސްޓްރ  އަކުން 

މަޢުލޫމާތު 
ން ޢާންމު ނުލިބިގެ 

 ފަރާތަކުން
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
05
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46 
 

މިއ  ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކަށް 
މިނިސްޓްރ  އަކުން ފޮނުވާފައިވާ 

ސިޓ އެއް ކަމުގައިވާތ  މަޞްލަޙަތައް 
ބަލާފައި މިސިޓ ގެ ކޮޕ އެއް ދޫކުރުމަށްވުރެ 

ވަނަ  02މިޤާނޫނުގެ އެދެވިގެންވަނ  
ބަޔާންކުރާ ގައި  0މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

މިންވަރަށް އެދިވަޑައިގަތް މަޢުލޫމާތު 
ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ފަރާތަށް 
ދިނުންކަމުގައިވާތ   ކައުންސިލުން 
ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކ  ސައްޙަ 
 ނިންމެވުމެއް ކަމުގައި ޖަވާބު ދެވުނު.

 

07 
ެއި 
މ

51
02

 

ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާއަކަށް 

މިނިސްޓްރ  އަކުން 
ފޮނުވާފައިވާ 

ސިޓ އެއްގެ ކޮޕ  
ހޯދާން އެދުމުން އެ 
ސިޓ ގެ ކޮޕ އެއް 
ލިބިފައި ނުވާތ  
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ.

 

މާޅޮސްމަޑުލު 
އުތުރުބުރ  މާކުރަތު 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

05 
ެއި 
މ

51
02

 

ރަށެއްގެ 
ކައުންސިލްގެ 
އިދާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

 ނުލިބިގެން ޢާންމު
ތަކުން ފަރާ

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
00

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާގައި ގޮތުގެ މަތިން 
ދެންނެވުމުން އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 

01 
ން 

ޖޫ
51
02

 

އެ އިދާރާއިން 
ވަކިކޮށްފައިވާ 
މުވައްޒަފުންގެ 

އަދަދާއި، ވަޒ ފާއިން، 
ސަސްޕެންޑް 
ކޮށްފައިވާ 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 
އަދި މިގޮތަށް 

ވަޒިފާއިން ވަކިކޮށްފައި 
އަދި ސަސްޕެންޑް 
ކޮށްފައިވާ ސަބަބު 

ހޯދާން އެދި ނުލިބުމުގެ 
ސަބަބުން 

ހުށަހަޅައިފައިވާ 
 ޝަކުވާ 

 

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ޑިފެންސް އެންޑް

 ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ  

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

08 
ެއި 
މ

51
02

 

މިނިސްޓްރ  އަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
02

 



 5102 އަހަރ  ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް

47 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް އެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

ތެރޭގައި ތިންވަނަ  )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

51 
ެއި 
މ

51
02

 

ވަނަ އަހަރުގެ  5102
އޮކްޓޯބަރު މަހާއި 
ނޮވެންބަރު މަހު 

ބޭއްވުނު ސެކަންޑަރ  
ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް 
ޢިމްތިހާނުގެ 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑ ޒް 
މާއްދާގެ ޖަވާބު 
އެދި ކަރުދާސް ހޯދާން 

ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ޕަބްލިކް 

 އެގްޒޭމިނޭޝަންސް 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

57 
ެއި 
މ

51
02

 

ދައުލަތުގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
02

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ  ގެ )ހ(   02ޤާނޫނުގެ  

މިއޮފ ހުން ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 0ގެ )
ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް އިމްތިހާނު ކަރުދާސް 
އޭނާއަށް ދެއްކެވުމަށް ދެންނެވުމުން، އެ 

 ފުރުސަތު އޭނާއަށް ދެއްވި.

02 
ލައި

ޖު
 

51
02

 

ވަނަ އަހަރުގެ  5102
އޮކްޓޯބަރު މަހާއި 
ނޮވެންބަރު މަހު 

ބޭއްވުނު ސެކަންޑަރ  
ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް 
ޢިމްތިހާނުގެ 
އިސްލާމިކް 

ސްޓަޑ ޒްގެ މާއްދާގެ 
ޖަވާބު ކަރުދާސް 
ހޯދާން އެދުމުން 
ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ޕަބްލިކް 

 އެގްޒޭމިނޭޝަންސް 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

16 
ައި 
ޖުލ

51
02

 

ދައުލަތުގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
06
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ މަރުހަލާ ކަ

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

54 
ެއި 
މ

51
02

 

މިސްކިތު 
މުވައްޒަފުންނަށް 
ބަންދު ދުވަހުގެ 
 10އިތުރުގަޑި ދިނުން 

ން  5101ޖޫން 
ފެށިގެން ހުއްޓާލާފައި 
ވަނިކޮށް،  އަލުން 

އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ 
ދެއްވަން ކޮމިޝަނުން 
ރަށު ކައުންސިލް 
އިދާރާއިން 

އަންގަވާފައިވަނ  
ކޮންފަރާތަކުން 
އެފައިސާ 

ދެއްވައިގެންތޯ އާއި 
އެކަމާ ބެހޭ 

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާން 
އެދުމުން ނުލިބޭ ކަމަށް 
ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

ސިވިލް ސަރވިސް 
ންމު ކޮމިޝަން 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

02 
ން 

ޖޫ
51
02

 

މިނިވަން 
މުއައްސަސާއަކުން 

މަޢުލޫމާތު 
ޢާންމު ނުލިބިގެން 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
07

 



 5102 އަހަރ  ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް

49 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
އެ އާ ޙަވާލާދ   ވަނަ މާއްދާ  2ޤާނޫނުގެ 

އިދާރާއިން އެކަން ނިންމުމަށް ބޭއްވުނު 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހޯދައި ދެވުނު.

12 
ަރު 

ޓޯބ
އޮކް

51
02

 

މިސްކިތު 
މުވައްޒަފުންނަށް 

ދުވަހުގެ ބަންދު 
 10އިތުރުގަޑި ދިނުން 

ން  5101ޖޫން 
ފެށިގެން ހުއްޓާލާފައި 
ވަނިކޮށް،  އަލުން 

އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ 
ދެއްވަން ކޮމިޝަނުން 
ރަށު ކައުންސިލް 
އިދާރާއިން 

އަންގަވާފައިވަނ  
ކޮންފަރާތަކުން 
އެފައިސާ 

ދެއްވައިގެންތޯ އާއި 
އެކަމާ ބެހޭ 

ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާން 
ނުލިބޭ ކަމަށް އެދުމުން 

ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ 
 ޝަކުވާ.

 

ސިވިލް ސަރވިސް 
ންމު ކޮމިޝަން 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

56 
ަސްޓް 

އޯގ
 

51
02

 

މިނިވަން 
މުއައްސަސާއަކުން 

މަޢުލޫމާތު 
ނުލިބިގެން ޢާންމު 

 ފަރާތަކުން
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
08
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50 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ގޮތުގެ މަތިން 
އެންގުމުން އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 

 
12 

ރު 
ްޓޯބަ

އޮކ
51
02

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ވަނަ  528ޤަވާއިދުގެ 

 0މާއްދާގެ )ނ(ގެ 
ވަނަ ނަންބަރުގެ 
ދަށުން ވަޒިފާއަށް 
ނުނިކުތުމަށް 
އަންގާފައިވާތ  
މައްސަލައިގެ 
ތަޙްޤ ޤަށް 

އެކިފަރާތްތަކުން 
ދެއްވާފައިވާ 

ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕ  އަދި 
މިބާވަތުގެ 
މައްސަލަތައް 
ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް 
އިޚުތިޞާޞް 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް 
ނޑައަޅާފައިވާއިރު  ކަ
އެފަރާތަކާ ޙަވާލު 

އްވައި މައްސަލަ ނުކުރަ
ކުރިޔަށް 

ގެންދަވާކަމަށް 
ވިދާޅުވަނ  

ކޮންޤާނޫނެއްގެ 
ކޮންމާއްދާއެއްގެ 

ދަށުންކަން ސާފުކޮށް 
ދެއްވުން އެދި 
ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ޝަކުވާ 

 

 ޖަމާލުއްދ ން ސްކޫލު 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

10 
ން 

ޖޫ
51
02

 

މާލޭގެ ސްކޫލަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހެޅި މައްސަލަ:ހުށަ

51
02

/
04
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51 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ގޮތުގެ މަތިން 
އެންގުމުން އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 

02 
ުބަރު

ކްޓ
އޮ

 
51
02

 

އިދާރާގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް 

ދުވަހުގެ ބަންދު 
 10އިތުރުގަޑި ދިނުން 

ން  5101ޖޫން 
ފެށިގެން ހުއްޓާލާފައި 
ވަނިކޮށް،  އަލުން 

އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ 
ދެއްވަން 

އަންގަވާފައިވަނ  ކޮން 
ފަރާތަކުން އެފައިސާ 
ދެއްވައިގެންތޯ އާއި 

އެކަމާ ބެހޭ 
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާން 
އެދުމުން ނުލިބޭ ކަމަށް 
ބުނެ ހުށަހަޅައިފައިވާ 

 ކުވާ ޝަ

 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

54 
ލައި

ޖު
 

51
02

 

މިނިސްޓްރ  އަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ 

 

51
02

/
51

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފޯމެއް 
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެފަރާތުން 

ޖަވާބު  ލިބިފައިވާ ސިޓ ތަކަށް
ދެވިފައިވާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން ޖަވާބު 
ދެއްވުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތައް 

 އެކަން އެންގުނު.

 

16 
ރު 
ންބަ

ެޕްޓެ
ސ

51
02

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

އެއިދާރާއަށް ލާފައިވާ 
ސިޓ  ތަކަށް އެއްވެސް 
ޖަވާބެއް ލިބިފައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާތ  
 ޝަކުވާ 

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ންމު ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

16 
ްޓް 
ަސ
އޯގ

51
02

 

ދައުލަތުގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
50

 
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 

ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 
ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ގޮތުގެ މަތިން 

އެންގުމުން އެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

07 
ބަރު

ޮވެން
ނ

 
51
02

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު 
ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

މިނިސްޓްރ  އޮފް 
ންމު އެޑިޔުކޭޝަން 

ޢާ
 

ަކުން 
ރާތ

ފަ
 

12 
ބަރު

ޮވެން
ނ

 
51
02

 

ދައުލަތުގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
55
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52 
 

ރެކޯޑު ކުރެވިފައިހުރި މައްސަލައާ ގުޅުން 
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް  

ވަނަ  2ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް އެންގުމުން އެ 
 އިދާރާއިން ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 
07 

ބަރު
ޮވެން

ނ
 

51
02

 

 0482ގޯތި ހޯދުމަށް 
އާއި  5101ން 

ދެމެދު ހުށަހަޅާފައިވާ 
ސިޓ  ތަކުގެ ކޮޕ  ތައް 
ހޯދާން އެދުމުން ބައެއް 
ސިޓ ތަކުގެ ކޮޕ  
ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

 

މާޅޮސްމަޑުލު 
އުތުރުބުރ  މ ދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

15 
ބަރު

ޮވެން
ނ

 
51
02

 

ރަށެއްގެ 
ކައުންސިލްގެ 
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

 ނުލިބިގެން ޢާންމު
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
50

 

ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި 
ފަރާތުން އެއްވެސް ފޯމެއް ލިބިފައި 

ނުވާކަމަށް އެ ދެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން 
އޮފިސަރ ވިދާޅުވެފައި ވާތ އާއި، 

ހުށަހެޅި ފޯމު، ބަލައިގަތް އެއިދާއަށް 
ކަމަށްދޭ ލިޔުން މިއޮފ ހަށް ފޮނުވައި 

ދެއްވުންއެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 
ސިޓ  ފޮނުވުމުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް 

މަސްދުވަސް ވެފައިވާތ   5ނުލިބި 
 މިމައްސަލަ ފައިލް ކުރެވިފައި.

 

5 
ބަރު

ިސެން
ޑ

 
51
02

 

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން 
އެދުމުން 

ލިބިފައިނުވާކަމަށް 
ބުނެ، މައްސަލަ ބަލާ 

ދިނުމަށް އެދި 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ޖުޑ ޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

01 
ބަރު

ޮވެން
ނ

 
51
02

 

 ޝަރުޢ  
އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
 ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

51
02

/
52

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ފެށިގެން ތާރ ޚުން

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 

 

15 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

51
02

 

ޢުލޫމާތެއް ހޯދާން 
އެދުމުން 

ލިބިފައިނުވާކަމަށް 
ބުނެ، މައްސަލަ ބަލާ 

ދިނުމަށް އެދި 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

 

 

 ކ.މާފުށި ޖަލު 

ންމު
ޢާ

 
ަކުން 

ރާތ
ފަ

 

15 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

51
02

 
ޖަލެއްގެ 

އިދާރާއަކުން 
މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބިގެން ޢާންމު 
ފަރާތަކުން 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ:

 

51
02

/
52
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53 
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ  2ޤާނޫނުގެ 

ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާއަށް ގޮތުގެ މަތިން 
އެންގުމުން އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު.

 

01 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

51
02

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
އިދާރާއަށް 

ހުށަހަޅައިފައިވާ 
އެއްވެސް 

ހުށަހެޅުމަކަށް ޖަވާބެއް 
ދެއްވާފައި 

ނުވާކަމަށްބުނެ، 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ންމު ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް 
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 މިނިވަން
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ 
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26ޤާނޫނުގެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި 
އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ  އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ   ހުށަހަޅައި، ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުނު 

އެނިންމުމެއް ނިންމި  ،ނަމަ
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ  41ތާރ ޚުންފެށިގެން 

ތެރޭގައި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް 
 41ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިންވަނަ 
މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި އޮފ ހަށް ޝަކުވާ 

 ޖަވާބު ދެވުނު. ހުށަހެޅުމަށް 
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މަޢުލޫމާތެއް 
ހޯދާންއެދުމުން 
ލިބިފައިނުވާކަމަށް 

ބުނެ،  މައްސަލަ ބަލާ 
ދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.
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ނުލިބިގެން ޢާންމު 
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 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅި އަހަރ  ރިޕޯޓުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 

 ލަ އަދަދު ޕޯޓު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޖުމު ރި  އަހަރ 

 ކައުންސިލް އިދާރާތައް  14

 ސްކޫލްތައް  0

 އިދާރާ / މުއައްސަސާތައް 12

 މިނިސްޓްރ ތައް  2

 ކޯޓުތައް  0

 ޞިއްޙ މަރުކަޒުތައް  0

 ލަ އަދަދު ޖުމު  28

 

 ރިޕޯޓުގެ ތަފުސ ލު  އަހަރ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅި  ޖުމުލަ 

 ހުށަހެޅި މިންވަރު  106

 އިޖާބަދެވުނު މިންވަރު  107

 މަޢުލޫމާތު ދެވުނު އަދަދު  81

 މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި އަދަދު  7

 މުރާޖަޢާ ކޮމެޓ އަށް ހުށަހެޅުނު މިންވަރު  2

 ފ ނެގުނު އަދަދު  6

 އަދަދު ) ދިވެހި ރުފިޔާއިން (ފ ގެ  99
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 ނިންމައިލުމުގެ ކުރިން

ކުރު ތާރ ޚުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މުހިންމު ވަނަ އަހަރަކ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ  5102ދިޔަ ނިމިގެން       

އޮފ ސް  ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިފައިވާ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެނ ، އެކަށ ގެންވާ

ސައިޓަކާއި  އޮފ ހުގެ އެހެނިހެން ވެސް ވަސ ލަތްތައް ޖާގައެއްގެ ހަމަޖެހިގެން ދިއުމެވެ. އެއާއެކު އާ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން ތަނަވަސް އާ ވެބް

 ފުރިހަމަ ވެގެން ދިއުމެވެ. 
މިކަންކަން ފުރިހަމަވެގެން ދިއުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހ ތެރިކަން ލިބިފައިވާކަން 

 ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވަނަ މާއްދާއިން ރައް 54ޤާނޫނު އަސާސ ގެ 

ހިނދު، މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބޭނޭގޮތް ވުމަކ ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި ކަމަކަށް ވ 

ރިހަމަ ގޮތުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެވޭނޭ މަގު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފު

 ވަނ  ދައުލަތުން ފަހިކޮށް ދެއްވައިފައެވެ. 

ޔާމ ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا އެހެންކަމުން، ދައުލަތުން މިކަމަށް ދެއްވާ އިސްކަމަށް ޓަކައި، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ޝުކުރު ދަންނަމެވެ.  ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ހަމައެއާއެކު، މިދިޔަ އަހަރު މި އޮފ ހުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤ އަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވި، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ޖިހާދަށާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮނަރަބްލް ޑޮކްޓަރ هللا ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  އޮނަރަބްލް ޢަބްދު

މުޙައްމދު މުޢިއްޒަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މިޝުކުރުގައި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ލިބުނު 

 އެހ ތެރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ލެއްވުމާއި ޤާބިލު އޮފ ހުން އާންމުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ގުޅިފައިވަނ ، ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރު 

 ހުނަރުވެރިކަމާކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެންކަމުން އޮފ ހުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޝުކުރު 

 ދަންނަވަމެވެ.  

ގު ވަޒަންކޮށް ވަނަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބ ތަކުގައި ހިއްސާ ވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ އަ  5102މ ގެ އިތުރުން ވެސް 

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑުމެން އާ އަހަރަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ދަތުރުކުރަމުން މިދަނ ، އިތުރު ކާމިޔާބ އާއި ފަހިކަމަށް އެދެމުންނެވެ.  އަޅުގަ

ރިޔަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ލިބެންވާ ފުރިހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމުގައި ކު 

 ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެކަން ފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ޢަޒުމާއި އުންމ ދާ އެކުގައެވެ. އެޅެންއޮތް 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި އަރުތައާއި ފާގަތިކަން މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ.، هللاމާތް  އަޅުގަ
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5ޖަދުވަލު   

  
 

5102ޖުމުލަ ޚަރަދު   ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  2,882,712.75
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 134,980.69
 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  115,753.04
 ލިޔެކިޔުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  51,752.31
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ އާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  7,002.36
 އިލެކްޓްރިކާބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  2,968.00
 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 8,615.42
 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް  4,361.86
 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  2,844.04
އަދި ޓެލެކްސް ޓެލެފޯން، ފެކްސް  43,492.44  
 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  8,815.60
 ލ ޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު  76,436.60
 ކުނ ފ   އޮފ ސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާއާއި 6,000.00
 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖު ޚަރަދު 678.70
 ޚަރަދު އުފުލުމުގެ  10,000.00
 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު  63,552.27
 އިޖްތިމާޢ  ތަރައްޤ ގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  1,022.90
 ޢާންމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތ ގެ ޚަރަދު  50,560.52
 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން  20,000.00
 އޮފ ސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު  54,790.02
 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  378,271.93
 މ ހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން  1,074,464.96
ން ފަރުނ ޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރު 63.60  
 މެޝިނަރ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން  16,615.50
 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 4,028.00
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  
 ފަރުނ ޗަރާއި ފިޓިންގްސް  195,503.90
 މެޝިނަރ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް ޕްލާންޓް، 439,213.26
 ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )ޓޫލްސް(އެކިއެކި މަސައްކަތަށް  4,656.81
 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި  14,840.00
 އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ އައި.ޓ . 158,116.13
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   0ޖަދުވަލު 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފ ސް  ނަން  މަާގމް 

 1 ހއ ހޯރަފުށި  ހއ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ުމޚްތާރު  މުަޙއްަމދު އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝންޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ަޝމ މް  އަްޙމަދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 ހޯރަފުށ  ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 2 ހއ ހޯރަފުށި 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ޝާފިޢު  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ހޯރަފުށ  ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 3 ހއ ހޯރަފުށި 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ  ބާރަށު   މުަޙއްަމދު ޞަފްޢަތު ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 4 ހއ ބާރަށު 

 5 ހއ ބާރަށް  ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް  އިްޤބާލް  އަްޙމަދު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

ހއ. ަމސަަދރުސަތުލް ަޝިއޚް  ޙަސަން ވަޙ ދު  ގްެރޖުއޭޓް ލ ޑިން ޓ ޗަރ
 އިްބރާހ މް 

 6 ހއ ކެލާ

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ  ކެލާ  މަރްަޔމް ނިޒ   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 7 ހއ ކެލާ

 8 ހއ އިހަަވންދޫ  ހއ.އިހަަވންދޫ ސްކޫލް ޢަްބދުްއޞަަމދު  މުަޙއްަމދު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ    ސަމ ރު هللاޢަބްދު ފަިއނޭންސް އޮފިަސރ ސ ނިައރ
އިހަަވންދޫ ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 9 ހއ އިހަަވންދޫ 

މަަދރުސަުތއް ސުލްޠާން  ޢަޤ ލް  ޢަބްުދއްަރޙްާމން ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް
 މުަޙއްަމދު ތަކުރުފާނުްލއަޢުޡަމް 

 10 ހއ އުތ މު 

 11 ހއ އުލިަގމު  ހއ.އުލިަގމު ސްކޫލް  ުމޙަްއަމދު  هللاއަަސދު ލ ިޑންގް ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

 12 ހއ ވަށަފަރު  ހއ.ވަށަފަރު މަަދރުސާ  ރަމ ޒު  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭޓ ވް

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ަފރ ނާ  އާމިނަތު ފައިނޭްނސް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 ވަށަފަރު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 13 ހއ ވަށަފަރު 

 14 ހއ މާރަްނދޫ  މާރަްނދޫ ަމދަުރސާ  ޙަސަން އާަދމް  އޮިފސަރ އެޑްިމން

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ރަމ ޒު  އިްބރާހ މް އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
 މާރަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 15 ހއ މާރަްނދޫ 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ޝިފާނާ  މަރްަޔމް އޮފިަސރ އ.ޕްލޭނިންގ
 އިާދރާ މާރަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ 

 16 ހއ މާރަްނދޫ 

 17 ހއ މުަރއިދޫ  ހއ.މުަރއިދޫ ސްކޫލް  މުްސތަފާ هللاއަްބދުއް  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ޞިފްނާ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 މުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 18 ހއ މުަރއިދޫ 

 19 ހއ މޮަޅދޫ  ސްކޫލް ހއ.މޮަޅދޫ  އަލ  ފިކުރ   ޕްރިންސިޕަލް 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ  މޮަޅދޫ  ޝަޒުނާ  އާމިނަތު އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 20 ހއ މޮަޅދޫ 
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 21 ހއ ފިއްލަދޫ  މަަދރުސަުތއް ޞަާބޙް  ަޝހ މް  އިްބރާހ މް އޮިފސަރ އެޑްިމން

ތިލަމުންމަތ  އުތުުރބުރ   ިއްޙވާނު هللا އަްބދު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 ފިއްލަދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 22 ހއ ފިއްލަދޫ 

 23 ހއ ދިްއދޫ  ހއ ައތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް ރަޝ ދު  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭޓ ވް

 24 ހއ ދިްއދޫ  ހއ. އަޮތޅު ތައުލ މ  މަރުަކޒު  ުޝޖާޢު  ޙުަސއިން ލ ިޑން ޓ ޗަރ ޓްރޭނިންގ

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރި އަތޮޅު   ަނޞ ރު އަްޙމަދު އޮިފަސރ ޕްލޭނިންގ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 25 ހއ ދިްއދޫ 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ  ދިްއދޫ  މަތ ން هللا ޢަބްދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 26 ހއ ދިްއދޫ 

މަަދރުސަުތއް ޝަހ ދު  މުަޙއްަމދު  އަލ  ލ ިޑންގް ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް
 އަލިތަކުރުފާނު 

 27 ހއ ތަކަންދޫ 

ތިލަދުންމަތ  އުތުުރބުރ   ުމަޙއްަމދު  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ތަކަންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 28 ހއ ތަކަންދޫ 

 29 ހއ ތުރާކުނު  ހއ.ުތރާކުނު ސްކޫލް  ނިާޔޒް  އަްޙމަދު ލ ިޑންގް ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

 30 ހދ ހަނިމާދޫ  ހދ.ހަނިާމދޫ ސްކޫލް  ޝަފ ގް  އަްޙމަދު ޕްރިންސިޕަލް 

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ަޙސަން  މުަޙއްަމދު ފައިނޭްނސް އޮިފސަރ އެިސސްޓަންޓް
 ހަނިމާދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 31 ހދ ހަނިމާދޫ 

 32 ހދ ހިރިަމރަދޫ  ހދ.ހިިރމަަރދޫ ސްކޫލް  ވަހ ދާ  ނަސްރަތު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 33 ހދ ނަިއވާދޫ  ހދ.ނަިއާވދޫ ސްކޫލް  ނައ މް  هللاއަްބދުއް  ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ިއބްާރހ މް  ޒިޔާދާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ނަިއވާދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 34 ހދ ނަިއވާދޫ 

 35 ހދ ނެއްލަިއދޫ  ހދ.ނެއްަލއިދޫ ސްކޫލް އާަދމް  އިްބރާހ މް ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   هللاއަުބދު އަްޙމަދު ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް
ނެއްލަިއދޫ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 36 ހދ ނެއްލަިއދޫ 

 37 ހދ ނޭކުރެްނދޫ  ހދ.ނޭކުެރންދޫ ސްކޫލް  ަހމްދާ  އަިއމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ޙަފްޞާ ރަޝ ދު  އޮިފަސރ ޕްލޭނިންގ
ކައުްނސިލްގެ ނޭކުރެްނދޫ 

 އިާދރާ 

 38 ހދ ނޭކުރެްނދޫ 

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   هللاައބްދު  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމން
ނޮިޅވަރަންަފރު ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 39 ހދ ނޮިޅވަރަންަފރު 

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ޢަލ  މާހިރު  ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮިފސަރ އ.އޮކޮޮނމިކް
ނޮިޅވަަރމު ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 40 ހދ ނޮިޅވަަރމު 

 41 ހދ ނޮިޅވަަރމް  ހދ.ނޮިޅަވރަމް ސްކޫލް  ޝަފ އު  މުައއްަމދު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 42 ހދ ނޮިޅވަަރމްފަރު  ހދ.ނޮިޅަވރަމްަފރު ސްކޫލް  هللاައބްދު ހުސެިއން ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 43 ހދ ކުރިނބި  ހދ.ކުރިނބ  ސްކޫލް  ހުސެން ނާިޒމް  ޓ ޗަރ ލ ޑިން
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ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ޙުަސއިން  ޙަސަން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭޓ ވް
 ކުރިނބ  ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 44 ހދ ކުރިނބި 

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ޙުަސއިން ޢަލ  ެއޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް އޮފިަސރ ސ ނިައރ
ކުޅުްއދުއްފުށ  ަކއުންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 45 ހދ ކުޅުްއދުއްފުށ  

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  އަޮތޅު  ޢަލ  މުަޙއްަމދު ޓެކްނިޝަން  އ.ކޮމްޕިއުަޓރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 46 ހދ ކުޅުްއދުއްފުށ  

ހދ. ކުޅުުދއްފުށ  ރ ޖަނަލް  ޙުަސއިން  ޙަސަން ތަރުަޖމާނު 
 ހޮސްޕިޓަލް

 47 ހދ ކުޅުުދއްފުށި 

 48 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.އަފ ުފއްދ ން ސްކޫލް   ޫމސާ އާަދމް ޕްރިންސިޕަލް 

 49 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.އަޮތޅު ތައުިލމ  މަރުަކޒު  هللاަޢބްދު އަްޙމަދު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 50 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.ޖަލާލުްއދ ން ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު  އާމިނަތު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 51 ހދ ކުމުންދޫ  ހދ.ކުމުްނދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު  އަްޙމަދު ލ ިޑންގް ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ައޫބބަކުރު  ޙަލ މަތު އޮިފސަރ ފައިނޭްނސް
 ކުމުންދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 52 ހދ ކުމުންދޫ 

 53 ހދ ވައިަކރަދޫ  ހދ.އަޮތޅު ސްކޫލް  ނަޒ ޙް  މުަޙއްަމދު ޕްރިންޓަރ

އިޮކނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް  ސ ނިައރ
 އޮފިަސރ

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   މުަޙއްަމދު  هللاޢަބްދު
ވައިަކރަދޫ ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 54 ހދ ވައިަކރަދޫ 

 55 ހދ މަކުނުދޫ  ހދ.މަކުުނދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު  ފަޒ ލާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 56 ހދ މަކުނުދޫ  ހދ.މަކުުނދޫ ސްކޫލް  ޢަްބދުލްޣަނ   ތަސްލ މާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 57 ހދ މަކުނުދޫ  ހދ.މަކުުނދޫ ސްކޫލް  ފަްޒނާ  އާސިޔަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ   ިސރުާޙން  ޙުަސއިން ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
  މަކުނުދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ

 58 ހދ މަކުނުދޫ 

 59 ހދ ފިނޭ ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް  ޢަްބދުލްަމޖ ދު  ޝަހުމާ ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް

 60 ށ ނަރުދޫ  ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް ޒާިހދު  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 61 ށ ނޫމަރާ  ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް  އަނ ލް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 62 ށ ބިލެއްފަހި  ށ.ބިލެއްފަހ  ސްކޫލް  މަޢުރޫފް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އުުތރުުބރ  މިލަދުްނމަޑުލު  ޫމސާ  އަްބދުްއސަްއތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓ 
 ބިލެތްފަހ  ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 63 ށ ބިލެއްފަހި 

 64 ށ ޅަިއމަގު  ށ.ޅަިއމަގު ސްކޫލް  ޢަބްުދއްނާިޞރު  ލ ޑ ްނގް ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

މުިނސިޕަލް ސާރވިސް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ   ުމަޙއްަމދު  ޢަދްނާން
 ޅަިއމަގު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 65 ށ ޅަިއމަގު 

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ   ރިފްޢަތު  އަްޙމަދު ސާރިވސް އޮފިަސރ އ.މުިނސިޕަލް
ނޑިތ މު ަކއުންސިްލގެ  ކަ

 އިާދރާ 

ނޑިތ މު   66 ށ ކަ

ނޑިތ މް  ށ.އަތޮޅު ސްކޫލް  ޢަލ   ޢަބްދުލްކަރ މް ލ ޑިން ޓ ޗަރ ކޮލިފައިޑް  67 ށ ކަ

 68 ށ ކޮމަންޑޫ  ތަޢުލިމ  މަރުކަޒު ށ.އަތޮޅު  ނަޞ ރު  މުަޙއްަމދު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 
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އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ    هللاޢަްބދު ނޫޙް
 ކޮމަންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 69 ށ ކޮމަންޑޫ 

 70 ށ މަރޮށި  ށ.މަަދރުސަތުލް މުަންއވަރާ  އިކްާރމް  އޮިފސަރ އެޑްިމން

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ   ަޙމ ދު  މުަޙއްަމދު ަސރވިސް އޮިފަސރ މުނިސްޕަލް
 މަރޮށި ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 71 ށ މަރޮށި 

 72 ށ މާއުނޫގދޫ  ށ.މާުއގޫދޫ ސްކޫލް  ޝަކ ބް  ޙުަސއިން އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ    ަޝރ ފް އިްބރާހ މް އޮިފސަރ ފައިނޭްނސް
މާއުނޫގދޫ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 73 ށ މާއުނޫގދޫ 

 74 ށ މިލަންދޫ  ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް  ފަުރހަތާ  ޢާއިޝަތު ޕްރިންސިޕްލް 

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ   ޢަތ ޤު  އަްޙމަދު ަސރވިސް އޮިފަސރ މުނިސިޕަލް
 މިލަންދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 75 ށ މިލަންދޫ 

 76 ށ ފ ވަށް  ށ.ފ ވަކު ސްކޫލް  ޢަލ  ޝަރ ފް ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 77 ށ ފުނަދޫ  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ާޒހިރު  ޢާއިޝަތު ނ ޒާ ޓ ޗަރ ލ ޑިންގް

 78 ށ ފޭދޫ  ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް ޢާދިލް  މުަޙއްަމދު ޕްރިންސިޕަލް 

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ  ފޭދޫ  އިްބރާހ މް هللا ސަޢުދު ސ ނިައރ މުިނސިޕަލް ސަރިވސް އޮިފސަރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 79 ށ ފޭދޫ 

 80 ށ ފޯކައިދޫ  ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް  ރަޝ ދު މުޞްޠަފާ  އިްބރާހ މް ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރ   ޢާޠިފު  هللاޢަބްދު އޮިފަސރ ޕްލޭނިންގ
 ފޯކައިދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 81 ށ ފޯކައިދޫ 

 82 ށ ގޮިއދޫ  ށ.ގޮިއދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން ާޝހިދު  ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް

މިލަދުްނމަޑުލުއުުތުރބުރ  ޮގިއދޫ  ރަމ ޒު  هللاޢަބްދު އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 83 ށ ގޮިއދޫ 

 84 ނ ހެނަބދޫ  ނ.ހެނަބދޫ ސްކޫލް  ނިާޒރު  މުަޙއްަމދު ޕްރިންސިޕަލް 

 85 ނ ހޮޅުދޫ  ނ.މޭނާ ސްކޫލް  ޢަްބދުއްލަޠ ފް  ޢަބްދުްލވާިޙދު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ކޮލިފައިޑް

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ   ޢާއިޝަތު ތޫބާ  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ހޮޅުދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 86 ނ ހޮޅުދޫ 

 87 ނ ޅޮހި  ނ.ޅޮހ  ސްކޫލް  އަޫބބަކުރު  އިްބރާހ މް ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ  ޅޮހި  އިްބރާހ މް  ޢަބްދުލްަމންނާނު ެމންަބރު  ކައުންސިލް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 88 ނ ޅޮހި 

 89 ނ ކުޑަފަރި  ނ.ކުޑަފަރ  ސްކޫލް  ފިާރޝާ  އަިއމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 90 ނ ކެނދިކުުޅދޫ  ނ.ކެދިކުުޅދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު  އަލ  ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 91 ނ ވެލިދޫ  ނ.އަތޮޅު ަތއުލިމ  ަމރުކަޒު  ލަތ ފް އަލ  އަްބދުލް ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 92 ނ މަނަދޫ  ނ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ  ަސއްތާރް ުމަޙއްަމދު  އަްބދުލް ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ   މުަޙްއމަދު  މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  މަނަދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ

 93 ނ މަނަދޫ 

 94 ނ މަޫގދޫ  ނ.މަޫގދޫ ސްކޫލް  ަނސ ރް  هللاފަތުހުއް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
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 95 ނ މާޅެްނދޫ  ނ.މާޅެްނދޫ ސްކޫލް  ހާމިދް ޫމސާ  ޕްރިންސިޕަލް 

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ   ފާޠިމަތު ސޯމާ  އޮިފސަރ އެޑްިމން
 މާޅެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 96 ނ މާޅެްނދޫ 

 97 ނ މާފަރު  ނ.މާފަރު ސްކޫލް  ޢަްބދުލްޣަނ   މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 98 ނ މިލަދޫ  ހިދާޔާ ސްކޫލް  ޙަނ ފް  هللاޢަބްދު ޕްރިްނސިޕަލް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ޑެޕިއުޓ 

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ   މ ނާޒު  ޢާއިޝަތު ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 99 ނ މަނަދޫ 

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ   هللاޢަބްދު  މަރްަޔމް އެްޑމިން އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 މިލަދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 100 ނ މިލަދޫ 

އަްޙމަދު ވިރުާޝން  ިޑވެލޮޕްެމންޓް އޮފިަސރ އިކޮނޮމިކް
)އިންފޮމޭަޝން އޮފިަސރު ނެތް 

 ޙާލަތެްއގައި(

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ  
 މިލަދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 101 ނ މިލަދޫ 

 102 ނ ފޮއްދޫ  ސްކޫލް ނ.ފޮއްދޫ  ަޙބ ބް  ޙުަސއިން ލ ޑިން ޓ ޗަރ ކޮލިފައިޑް

 103 ނ ލަންދޫ  ނ.ލަންދޫ ސްކޫލް  މޫސާ ުޙސަިއން  ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރ   ފަޞ ޙް ަޙސަން  ޕްޮރޖެކްޓް އޮފިަސރ ސ ނިައރ
 ލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ 

 104 ނ ލަންދޫ 

 105 ރ ހުޅުުދއްފާރު  ރ.ހުުޅދުއްާފރު ސްކޫލް  ޢަލ  މުޞްޠަފާ ލ ޑިން ޓ ޗަރ ކޮލިފައިޑް

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ާޝހިދު  އަްޙމަދު އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
ހުޅުުދއްފާރު ަކއުންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 106 ރ ހުޅުުދއްފާރު 

 107 ރ ރަްސމާދޫ  ރަްސމާދޫ ސްކޫލް  ޚާިލދް  މުަޙއްަމދު ޕްރިންސިޕަލް 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ    ރައޫފް އަްޙމަދު ސަރިވސް އޮފިަސރ އ.މުިނސިޕަލް
 ރަްސމާދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 108 ރ ރަްސމާދޫ 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   އަޞްފާ  އާމިނަތު ިޑވެލޮޕްެމންޓް އޮފިަސރ އިކޮނޮމިކް
ރަްސގެތ މު ަކއުންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 109 ރ ރަްސގެތ މު 

 110 ރ ރަްސގެތ މު  ރ.ރަްސގެތ މު ސްކޫލް  ވއ.ވިނ ޝް  ޕްރިންސިޕަލް 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ޔޫސުފް  ޢަބްދުްލޙަމ ދު ޕްލޭނިންގ އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް
 ކިނޮޅަހު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 111 ރ ކިނޮޅަހު 

 112 ރ ކިނޮޅަސް  ރ.ކިނޮޅަހު ސްކޫލް ަޙސަން  ޢަބްދުލްުމްޙސިން ޕްރިްނސިޕަލް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ޑެޕިއުޓ 

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ހުަސއިން  ރަްޙމާ
އަނގޮޅިތ މު ކައުްނސިލްގެ 

  އިާދރާ

 113 ރ އަނގޮޅިތ މު 

 114 ރ އަނގޮޅިތ މު  ރ.އަނގޮިޅތ މު ސްކޫލް  ޔޫސުފް  މުޖްަތބާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 115 ރ އަލިފުށި  ރ.އަލިފުށ  ސްކޫލް  ޙަސަން މަނިކު  ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ    މާިހރު އާަދމް އޮިފަސރ ޕްލޭނިންގ
 އަލިފުށ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ 

 116 ރ އަލިފުށ  

 117 ރ އިންަނމާދޫ  ރ.އިންަނާމދޫ ސްކޫލް  ނަޢ މް  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
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މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ޝާދްލ   އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
އިންަނމާދޫ ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 118 ރ އިންަނމާދޫ 

 119 ރ އިނގުަރއިދޫ  ރ.އިނގުަރިއދޫ ސްކޫލް  ޝާފިޔާ ޔޫސުފް  ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ  ައތޮޅު  އަްޙމަދު ިރޒާ  ޕްރޮްގާރމް އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 120 ރ އިނގުަރއިދޫ 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ    ަޝރ ފް އަްޙމަދު ޕްލޭނިންގ އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް
އިނގުަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 121 ރ އިނގުަރއިދޫ 

 122 ރ އުނގޫފާރު  ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް ަނސ މް  އިްބރާހ މް ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

މުިނސިޕަލް ސަރވިސް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ުއތުުރބުރ  މާޮޅސްމަޑުލު  ފަޔާޒު  އަްޙމަދު
އުނގޫފާރު ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 123 ރ އުނގޫފާރު 

 124 ރ ވާދޫ  ވާދޫ ސްކޫލް   މުަޙއްަމދު ރިޔާޟް  ގްެރޖުއޭޓް ލ ޑިން ޓ ޗަރ

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ  ވާދޫ  ފަިއޞަލް ޔާމިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 125 ރ ވާދޫ 

 126 ރ މަޑުްއަވރި  ރ.މަުޑއްަވރ  ސްކޫލް  ޝަކ ބް  އަްޙމަދު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ާފރޫޤު  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
މަޑުްއަވރ  ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 127 ރ މަޑުްއަވރ  

 128 ރ މާކުރަތު  ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް މުަޙއްަމދު  އިްސމާޢ ލް ޕްރިްނސިޕަލް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ޑެޕިއުޓ 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ައޙްަމދު  ފައުޒިްއޔާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 މާކުރަތު ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 129 ރ މާކުރަތު 

 130 ރ މ ދޫ  ރ.އަޮތޅު ތައުލިމ  މަރުކަޒު  ަވސ މް  މުަޙއްަމދު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ  މ ދޫ  ނަޙްލާ ޢަލ  ފައިނޭްނސް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 131 ރ މ ދޫ 

 132 ރ ފައިނު  ރ.ފައިނު ސްކޫލް  ޝިާޔމް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   ފަހ މް  އިްބރާހ މް ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 ފައިނު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 133 ރ ފައިނު 

ރ.އަޮތޅު ސްކޫލް/ ރ.ުދވާަފރު   ުމަޙއްަމދު މޫސާ ލ ިޑންގް ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް
 ސްކޫލް

 134 ރ ދުވާަފރު 

 135 ރ ދުވާަފރު  ރ.ުދވާފަރު ޕްަރއިަމރ  ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު  އަްޙމަދު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ   މާހިދު  އިްސމާޢ ލް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ދުވާަފރު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 136 ރ ދުވާަފރު 

 137 ބ ހިތާދޫ  ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލް  ސަޢ ދު  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ޢަބްުދއްަރޙ މް ޤާިސމް  ސ ނިައރފަިއނޭްނސް އޮފިަސރ
 ހިތާދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 138 ބ ހިތާދޫ 

 139 ބ ކަމަދޫ  ބ. ކަމަދޫ ސްކޫލް  ޝަފ ާނޒް  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ަޢބްދުްލޙަންނާނު  ޝަފްރާޒް އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
 ކަމަދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 140 ބ ކަމަދޫ 
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 141 ބ ކިހާދޫ  ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލް  ިއބްާރހ މް  މަޢުރޫފް ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

 142 ބ ކިހާދޫ  ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލް   ޝަްމސިއްޔާ ފާޠިމަތު އޮިފސަރއެޑްމިިނސްޓްރޭޓް  

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ  ކިހާދޫ  އިްބރާހ މް  ޢަދުނާން އޮފިަސރ ސ.އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 143 ބ ކިހާދޫ 

 144 ބ ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް  މަްސއޫދާ  ހައްވާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ރަމ ޒު  އިްބރާހ މް އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
ކުޑަރިކިލު ކައުންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 145 ބ ކުޑަރިކިލު

 146 ބ ކެންދޫ  ބ. ކެންދޫ ސްކޫލް  ޝިނާޒާ  ފާތިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 147 ބ ކެންދޫ  ބ. ކެންދޫ ސްކޫލް  ދިޔާނާ ޢަލ  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ޫޔސުފް  ޢަބްދުލްަފއްތާޙް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކެންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 148 ބ ކެންދޫ 

 149 ބ އޭދަފުށި  ބ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒު  ޢަލ  ޢިމާދު  ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 150 ބ އޭދަފުށި  ޮހސްޕިޓަލްބ. އަތޮޅު  ޝިބާނާ ޫމސާ  ރިލޭޝަން އޮިފސަރ ޕަބްލިކް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ  އަޮތޅު  ޣައްާސމް މުަޙއްަމދު  އެިސސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިަޝން 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 151 ބ އޭދަފުށި 

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   އިްބރާހ މް ޝިޔާޢު  އެިސސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް އޮިފސަރ
 އޭދަފުށި ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 152 ބ އޭދަފުށި 

 153 ބ މާޮޅސް  ބ. މާޅޮހު ސްކޫލް އަރ ފް  އަްޙމަދު ލ ޑިންގ ޓ ަޗރ ކޮލިފައިޑް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ނަޙުމާ އިްބރާހ މް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 މާޮޅސް ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ 

 154 ބ މާޮޅސް 

 155 ބ ފުޅަދޫ  ސްކޫލް  ބ. ފުޅަދޫ އަްޝރަފު  އަްޙމަދު ޕްރިްނސިޕަލް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ޑެޕިއުޓ 

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ޙަސަން ނިާޔޒު  އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން އޮިފސަރ
 ފުޅަދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 156 ބ ފުޅަދޫ 

މާޮޅސްމަޑުލު ދެެކނުުބރ   ޒުހުދާ  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ފެހެންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ

 157 ބ ފެހެންދޫ 

 158 ބ ދަަރވަްނދޫ  ބ. އަތޮޅު މަަދރުސާ   ުމނާ ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ުހޝާމިން  އިްބރާހ މް އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ ސ.
ދަަރވަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 159 ބ ދަަރވަްނދޫ 

 160 ބ ދޮންފަނު  ބ. ދޮންފަނު ސްކޫލް  ނަޒ ހް  ޙުަސއިން ޓްރެިއނ   އޮފިަސރ

 161 ބ ދޮންފަނު  ބ. ދޮންފަނު ސްކޫލް  ހާޒިގާ  މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   އިްބރާހ މް ަފރ ދު  އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިަސރ
 ދޮންފަނު ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 162 ބ ދޮންފަނު 

 163 ބ ތުޅާދޫ  ސްކޫލްބ. ތުޅާދޫ  ޝިފާޒާ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   ިއދުރ ސް  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ތުޅާދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 164 ބ ތުޅާދޫ 
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މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރ   އަްޙމަދު ނިާޔޒު  މުނިސިޕަލް އޮިފސަރ
 ގޮިއދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 165 ބ ގޮިއދޫ 

 166 ބ ގޮިއދޫ  ގޮިއދޫ ސްކޫލް  ިރޝްފާ  ޢާއިޝަތު ޓ ަޗރ ޓްރޭނިންގ

 167 ބ ގޮިއދޫ  ގޮިއދޫ ސްކޫލް  މާޝިޠާ ާދއޫދު  ޓްރޭނ   އޮފިަސރ

 168 ޅ ހިންނަަވރު  ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒު  ޢަްބދުްއރަޙ މް  ޚަދ ޖާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 169 ޅ ހިންނަަވރު  މަރުކަޒު ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ   ައދުނާން  ސާިޖދާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު  ައބްުދއްަރޚްާމން  ނިޢުމާ
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 170 ޅ ހިންނަަވރު 

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު  هللاައބްދު މަރްަޔމް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 171 ޅ ހިންނަަވރު 

ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު  ުހސަިއން  މާހިރާ އެކަުއންޓްސް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 172 ޅ ހިންނަަވރު 

 173 ޅ ނައިފަރު  ޅ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް ިއބްރާިހމް  އުަމރު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 174 ޅ ނައިފަރު  ޅ. މަަދރުސަތުލް އިްފތިތާޙް  ައޙްަމދު ފުޅު  ޙުަސއިން އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ އ.

 175 ޅ ނައިފަރު  ޅ. މަަދރުސަތުލް އިްފތިތާޙް  އިްބރާހިމް  އަްޙމަދު ލ ޑ ްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

ފާދިއްޮޕޅު ނައިަފރު  ުމޙަްއމަދު  ޙުާމމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 176 ޅ ނައިފަރު 

ފާދިއްޮޕޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ  އާަދމް  هللاޢަބްދު އޮިފަސރ ޕްލޭނިންގ
 އިާދރާ 

 177 ޅ ނައިފަރު 

 178 ޅ ކުރެންދޫ  ޅ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  އިްބރާހ މް  ހައްވާ އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް

 179 ޅ ކުރެންދޫ  ޅ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ައބްުދއްަޞމަދު  ސަރަިފއްޔާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 180 ޅ އޮުޅވެލިފުށި  ޅ. އޮުޅވެލިފުށ  ސްކޫލް  ޢަލ  ސިނާން  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ފިާރޤް ބިން  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 މުަޙއްަމދު 

 181 ކ ހިންމަފުށި  ކ. ހިންމަފުށ  ސްކޫލް

 182 ކ ހިންމަފުށި  ކ. ހިންމަފުށ  ސްކޫލް ޢަލ  އަޙްަމދު  ޕްރިންޓަރ

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

މާލެއަޮތޅު ހިންމަފުށ   ަޙމ ދު  ޢަބްދުލް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 183 ކ ހިންމަފުށި 

 184 ކ ހުރާ  ކ. ހުރާ ސްކޫލް ޙުަސއިން  އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 185 ކ ހުރާ  ކ. ހުރާ ސްކޫލް ޖަމ ލް  އިހްާސނާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާލެ އަތޮޅު ުހރާ ކައުްނސިލްގެ  ސަާމޙަތު  މަރިަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 އިާދރާ 

 186 ކ ހުރާ 

 187 ކ ކާށިދޫ  ކ. އަތޮޅު މަަދުރސާ  ނާޒްނ ން  އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 188 ކ ކާށިދޫ  ކ. އަތޮޅު މަަދުރސާ  ުރޝްދ   މަހުިދއްޔާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
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މާލެ އަތޮޅު ކާިށދޫ  ސިޔާޒު ާޖބިރު  އޮފިަސރ އެޑްިމނިންސްްޓރޭޓިވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 189 ކ ކާށިދޫ 

ިއނާޒާ ުމޙަްއމަދު  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ޠަލާލް

 190 ކ މާފުށި  ކ. މާފުށ  ސްކޫލް

 191 ކ މާފުށި  ކ. މާފުށ  ސްކޫލް އަޖްލާ  މަރްަޔމް  

މާލެއަޮތޅު މާފުށ  ކައުްނސިލްގެ  ހަިއޝަމް  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ ސ.ފައިނޭްނސް
 އިާދރާ 

 192 ކ މާފުށ  

މެޭނޖަރ، ބިްޒނަސް  ސ ނިައރ
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އެންޑް ސ .އާރ.އެމް 

ހައުިސންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް  ޝަފ ޤު  މުަޙއްަމދު
  ފައިނޭްނސް ކޯޕަރޭޝަން

 193 ކ މާލެ

 194 ކ މާލެ ހިރިޔާ ސުކޫލް  ާނޝިދު  އަްޙމަދު އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ

ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން  ސާިޖދާ މަްޖދ   އޮފިަސރ މ ޑިއާ
 އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސް 

 195 ކ މާލެ

ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން  ޙަްއވާ ަވޖްދާ  ރިލޭޝަން އޮިފސަރ ޕަބްލިކް
 އޮފް ދަ މޯލްިޑވްސް 

 196 ކ މާލެ

 197 ކ މާލެ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް  ަވޙ ދު  ލިޔުޝާދު ރިލޭޝަން އޮިފސަރ ޕަބްލިކް

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް   ރަޝ ދު ިއބްރާިހމް އަްބދުލް  ެއޑްމިިނސްޓރޭިޓވް އޮފިަސރ ސ ނިައރ
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 198 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް  ޒަހ ން  މުަޙއްަމދު ޓ ޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ ކޮމިޔުނިޓ 
 އޮފް އެޑިޔުކޭަޝން 

 199 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ  ޢަްދނާން  ޢާއިޝަތު ެއނެލިސްޓް  ސޮފްޓްެވއަރ
 އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  

 200 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ ދި  ޞަފާ ބަދ އު   
 އާޓްސް 

 201 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  ނަޢ މު  އަފްާރޙް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ޕްރޮޓެކްޝަން ެއޖެންސ  

 202 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ  ހިސާން ހަަސން  ޑިރެކްަޓރ ޕްރޮޖެކްޓް
 މެނެްޖމަންޓް ސެންަޓރ

 203 ކ މާލެ

 204 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ޑްަރގް ޭއޖެންސ   މުަޙއްަމދު  އިްބރާހ މް  ސ.ކައުްނސިލަރ

ނިޙުލާ  ފާޠިމަތު އޮފިަސރ ސ.ޕްރެސް
 ޢަބްުދއްަސއްތާރު 

 205 ކ މާލެ ރައ ސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފ ސް 

 206 ކ މާލެ  ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލ ުހގެ އިާދރާ ައްބދުލްަސއްތާރު  އިރުާޝދާ ޑިރެކްޓަރ

 207 ކ މާލެ ރެހެްނދި ސްކޫލް  ުމޙަްއމަދު  ގާިސމް ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

ބޭންކް އޮފް މޯލްިޑވްސް  ސަާމޙް  އާިއޝަތު އޮފް ލ ގަލް އެްނޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެާއޒް ހެޑް
 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

 208 ކ މާލެ

 209 ކ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް ރަޝ ދާ  އާމިނަތު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓަރ އެިސސްޓަންޓް

ކަސްޓަމްސް އިންޓެްގރިޓ   ާފއިޒް  އަްޙމަދު އިްނވެސްިޓގޭޝަން  ޑިރެކްޓަރ،
 ކޮމިޝަން 

 210 ކ މާލެ

ކުއްލިޔަތުްއދިާރސާތުލް  އިްބރާހ މް  އާަދމް ނަޞ ރު އ.ލެކްޗަރަރ
 އިސްލާިމއްޔާ 

 211 ކ މާލެ
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ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  ފާޠިމަތު ސަމާ  އޮިފސަރ ސ ނިައރ
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓ  

 212 ކ މާލެ

ކޮމިއުނިޭކޝަން އޮޯތރިޓ  އޮފް  މާިޖދާ ަވޙ ދު  އޮފިަސރ ސ.އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް
 މޯލްޑިްވސް 

 213 ކ މާލެ

 214 ކ މާލެ އަމ ިނއްޔާ ސްކޫލް  ޙަަސން  އާމިނަތު ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

މަަދރުސަތުލް އަލް  އަލ   މުަޙއްަމދު ޓ ޗަރ
 އަަރބިއްޔަތުލް އިސްލާިމއްޔާ 

 215 ކ މާލެ

އިންފޮޭމޝަން ކޮމިަޝނަުރގެ  ައޙްަމދު  އާމިނަތު ރާޔާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  އޮފ ސް

 216 ކ މާލެ

 217 ކ މާލެ އިާމދުްއދ ން ސްކޫލް  ފައިޞަލް ޛަހ ން  މުަޙއްަމދު ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

އިލެކްޝަން ކޮމިަޝންގެ  ަނއުމާ ނާިޘމް  ޢާއިޝަތު  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 އިާދރާ 

 218 ކ މާލެ

 219 ކ މާލެ އިސްކަްނދަރު ސްކޫލް މަޢުޞޫމު މުަޙއްަމދު  އަްޙމަދު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 220 ކ މާލެ އިސްލާމިކް ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓ  ޢަބްުދއްަރއޫފު   

އެްނވަޔަަރމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން  މުަޙއްަމދު  އ ނާސް ޮއބްާޒވަރ އ.އޯަޝނޮްގރަފިކް
 އެޖެްނސ  

 221 ކ މާލެ

 222 ކ މާލެ ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން -އެންޓި ޙަސަން މަނިކު  ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް

 223 ކ މާލެ އެޓަރނ  ެޖނެރަްލގެ އޮފ ސް  މަޢާޝާ ލުޠުފ  އެޓަރނ   ސްޓޭޓް

 224 ކ މާލެ އެޓަރނ  ެޖނެރަްލގެ އޮފ ސް  އަްޒމ ލް ޢަްއބާސް  މުަޙއްަމދު  ސިސްަޓމްސް ޕްޮރްގރާަމރ އ.

އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓ   ަނޝ ދު  އަުޙމަދު ސުިޕރިންޓެންެޑންޓް ސ ނިައރ
 ކޮމާންޑް 

 225 ކ މާލެ

 226 ކ މާލެ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފ ސް  ަނސ މް  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ ކޮމިއުނިޭކޝަން

 227 ކ މާލެ ޢަދާލަތު ޕާޓ  ަޝރ ފް  އަްޙމަދު އެޑްމިން އެންޑް ަފއިނޭްނސް  މެނޭަޖރ،

 228 ކ މާލެ ޣާޒ  ސްކޫލް ނަޒުމާ  އާމިނަތު ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

 229 ކ މާލެ ވަޒ ާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލް  ރިާޔޒާ  ޢާއިޝަތު އޮފިަސރ ލ ގަލް

 230 ކ މާލެ މަޖ ދިއްޔާ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު  އިްސމާޢ ލް ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިްލގެ  ިނހާން  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 އިާދރާ 

 231 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ހަުއސިްނގ  ޤާިސމް هللا ސަޢުދު އެިސސްޓެންޓް މ ޑިއާ އޮފިަސރ
 އެންޑް ިއންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

 232 ކ މާލެ

 233 ކ މާލެ މިނިސްްޓރ  އޮފް ހެލްތް  ޝިފްޒާ  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އިންފޮޭމޝަން

 234 ކ މާލެ މިނިސްްޓރ  އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް  ުމަޙއްަމދު  ނަޞ ރާ  އޮިފސަރ ސ.އެްޑމިން

މިނިސްްޓރ  އޮފް އިކޮޮނމިކް  ޢަލ  ވަޙ ދު  މ ިޑއާ އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް

 235 ކ މާލެ

ިއއްުޒއްދ ން  އަްއޝަިއޙް މުސާިޢދު  މުޝްރިފް
 ޢަދުނާން 

ިއސްލާމިކް  މިނިސްްޓރ  އޮފް
 އެފެއާޒް 

 236 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް   ޢަލ  ރާޝިދު އެޑިޔުކޭޝަން ިޑވަލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 237 ކ މާލެ
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މިނިސްްޓރ  އޮފް  މަރިަޔމް ދޫމާ  އެޑިޔުކޭޝަން ިޑވެލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 238 ކ މާލެ

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

އޮފް ފިނޭްނސް މިނިސްްޓރ   ޢަްބދުއް ސައްާތރު  ފާރިޝް
  އެންޑް ޓްެރޛަރ 

 239 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިނޭްނސް  މަރިޔަމް އަްސމާ   އޮިފސަރ ޑެސްކް
  އެންޑް ޓްެރޛަރ 

 240 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  އާަދމް ޒިޔާދު  ރިަސރޗް އޮިފސަރ ސ.
 އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

 241 ކ މާލެ

އޮފް ފިޝަރ ޒް މިނިސްްޓރ   ޢަލ  ޢާމިރު  އ.ޑިރެކްޓަރ
 އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

 242 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  ުމޙަްއމަދު ާހމިދު  މުނާ އ.ޑިރެކްޓަރ
 އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

 243 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް  ނަޒ ފާ  މަރިަޔމް ރިާސރޗް އޮިފސަރ ސ.
 އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ

 244 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ފޮރިން  ަބއްާސމާ ފާރޫޤު  މަރިަޔމް ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް
 އެފެއާޒް 

 245 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ލޯ އެންޑް  ޒިޔާދާ  ފާތިމަތު ސޯޝަލް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮިފސަރ ސ.
 ޖެންަޑރ

 246 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ޑިފެްނސް  ާފއިޒް  އިްބރާހިމް ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް
  އެންޑް ނޭަޝނަލް ސެކިުއރިޓ 

 247 ކ މާލެ

 248 ކ މާލެ މިނިސްްޓރ  އޮފް ޓޫރިަޒމް  އަްޙމަދު ޢަބ ރު ިއސްމާޢ ލް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މިނިސްްޓރ  އޮފް ޔޫތް އެންޑް  ައމ ން ނަޞ ރު  ޙުަސއިން ކޯޑިނޭޓަރ
 ސްޕޯޓްސް 

 249 ކ މާލެ

 250 ކ މާލެ މުޙްިޔއްދ ން ސްކޫލް  ުމަޙއްަމދު  އިްސމާއ ލް ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް   ުމޙަްއމަދު އަދުާނން މޭޖަރ
 ޑިފެންސް ފޯސް 

 251 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ރޯޑް  ުމޙަްއމަދު  ފްޝާރި ކޯިޑނޭޓަރ މ ޑިއާ
ޑިވަލޮޕްަމންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

 މިލިޓެޑް

 252 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް  މޫސާ ަރމ ޒު  ިސވިލް އޮިފސަރ ސ ނިައރ
 ސަރވިސް 

 253 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް  ިލއުސާ  އާމިނަތު ކަސްޓަމްސް އޮިފސަރ ޗ ފް
 ސަރވިސް 

 254 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން  ޢާއިޝަތު ޢަރޫފާ ުމަޙއްަމދު  ސ. އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 އޮތޯރިޓ  

 255 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް  ޢައްާބސް  މަރްަޔމް ޕްރިންސިޕަލް އޮިފސަރ 
 އޮޯތރިޓ  ރެވެިނއު 

 256 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް އިްނޑަސްޓްިރއަލް  ާހޝިމް  އަްޙމަދު މެޭނޖަރ ކޯޕަރޭޓް ޑިާޕރޓްމަންޓް  ޑެޕިއުޓ 
 ފިޝަރ ޒް ކޮމްެޕނ  ލިމިޓޭޑް 

 257 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ެއއަރޕޯޓްސް  ޙަސަން ަޢރ ފް  ކޯޕަރޭޓް ކޮިމއުނިކޭަޝންސް  މެނެަޖރ،
 ކޮމްޕެނ  

 258 ކ މާލެ
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އެްނޑް ކޮމިުއނިކޭޝަްނ މ ިޑއާ  މެނޭަޖރ.
 ޔުނިޓު

 259 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރ  އޮތޯރިޓ   ފަޒާލް ޙުަސއިން  އަްޙމަދު

މޯލްޑިްވސް މާރކެޓިްނގ  މުަޙއްަމދު ާއދަމް  ޑެޕިއުޓ  މެޭނޖިންގ ިޑރެކްޓަރ
އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭަޝންސް 

  ކޯޕަރޭޝަން

 260 ކ މާލެ

 261 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް މ ިޑއާ ކައުްނސިލް  އަޒްލިފާ އާމިނަތު  އ.ޑޭޓާ ޕްރޮެސސިްނގ އޮފިަސރ

މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ްޑަރގް  ޝަޒްނާ  މަރިަޔމް އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ ސ.
 އޮތޯރިޓ  

 262 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ްޑަރގް  ޝަހުލާ ޔޫސުފް  އޮިފސަރ ޕްރޮޖެކްޓް
 އޮތޯރިޓ  

 263 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ިސވިލް  މުަޙއްަމދު  އިްބރާހ މް އިްނޖިިނއަރއެައރވާދިަނސް  ސ.
 އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިޓ  

 264 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ޑިވެލޮްޕމަންޓް  އިްބރާހ މް ަމނިކު  ނަޒ ރާ ރިލޭޝަން އޮިފސަރ ޕަބްލިކް
 އެލައެްނސް 

 265 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ޓްރާްނސްޕޯޓް  ޝިފާއު ޢަލ  އެްގޒެކެޓިވް 
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިްނގ 

 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނ  ޕަބްލިކް

 266 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ޓްރާްނސްޕޯޓް  އަިއޝަތު ރ މާ  ޕަބްލިކް ރިލޭަޝންސް އޮފިަސރ ސ ނިައރ
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިްނގ 

 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނ  ޕަބްލިކް

 267 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް ޕެންޝަން  ޝާދިޔާ  މަރިަޔމް ރިލޭޝަން ެމނޭަޖރ ޕަބްލިކް
 އޮިފސް އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 268 ކ މާލެ

 269 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ާސރިވސް  ޢަލ  އިްސމާޢ ލް  ިއންސްޕެކްޓަރ ސްޓޭޝަން

 270 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  ޝަުރމާ  އާމިނަތު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓ 

 271 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް  އަްޙމަދު ޢާޠިފް  ސ ނިައރ މެޭނޖަރ

މޯލްޑ ްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ  އަުރޝަދު  އަްޙމަދު ރިލޭޝަން ކޯޑިނޭަޑރ ޕަބްލިކް
 ކޮމިޝަން 

 272 ކ މާލެ

 273 ކ މާލެ ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓ   ޝަްހޒާ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 274 ކ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ޕާޓ   ަޞބާޙް  ޙުަސއިން  

ދިވެހި ރާްއޖެގެ ޤަުއމ   ިޒދުނާ  ޢާއިޝަތު އ.ާއރކިިވސްޓް
 އަރުޝ ފު 

 275 ކ މާލެ

 276 ކ މާލެ ދިވެހި ބަުހގެ އެކެޑަމ   ނާިޒމް  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ ސ.އެްޑމިން

 277 ކ މާލެ ދިވެހި ބަުހގެ އެކެޑަމ   ޝަހުމާ ޢަލ  އޮިފސަރ އެޑްިމން

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމ   އަމ ން  އަްޙމަދު ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލް
 ޔުނިވަރސިޓ  

 278 ކ މާލެ

 279 ކ މާލެ ތާޖުްއދ ން ސްކޫލު  ޝާިކރު  އިްބރާހ މް ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގުެރޖުއޭޓް

 280 ކ މާލެ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  ނަްޝވާ ހަމ ދު  އަިއމިނަތު ކޯޕަރޭޓް އެެފއާޒް  މެނޭަޖރ،

 281 ކ މާލެ ލޭބަރ ރިލޭަޝން އޮތޯރިޓ   هللاޢަްބދު ރިފްޢަތު އިްނސްޕެކްޝަން އޮިފަސރ އެިސސްޓެންޓް

 282 ކ މާލެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓ  މަްޖދާ ރަމ ޒް  ިރސޯސް އޮފިަސރ ސ.ހިުއމަން
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 283 ކ މާލެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓ  އަްޒމ ން  هللاޢަބްދު އެންޑް ކޮިމނިކޭޝަން އޮިފސަރ މ ޑިއާ

ގުޅ ަފޅު އިްނެވސްޓްމެންޓް  ޙަދ ޖާ ނ ނާ  ކޯޕަރޭޓް އެެފއާޒް  މެނޭަޖރ
 ލިމިޓެޑް

 284 ކ މާލެ

 285 ކ މާލެ ޤަުއމ  ކުތުުބޙާނާ  ރިާޝމް  އިްސމާޢ ލް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 286 ކ މާލެ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ައމ ން ިއބްރާހ މް  މުަޙއްަމދު ރިލޭޝަްނސް އޮިފސަރ ސ.ޕަބްލިކް

ސެންޓަރ ފޮރ ހަަޔރ  ނާިޒމާ  ޢާއިޝަތު ލ ޑިންގ ޓ ަޗރ ކޮލިފައިޑް
 ސެކަންޑަރ  އެޑިޔުކޭަޝން 

 287 ކ މާލެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ަމސ ޙް  މުސްލިހް ެމނޭަޖރ ޖެނެރަލް
އޯަގނައިޭޒޝަން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް

 288 ކ މާލެ

ާއދިލް އަްބދުލް  މުަޙއްަމދު އެިސސްޓެންޓް  ލ ގަލް
 ހަކ މް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 289 ކ މާލެ

 290 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް  ުމަޙއްަމދު  އާޝިޔަތު އޮިފސަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް  ދިާޔނާ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ރަިޖސްޓްރޭޝަން 

 291 ކ މާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކު  ޝާހިދު  هللاޢަބްދު އެްގޒަމިަނރ
 އެްގޒަމިޭނޝަން 

 292 ކ މާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކު  ސާިމރު  އަްޙމަދު އެްގޒަމިަނރ
 އެްގޒަމިޭނޝަން 

 293 ކ މާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް  ުމަޙއްަމދު  ހައިލަމް ެއޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް އޮފިަސރ ސ ނިައރ
އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން ) ދިެވހި 

 ސުޕްރ މް ކޯޓް( ރާްއޖޭގެ

 294 ކ މާލެ

 295 ކ މާލެ އެޕ ލް ޓްރަިއބިއުނަލް ޓެކްސް  ަޙމ ދު هللا ޢަްބދު ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އ.ޓުރައބިުއބަލް

 296 ކ މާލެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓ   ނަޒ ރު  ޙުަސއިން ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް

ޕަބްލިކް ވަރްކސް  އަްޝޔަމް  މުަޙއްަމދު ްޕރޮްގރާަމރ ކޮމްޕިއުޓަރ
 ސަރވިަސސް 

 297 ކ މާލެ

 298 ކ މާލެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މ ޑިއާ  ަނޞ ރު  އަްޙމަދު ހިުއމަން ިރސޯަސސް  މެނޭަޖރ

ޕޮލިސް އިންޓްްގރިޓ   މާހިދު  އިްބރާހ މް އޮިފސަރ ޕެރަލ ގަލް
 ކޮމިޝަން 

 299 ކ މާލެ

ޕޮލިސް އިންޓްްގރިޓ   މާިހރާ  މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ކޮމިޝަން 

 300 ކ މާލެ

ޕްރޮްގރެިސވް ޕާޓ  އޮފް  ޝަހ ދާ  ފާޠިމަތު ރަިޖސްޓްާރރ އެިސސްޓެންޓް
  މޯލްޑިްވސް

 301 ކ މާލެ

ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ  ނާިސރު  މުަޙއްަމދު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޕަބްލިކް
 އޮފ ސް 

 302 ކ މާލެ

 303 ކ މާލެ ޖަމާލުްއދ ން ސްކޫލް  ފަޒުނާ  ފާތިމަތު ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 304 ކ މާލެ ޖުވެަނއިލް ަޖސްޓިސް ޔުނިޓު  ޢަލ  ޞަބާޙް  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 305 ކ މާލެ ޖުމްޫހރ  ޕާޓ  ާޒމިރު  ޙުަސއިން ޕާލިަމންޓަރ  އެެފާއރޒް އޮފް  ޑިރެކްޓަރ
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ޖުޑ ޝަލް ަސރިވސް  ޙަސަން ަޒހ ން  މ ިޑއާ އޮފިަސރ ސ.
 ކޮމިޝަން 

 306 ކ މާލެ

 307 ކ ދިއްފުށި  ކ. ދިއްދަފުށ  ސްކޫލް  ަނޒ ލް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 308 ކ ދިއްފުށި  ކ. ދިއްދަފުށ  ސްކޫލް  އަޒުމ ން  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މާލެއަޮތޅު ދިއްުފށ   ުޒމްރަތު  އާޢިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 309 ކ ދިއްފުށ  

 310 ކ ތުލުސްދޫ  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  ަމރުކަޒު  ނިހާރާ މުަޙއްަމދު  އަިއޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 311 ކ ތުލުސްދޫ  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  ަމރުކަޒު   ޒަކ  މުަޙއްަމދު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓަރ އ.

މާލެ އަތޮޅު ތުލުްސދޫ  ޢާފިޢާ މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 312 ކ ތުލުސްދޫ 

 313 ކ ގާފަރު  ކ. ގާފަރު ސްކޫލް  ިނސާމް  އަްޙމަދު ސްަޕވަިއޒަރ ސްޕޯޓްސް

މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު  ރަޝ ދާ ުޢމަރު  އޮިފސަރ ސ.ފައިނޭްނސް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 314 ކ ގާފަރު 

 315 ކ ގުަރއިދޫ  ކ. ގުރަިއދޫ ސްކޫލް   ަޙބ ބު ޙުަސއިން ޕްރިްނސިޕަލް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ޑެޕިއުޓ 

މާލެއަޮތޅު ގުަރިއދޫ  އިރުފާން  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 316 ކ ގުަރއިދޫ 

 317 ކ ގުޅި  ކ. ގުޅ  ސްކޫލް  ފަޔާޟް  އަްޙމަދު ލ ޑ ްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރ  ިހމަްނދޫ  އިްބރާހ މް  ފަރްޙަތު އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 318 އއ ހިމަންދޫ 

 319 އއ ހިމަންދޫ  ހިަމންދޫ ސްކޫލް  އއ. ުޙސަިއން  ވަުރދާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރ  އަތޮޅު  އިްބރާހ މް  އަްޙމަދު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ އ.
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 320 އއ ރަްސދޫ 

 321 އއ ރަްސދޫ  އއ. އަޮތޅު ތަޢުލ މ  ަމރުކަޒު  އަޒްލިފާ  ފާތިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރ   ަޤސިމް  މުަޙއްަމދު ސާރިވސް އޮފިަސރ އ.މުިނސިޕަލް
 ބޮޑުފުަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 322 އއ ބޮޑުފުަޅދޫ 

 323 އއ ބޮޑުފުަޅދޫ  އއ. ޮބޑުފޮުޅދޫ ސްކޫލް  އާަދމް  ޝެހެނާޒް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 324 އއ އުކުަޅސް  އއ. އުުކޅަހު ސްކޫލް  ޙަމ ދު ިއމާދު  هللاޢަބްދު ލ ިޑންގ ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

 325 އއ އުކުަޅސް  އއ. އުުކޅަހު ސްކޫލް  ަޙސަން  ޝަހުިމއްޔާ ލ ިޑންގ ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރ  މަތިެވރ   މުޢާޛު ޫމސާ  ޕްލޭނިންގ އޮފިަސރ އެިސސްޓެންޓް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 326 އއ މަތިެވރި 

 327 އއ މަތިެވރި   އއ. މަިތެވރ  ސްކޫލް ނިޔާޒް  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރ  މާޅޮހު  ިޝނާން  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 328 އއ މާޅޮހު 

 329 އއ މާޮޅސް  އއ. ާމޅޮހު ސްކޫލް  ޝާޠިރު ަޢދުނާން  މުަޙއްަމދު ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ޓްރެއިން

 330 އއ މާޮޅސް  އއ. ާމޅޮހު ސްކޫލް  އާަދމް ރަްމޒ   އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
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އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރ  ެފރިދޫ  ޝިފްނާ  މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 331 އއ ފެރިދޫ 

 332 އއ ފެރިދޫ  އއ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޚަދ ޖާ ނަދ މާ  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 333 އއ ފެރިދޫ  އއ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޝައުނާ ޢަލ   އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 334 އއ ތޮއްޑު  އއ. ތޮްއޑޫ ސްކޫލް  ފައިޞަލް  އާަދމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 335 އއ ތޮއްޑު  އއ. ތޮްއޑޫ ސްކޫލް   ޢިްމރާން މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އުތުުރބުރ  ޮތއްޑޫ އަިރއަތޮޅު  ނޫޙް ޫމސާ  ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 336 އއ ތޮއްޑޫ 

 337 އދ ހަންޏާމ ދޫ  އދ. ހަންާޏމ ދޫ ސްކޫލް  ޒިުދނާ  މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 338 އދ ހަންޏާމ ދޫ  އދ. ހަންާޏމ ދޫ ސްކޫލް  އާދިލާ  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މުިނސިޕަލް ސާރވިސް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރ   ޢަޫރޝާ  ޢާއިޝަތު
ކުނބުުރދޫ ކައުްނސިލްގެ 

  އިާދރާ

 339 އދ ކުނބުުރދޫ 

 340 އދ ކުނބުުރދޫ  އދ. ކުނުބުރދޫ ސްކޫލް  އިާފޝާ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 341 އދ އޮަމދޫ  އދ. ޮއމަދޫ ސްކޫލް ޙަްއވާ ސަލ މާ  ލ ޑ ްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 342 އދ އޮަމދޫ  އދ. ޮއމަދޫ ސްކޫލް ޞާބިރާ މޫސާ  ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް

އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  އަޮތޅު  ރަޝ ދު  މުަޙއްަމދު އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 343 އދ މަހިަބދޫ 

އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  މަިހބަދޫ  އާމިނަތު މޫސާ  އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 344 އދ މަހިަބދޫ 

 345 އދ މަހިަބދޫ   އދ. އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލް ޢާލިޔާ ޤާސިމް  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 346 އދ މަންދޫ  އދ. މަްނދޫ ސްކޫލް  އާޞިފް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 347 އދ މާމިނގިލި  އދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ފަޒ ހް  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 348 އދ މާމިނގިލި  އދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޔޫސުފް  މުަޙއްަމދު ލ ޑ ްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 349 އދ މަހިަބދޫ  އދ. އަޮތޅު ތަޢުލ މ  ަމރުކަޒު  ިއޒްނިޔާ  ޙަްއވާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 350 އދ މަހިަބދޫ  އދ. އަޮތޅު ތަޢުލ މ  ަމރުކަޒު  ުމަޙއްަމދު  ޝަހ ދާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 351 އދ ދަނގެތި  އދ. ަދގެނތ  ސްކޫލް ޝަފުާރޒް  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރ  ިދގުރަށު  ުމޙަްއަމދު  ޝާހިމާ އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 352 އދ ދިުގރަށު 

 353 އދ ދިުގރަށް  ިދގުަރށު ސްކޫލް އދ.  އަްޙަމދު  އަޒްަހރ  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 354 އދ ދިުގރަށް  އދ. ިދގުަރށު ސްކޫލް  ފިނާސާ  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 355 ވ ކެޔޮދޫ  ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ާނއިފް  އަްޙމަދު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓް އޮފިަސރ އ.

 356 ވ ކެޔޮދޫ  ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނިއުޝާ  އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 357 ވ ފުލިދޫ ވ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  އަޫބބަކުރު  ނަޒ ދާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
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 358 ވ ފުލިދޫ ވ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  އަޫބބަކުރު  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ  ޞާިލޙް  އިްބރާހ މް އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 359 ވ ފުލިދޫ

 360 ވ ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުަކޒު  އަްޙމަދު ޢަލ   އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން  ޕްރިންސިޕަލް

ފެލިދެ އަތޮޅު އަތޮޅު  ަޝބ ން  އިްބރާހ މް އޮިފސަރ އ.ކޮމްޕިއުަޓރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 361 ވ ފެލިދޫ

ފެލިދެ އަތޮޅު ފެލިދޫ  ަފވާޒު  އަްޙމަދު އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
 ިއދާރާ ކައުންސިްލގެ 

 362 ވ ފެލިދޫ

ފެލިދެ އަތޮޅު ތިަނދޫ   ނަޢ މް މުަޙއްަމދު ފައިނޭްނސް އޮިފސަރ ސ.
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 363 ވ ތިނަދޫ 

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށި   ޙަަސން ޢަބްުދއްަސއްތާރު އޮފިަސރ އ.ޕްލޭނިންގ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 364 މ ނާލާފުށި

 365 މ ނާލާފުށި ނާލާފުށ  ސްކޫލްމ.  ުމޙަްއމަދު  ނިޢުމާ ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް

 366 މ ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށ  ސްކޫލް ޝަުރމ ލާ  އަިއޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މުލަކަތޮޅު ރަްތމަްނދޫ  ިފރާޤު  هللاޢަބްދު އޮިފސަރ ސ.ފައިނޭްނސް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 367 މ ރަތްމަްނދޫ 

 368 މ ރަތްމަްނދޫ  މ. ރަތްމަްނދޫ ސްކޫލް  މުޢާޒު  މުަޙއްަމދު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ އ.

 369 މ ކޮޅުފުށި  މ. އަތޮޅު ަމަދރުސާ  ރިޔާޒް  އަްޙމަދު ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 370 މ ކޮޅުފުށި  މ. އަތޮޅު ަމަދރުސާ  އިްސޙާޤު  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ކަުއންސިްލގެ މުލަކަތޮޅު ޭވވަށު  ޙަލ މް  އަްޙމަދު އޮިފަސރ ޕްލޭނިންގ
 އިާދރާ 

 371 މ ވޭވަށް 

 372 މ ވޭވަށް  މ. ވޭވަށު ސްކޫލް ޝާިޢރާ  ޙަލ މަތު އޮފިަސރ ޢެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް

 373 މ ވޭވަށް  މ. ވޭވަށު ސްކޫލް ަޢބްދުްލމަޖ ދު  ނަދ މް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މަުޑްއވަރ  މުލަކަތޮޅު  ޢާޡިމް ޢަލ  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 374 މ މަޑުްއަވރި 

 375 މ މަޑުްއަވރި  މ. މަޑުްއަވރ  ސްކޫލް  ނިާހދު  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 376 މ މަޑުްއަވރި  މ. މަޑުްއަވރ  ސްކޫލް  ިޝއުޝާ ުމޙަްއަމދު  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 377 މ މުލަކު މުލަކު ސްކޫލް ުމޖުތަބާ  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

މުލަކަތޮޅު އޮޮތޅު ކައުްނސިލްގެ  ޝާޠިރު  މުަޙއްަމދު ކޮމްޕިއުަޓރ ޓެކްނ ޝަން  އެިސސްޓެންޓް
 އިާދރާ 

 378 މ މުލި

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

މުލަކަތޮޅު މުލ  ކައުްނސިލްގެ  ނަޢ މު  ޙުަސއިން
  އިާދރާ

 379 މ މުލި

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 380 މ މުލި މުލ  ރ ޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް ނަޢ މު  އަްނވަރު

 381 މ މުލި މ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒު   ރަޝ ދާ މަރްަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 382 މ މުލި މ. އަތޮޅު ތަޢުލ މ  މަރުކަޒު  ޒާިހރު  މުަޙއްަމދު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓް އޮފިަސރ އ.
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 383 މ ދިްއގަރު  މ. ދިްއގަރު ސްކޫލް هللاޢަބްދު  އިްސމާޢ ލް ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރުުބރ   ިއބްރާހ މް  ޢަބްުދއްލަތ ފް އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
 ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 384 ފ ނިލަންދޫ 

ުއތުުރބުރ  ނިލަންެދއަތޮޅު  ޒާހިރު  އިްސމާޢ ލް އޮފިަސރ ލ ގަލް
  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ

 385 ފ ނިލަންދޫ 

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
  އޮފިަސރ

ފ. އަތޮޅު އެޑިޔުޭކޝަން   ަނއ މާ ޢާއިޝަތު
 ސެންޓާރ

 386 ފ ނިލަންދޫ 

ފ. އަތޮޅު އެޑިޔުޭކޝަން  ިއސްމާޢ ލް  ޝިރުމ ނާ ެއޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް އޮފިާސރ ސ ނިާއރ
 ސެންޓާރ

 387 ފ ނިލަންދޫ 

 388 ފ ބިލެްއދޫ  ފ.ބިލެއްދޫ ސްކޫލް ޙަސަން އަޖ ފް  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރުުބރ   މޫސާ ފަތުޙ   ޕްލޭނިންގ އޮފިަސރ ސ.
 މަޫގދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 389 ފ މަޫގދޫ 

ނިލަންދެ އަޮތޅު އުުތރުުބރ   ޢަލ  ނަޖ ބު  ސާރިވސް އޮފިަސރ އ.މުިނސިޕަލް
 ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  މަޫގދޫ

 390 ފ މަޫގދޫ 

 391 ފ މަޫގދޫ   ފ.މަޫގދޫ ސްކޫލް  މުޖުަތބާ އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 392 ފ މަޫގދޫ   ފ.މަޫގދޫ ސްކޫލް ޝަހުލާ  ފާތިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ުއތުުރބުރ  ނިލަންެދއަތޮޅު  އަުޙމަދު ާޝޙް  ިޑވެލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ އިކޮނޮމިކް
  ފ އަލ  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 393 ފ ފިއަލ 

 394 ފ ފިއަލ  ފ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ  ަޝރ ފު  އަްޙމަދު ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް

 395 ފ ދަރަނބޫދޫ  ފ. ދަރަނޫބދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން އާަދމް  ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 396 ފ ދަރަނބޫދޫ  ފ. ދަރަނޫބދޫ ސްކޫލް  ިއބްރާހ މް  މުަޙއްަމދު ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 397 ދ ހުޅުދެލި  ދ. ހުޅުދެލި ސްކޫލް  ލަވްޒާ  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 398 ދ ރިނިބދޫ  ދ. ރިނިބދޫ ސްކޫލް  ަޙސަން  މުުއމިނާ

އިްޤބާލް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ ސ.ފައިނޭްނސް
 ޢަބްދުްލޤައްޫޔމް 

ދެކުުނބުރ  ނިލަންދެ އަޮތޅު 
 ރިނުބދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 399 ދ ރިނުބދޫ 

ނިޑދޫ ސްކޫލް  ަޢރ ޝް  އިްބރާހ މް ކޮމްޕިއުަޓރ ޓެކްނ ޝަން  އެިސސްޓެންޓް ނިޑދޫ  ދ. ބަ  400 ދ ބަ

ނިލަންދެ އަޮތޅު ދެކުުނބުރ    ަޢބްދުްލޙަމ ދު ޢަބްުދއްނޫރު އޮފިަސރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް
ކުޑަހުަވދޫ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 401 ދ ކުޑަހުަވދޫ 

ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރ   ޙަމ ދު هللا ޖާދު ޓެކްނ ަޝން  ކޮމްޕިއުޓަރ
  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ

 402 ދ ކުޑަހުަވދޫ 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 403 ދ ކުޑަހުަވދޫ   ދ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް އާަދމް ޝާކިރު 

 404 ދ ކުޑަހުަވދޫ  ދ.އަޮތޅު ތަޢުލ މ  މަރުަކޒު  އަްބދުްއަރޙްމާން  ނަސްމާ ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

 405 ދ ކުޑަހުަވދޫ  ދ.އަޮތޅު ތަޢުލ މ  މަރުަކޒު  ރިޟާ هللا އަްބދު ޓ ޗަރ ލ ޑިން
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ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރ   ޢާޞިފް  މުަޙއްަމދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
މާއެނބޫދޫ ަކއުންސިްލގެ 

  އިާދރާ

 406 ދ މާއެނބޫދޫ 

 407 ދ މާއެނބޫދޫ  ދ. މާއެނޫބދޫ ސްކޫލް  ޢަލ  ޝާހިރު  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 408 ދ މާއެނބޫދޫ  ދ. މާއެނޫބދޫ ސްކޫލް  އިލްާހމް  މުަޙއްަމދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ނިލަންދެ އަޮތޅު ދެކުުނބުރ   ސިނާން  އިްބރާހ މް 
 މ ދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

 409 ދ މ ދޫ 

 410 ދ މ ދޫ  ދ. އަތޮޅު މަަދރުސާ   ޢަލ  އަްބދުްއޝަކޫރު ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 411 ދ މ ދޫ  ދ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ޢަްބދުލްަވއްހާބް  ސާިޖދާ ލ ިޑން ޓ ޗަރ ޓުރެއިންޑް

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިަލންދޫ  ަހއިަޝމް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 412 ތ ހިރިލަންދޫ 

 413 ތ ހިރިލަންދޫ  ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް މުާޢޒު  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ކޮޅުމަޑުލު ުބރުނ   ޝާިހދާ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 414 ތ ބުރުނ  

 415 ތ ބުރުނ   ތ.ބުރުނ  ސްކޫލް  ރަޝ ދާ  އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 416 ތ ބުރުނ   ތ.ބުރުނ  ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު  ފާތިމަތު ޝާމާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ނޑޫދޫ  މުަޙއްަމދު  އަްޙމަދު ޑިވޮލޮްޕމަންޓް އޮިފސަރ އ.އިކޮޮނމިކް ކޮޅުމަޑުލު ކަ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ނޑޫދޫ   417 ތ ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލް  މުޢާޒު  هللاޢަބްދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް ނޑޫދޫ  ތ. ކަ  418 ތ ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލް  ރަޝ ދު  މުަޙއްަމދު ޕްރިންސިޕަލް  ޑެޕިޔުޓ  ނޑޫދޫ  ތ. ކަ  419 ތ ކަ

ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  ނިާޔޒް  އިްބރާހ މް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 420 ތ ކިނބިދޫ 

 421 ތ ކިނބިދޫ  ތ. ކިނބިދޫ ސްކޫލް   ވްޒި ނާ ޙުަސއިން ޓ ޗަރ ގުެރޖުއޭޓް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 422 ތ ކިނބިދޫ  ތ. ކިނބިދޫ ސްކޫލް  ތަސްމިޔާ ޫމސާ 

މުިނސިޕަލް ސާރވިސް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ކޮޅުމަޑުލު ޮއމަދޫ ަކއުންސިްލގެ  ޒަހ ނު  ހުސަިއން
 އިާދރާ 

 423 ތ އޮަމދޫ 

 424 ތ އޮަމދޫ  ތ. އޮމަދޫ ސްކޫލް ނިޡާމް  މުަޙއްަމދު ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 425 ތ ވަްނދޫ  ތ. ވަންދޫ ސްކޫލް  ޢަލ  ނިޒާމް 

 426 ތ ވަްނދޫ  ތ. ވަންދޫ ސްކޫލް   ޝަފ ގް އިްސމާޢ ލް ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގުެރޖްއޭޓް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 427 ތ ވިލިފުށި  ތ. ވިލިފުށ  ސްކޫލް ޙުަސއިން  އަުޙމަދު

 428 ތ ވިލިފުށި  ތ. ވިލިފުށ  ސްކޫލް ނިޒާމާ  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި  ސުޖާން  އަްޙމަދު ަސރވިސް އޮިފަސރ މުނިސިޕަލް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 429 ތ ވިލުފުށި 

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި  ޢަދ ލް  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ިއދާރާ ކައުންސިްލގެ 

 430 ތ ވިލުފުށި 
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ކޮޅުމަޑުލު އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ  ަމނިކެ  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 އިާދރާ 

 431 ތ ވޭމަްނޑޫ 

މުިނސިޕަލް ސާރވިސް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ކޮޅުމަޑުލު ޭވމަންޑޫ  ހާމިދު ޫމސާ 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 432 ތ ވޭމަްނޑޫ 

 433 ތ ވޭމަްނޑޫ  ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ޙަްއވާ ރިްޝމ   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 434 ތ ވޭމަްނޑޫ  ތ. ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް ޚަލ ލް  މުަޙއްަމދު ޓ ޗަރ ގުެރޖުއޭޓް

 435 ތ މަޑިފުށި  ތ. މަޑިފުށ  ސްކޫލް ޙަްއވާ ނަޒ ހާ  ލ ޑިންގ ޓ ަޗރ ކޮލިފައިޑް

 436 ތ މަޑިފުށި  ތ. މަޑިފުށ  ސްކޫލް މޫސާ ނަސ މް  ލ ިޑންގ ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

ކޮޅުމަޑުލު ަމޑިފުށ   ޙަސަން ރިޟާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 437 ތ މަޑިފުށ  

 438 ތ ދިޔަމިނގިލި  ތ. ދިޔަމިނގިލި ސްކޫލް ިއބްރާހ މް  ފަޒްނާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 439 ތ ދިޔަމިނގިލި  ސްކޫލް ތ. ދިޔަމިނގިލި އިްބރާހ މް  ޒާލިފް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ތ. އަތޮޅު އެޑިޔުޭކޝަން  ަޢބުދުލްާހދ   ރާޝިދާ ޓ ޗަރ ކޮލިފައިޑް
 ސެންޓާރ

 440 ތ ތިމަރަފުށި 

ތ. އަތޮޅު އެޑިޔުޭކޝަން  ޢަްބދުލްަވއްާހބު  ޢާޝިޤާ ޓ ަޗރ ޓްރެއިންޑް
 ސެންޓާރ

 441 ތ ތިމަރަފުށި 

ކޮޅުމަޑުލު ތިަމރަފުށ   ޝަރ ފް  މުަޙއްަމދު އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 442 ތ ތިމަރަފުށ  

ކޮޅުމަޑުލު ާގިދއްފުށި  ޙުަސއިން  ފާރޫޤު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 443 ތ ގާިދއްފުށި 

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 444 ތ ގާިދއްފުށި  ތ. ގާދިއްުފށ  ސްކޫލް  ލިއުނާ  ފާޠިމަތު

 445 ތ ގާިދއްފުށި  ތ. ގާދިއްުފށ  ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ސ ޒާ  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 446 ތ ގުަރއިދޫ  ތ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ   هللاޢަްބދު ނަޙްލާ އޮިފސަރ އެޑްިމން

 447 ތ ގުަރއިދޫ  ތ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ   ޢަލ  އިްސމާޢ ލް  ޓެކްނ ަޝން ކޮމްޕިއުޓަރ

 448 ލ ހިތަދޫ  ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް ަޝރ ފް  އަްޙމަދު ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

 449 ލ ހިތަދޫ  ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް ިއބްާރޙިމް  މުަޙއްަމދު ޕްރިްނސިޕަލް އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ޑެޕިއުޓ 

 450 ލ ކަލައިދޫ  ލ. އިސްދޫ ކަލަިއދޫ ސްކޫލް  ޢަބްދުލްުމހަިއމިން  ލ ޑިން ޓ ޗަރު  އެކުޓިން

 451 ލ ކަލައިދޫ  ސްކޫލް ލ. އިސްދޫ ކަލަިއދޫ  ސޯމަން  ޕްރިންސިޕަލް 

 452 ލ ކުނަހަންދޫ  ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް  ޔޫސުފު  ޙުަސއިން ޕްރިްނސިޕަލް  ޑެޕިއުޓ 

 453 ލ ކުނަހަންދޫ  ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް  މަޢުރޫފު  هللاޢަބްދު ޓ ޗރ ލ ޑިންގ

ހައްުދންމަތ  ިއްސދޫ  ލަޠ ފް މުަޙއްަމދު ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިަސރ ސ.އިކޮޮނމިކް
 ިއދާރާ ކައުންސިްލގެ 

 454 ލ އިްސދޫ 

 455 ލ އިްސދޫ  ލ. އިސްދޫ ސްކޫލް  ރަޝ ދު  އަުޙމަދު ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގުެރޖުއޭޓް

 456 ލ އިްސދޫ  ލ. އިސްދޫ ސްކޫލް  ޢަލ  ނިޔާޒު ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގުެރޖުއޭޓް

 457 ލ މާަބއިދޫ  މާަބއިދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ރަޝ ދު  އިްސމާޢ ލް އޮިފަސރ އ.ފައިޭނންސް
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އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 458 ލ މާަބއިދޫ  ލ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ޢަްބދުލްާޤދިރު  ޙަްއވާ

 459 ލ މާަބއިދޫ  ލ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  އަްއސަދު  އިްބރާހ މް ޓ ަޗރ ޓުރެއިންޑް

ހައްުދންމަތ  ާމވަށު  އިްސމާޢ ލް  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮފިަސރ ސ.އިކޮޮނމިކް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 460 ލ މާވަށް 

 461 ލ މާވަށް  މާވަށު ސްކޫލް  ަޒމ ރު هللا ޢަބްދު އ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނ ަޝން 

 462 ލ މާވަށް  މާވަށު ސްކޫލް  ޒުލައިޚާ އާަދމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ހައްުދންމަތ  ާމމެްނދޫ  ޙަބ ބާ ޢަލ  ަސރވިސް އޮިފަސރ މުނިސިޕަލް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 463 ލ މާމެްނދޫ 

 464 ލ މާމެްނދޫ  ލ. މާމެންދޫ ސްކޫލް   ޙަުތމާ މަރިަޔމް އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ހައްުދންމަތ  ުމންޑު  ޢަލ  ޝަފ ޢު އޮިފސަރ އެޑްިމންސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 465 ލ މުންޑު 

 466 ލ މުންޑޫ  ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް ޙަސަން ާނިދޙް  އޮިފސަރ އެޑްިމން

ހައްުދންމަތ  ައތޮޅު  ޖައުަހރު  މޫނިސާ އެްޑމިން އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 467 ލ ފޮނަދޫ 

ލ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭަޝން  ޙަލ މް  ރިްޟވާން ލ ޑިންގ ޓ ަޗރ ކޮލިފައިޑް
 ސެންޓާރ

 468 ލ ފޮނަދޫ 

ލ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭަޝން  ފަިއނާޒު  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ސެންޓާރ

 469 ލ ފޮނަދޫ 

 470 ލ ދަނިބދޫ  ލ. ދަނބިދޫ ސްކޫލް ޝާފ   އިްބރާހ މް އޮފް ސްކޫލް  ހެޑް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ލ.ހަމަދު ބިން ޙަލ ފާ  ފަޔާޟް  ޙުަސއިން
 އަލްސާނ  ސްކޫލް 

 471 ލ ގަން 

ލ.ހަމަދު ބިން ޙަލ ފާ  ޝަރ ފް  މުަޙއްަމދު ޕްރިންސިޕަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭަޝން ޑެޕިޔުޓ 
 އަލްސާނ  ސްކޫލް 

 472 ލ ގަން 

 473 ލ ގަން  ލ. އިހައްދޫ ސްކޫލް ަރޝ ދު  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 474 ލ ގަން  ލ. މުކުރި މަގު ސްކޫލް  ޙަސަން ޙަބ ބް  އެްޑމިން އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް

 475 ލ ގާދޫ  ސްކޫލް ލ. ގާދޫ  އަޫބބަކުރު  އަްޙމަދު ލ ިޑންގ ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުުރބުރ   މަރިަޔމް ޝިޒްނާ ަނޖ ބް  އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް އޮިފސަރ
 ނިލަންދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 476 ގއ ނިލަންދޫ 

 477 ގއ ނިލަންދޫ  ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލް   ޢަޡ މް އަްޙމަދު  ޕްރިްނސިޕްލް ޑެޕިއުޓ 

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުުރބުރ   ޙަސަން  އަސްފާހު އ.ޑިރެކްޓަރ
ނޑުުހޅުދޫ ކަުއންސިްލގެ  ކަ

  އިާދރާ

ނޑުުހޅުދޫ   478 ގއ ކަ

ނޑުުހޅުދޫ ސްކޫލް ޙަސަން ޢާލިމް  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް ނޑުުހޅުދޫ  ގއ. ކަ  479 ގއ ކަ

ނޑުުހޅުދޫ ސްކޫލް މުފ ދު ޢަލ   އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް ނޑުުހޅުދޫ  ގއ. ކަ  480 ގއ ކަ

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުުރބުރ   ޢާމިރު ސަޢ ދު  އޮފިަސރ އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް
ނޑޭ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   ކޮ

 481 ގއ ކޮނޑޭ 

ނޑޭ ސްކޫލް  هللاޢަްބދު ޠާރިޤާ އެްޑމިން އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް  482 ގއ ކޮނޑޭ  ގއ. ކޮ
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 483 ގއ ކޮލަމާފުށި ގއ. އަޮތޅު މަަދރުސާ  ޠަލާލް ޝަރ ފް ޓެކްނ ަޝން  ކޮމްޕިއުޓަރ

ކޮލަމާފުށ  ކައުންސިްލގެ  ސުޖާނާ ަޖމ ލް  އޮިފސަރ ޕޮރޮޖެކްޓް
 އިާދރާ 

 484 ގއ ކޮލަމާފުށ 

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

ގއ. އަޮތޅު އެޑިޔުކޭަޝން  އިްސމާޢ ލް  ނާދިރާ
 ސެންޓާރ

 485 ގއ ވިލިނގިލި 

އެޑިޔުކޭަޝން ގއ. އަޮތޅު  هللاަޢބުދު ނާސިމާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ސެންޓާރ

 486 ގއ ވިލިނގިލި 

ހުވަހު އަޮތޅު އުުތރުުބރ   މުަޙއްަމދު  ރަޒިއްޔާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
ވިލިނގިލ  ަކއުންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 487 ގއ ވިލިނގިލ  

 488 ގއ މާމެްނދޫ  ގއ. މާމެްނދޫ ސްކޫލް  ނައުފަލް މޫސާ  ޓ ޗަރ ލ ޑިން

 489 ގއ މާމެްނދޫ  ގއ. މާމެްނދޫ ސްކޫލް  هللاޢަްބދު ޢާޒިމް ޕްރިްނސިޕަލް  ޑިޕިއުޓ 

ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރ  ދާްނދޫ  ޔޫސުފް މޫސާ  އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 490 ގއ ދާންދޫ 

 491 ގއ ދާންދޫ  ގއ. ދާްނދޫ ސްކޫލް  ނާފިޢު ޙަސަން  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 492 ގއ ދާންދޫ  ސްކޫލް ގއ. ދާްނދޫ  ައޙްަމދު  ފަހ މާ ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

 493 ގއ ދާންދޫ  ގއ. ދާްނދޫ ސްކޫލް  އާަދމް  އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރ   ިއްބރާހ މް  އާދިލް ަސރވިސް އޮިފަސރ މުނިސިޕަލް
 ދެްއވަދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 494 ގއ ދެްއވަދޫ 

މަަދރަސަތުލް ސުލްތާން ގއ.  ޞާލިޙް  ނަސްރ ނާ އޮިފސަރ އެޑްިމން
 މުހަންަމދު 

 495 ގއ ދެްއވަދޫ 

ގއ. މަަދރަސަތުލް ސުލްތާން  ނިޝާނާ ޞާލިޙް  އޮިފސަރ އެޑްިމން
 މުހަންަމދު 

 496 ގއ ދެްއވަދޫ 

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުުރބުރ    ޙުަސއިން ަވޙ ދު އެޑްިމން އޮފިަސރ
 ގަްއދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 497 ގދ ގަްއދޫ 

ުޙސަިއން  ލުުސހައިި هللاޢަބުދު ޓ ޗަރލ ޑިްނގ  ގްެރޖުއޭޓް
 މަނިކުފާނު 

 498 ގއ ގެމަނަުފށި   ގއ. ގެަމނަފުށ  ސްކޫލް

 499 ގއ ގެމަނަުފށި   ގއ. ގެަމނަފުށ  ސްކޫލް ނާފިޒު  މުަޙއްަމދު ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 ހުވަދު އަތޮޅު ދެުކނުުބރ   ޢަްބދުްއސައްާތރު  هللاޢިނާޔަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ނެޑއްދޫ ކަުއންސިްލގެ  ހޯ
 އިާދރާ 

ނެޑއްދޫ   500 ގދ ހޯ

ނެޑއްދޫ  ގދ. ޯހނޑެްއދޫ ސްކޫލް  ާވރިޝް  ޙުަސއިން ލ ިޑންގ ޓ ޗަރ ޓްރެއިންޑް  501 ގދ ހޯ

ނެޑއްދޫ  ގދ. ޯހނޑެްއދޫ ސްކޫލް  ޝަިޤއްޔާ  އާމިނަތު ލ ޑިްނގ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް  502 ގދ ހޯ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރ   ިފރާޒު  އަްޙމަދު އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ އ.
 ނަޑެއްލާ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ 

 503 ގދ ނަޑެއްލާ 

 504 ގދ ނަޑެއްލާ  ގދ. ނަެޑއްލާ ސްކޫލް  ާޒހިރު  އިްބރާހ މް ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

ޕްރ  ސްކޫލް -ޝަފަޔާރ އިކްލ ލާ އާމިނަތު އޮިފސަރ ބަޖެޓް
 )ނަޑެއްލާ(

 505 ގދ ނަޑެއްލާ 
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ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރ   ައުޙމަދު  ޢާއިޝަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
ރަތަފަންދޫ ަކއުންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

 506 ގދ ރަތަފަންދޫ 

 507 ގދ ރަތަފަންދޫ  ގދ. ރަތަަފންދޫ ސްކޫލް  ނަޖ ބް  ހައިިޝއްޔާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

 508 ގދ ރަތަފަންދޫ  ގދ. ރަތަަފންދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު  ވަޒްނާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރ  ވާދޫ  ފާޠިމަތު ޝާޒްމ  މުަޙއްަމދު  ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮިފސަރ އ.އިކޮޮނމިކް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 509 ގދ ވާދޫ 

ގދ. ަމދަަރސަތުލް   ޢާއިޝަތު ާއގިސާ  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ޖަމާލުްއދ ން 

 510 ގދ ވާދޫ 

ގދ. ަމދަަރސަތުލް   ޝިމްޝާޒު  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ޖަމާލުްއދ ން 

 511 ގދ ވާދޫ 

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރ   ުމަޙއްަމދު  އިލްހާމް ޕްލޭނިންގ އޮފިަސރ ސ.
 މަޑަވެލި ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 512 ގދ މަޑަވެލި 

 513 ގދ މަޑަވެލި  ގދ. ަމޑަވެލި ސްކޫލް  ފަހުމ   ޙުަސއިން އެްޑމިނިސްްޓރޭޓަރ އެިސސްޓެންޓް

 514 ގދ ފަރެްސމާތޮޑާ  ގދ. ުހވަދޫ ސްކޫލް  ުޒހަިއރު  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރ  ފިޔޯރ   އަްޙމަދު އަޝްފާޤް  އޮފިަސރ ސ ނިައރ ފައިޭނންސް
  ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ

 515 ގދ ފިޔޯރ  

 516 ގދ ފިޔޯރ    ގދ. ފިޔޯރ  ސްކޫލް އަްޙމަދު ހާިޝމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރ   ޝަރ ފް  މުަޙއްަމދު އޮފިަސރ ސ.އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް
 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ 

 517 ގދ ތިނަދޫ 

ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރ  ތިަނދޫ  ޙުަސއިން  ޢާރިފް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮިފސަރ އ.އިކޮޮނމިކް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 518 ގދ ތިނަދޫ 

 519 ގދ ތިނަދޫ  އަޫބބަކުރު ސްކޫލް  ޞާިދޤު  هللاޢަބްދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ގދ. އަޮތޅު ެއޑިޔުކޭޝަން  މަޢުޞޫމާ ޢަލ   އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ސެންޓާރ

 520 ގދ ތިނަދޫ 

ގދ. އަޮތޅު ެއޑިޔުކޭޝަން  ސަޢ ދު  ފާޠިމަތު އޮިފސަރ އެޑްިމން
 ސެންޓާރ

 521 ގދ ތިނަދޫ 

 522 ގދ ތިނަދޫ  ގދ. ތިަނދޫ ސްކޫލް  އަުޙމަދު  ސާޖިޔަތު އޮިފސަރ އެޑްިމން

 523 ގދ ގަްއދޫ  ގދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޢަލ  ޢުޒައިރު  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

އިާޔނާ  ޢާއިޝާތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ޢަބްުދއްަޞމަދު 

 524 ގދ ގަްއދޫ  ގދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ 

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުުބރ   ރަޝ ދު  މުަޙއްަމދު ަސރވިސް އޮިފަސރ މުނިސިޕަލް
ގެމަނަުފށި ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

 525 ގއ ގެމަނަުފށި 

ފުވަްއމުލަކު ހޯދަޑު  ޝާހިދު  هللاޢަބްދު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 526 ޏ ހޯދަޑު 

 ފުވަްއމުލަކު މާަދޑު ރިޒްލާ ޢަލ  އާމިނަތު އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 527 ޏ މާދަޑު 

ފުވަްއމުލަކު މާލެގަން  ައރ ޝް  ޙުަސއިން އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 528 ޏ މާލެގަން 
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ފުވަްއމުލަކު ފުނާޑު  ޖަާވދު  އަްޙމަދު އޮިފސަރ ފައިނޭްނސް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 529 ޏ ފުނާޑު

 އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 530 ޏ ފުވަްއމަލަކު  ފުވަްއމުލަކު ސްކޫލް ސަޢިދާ  ފާޠިމަތު

މަަދރުސަުތއް ޝަިއޙް  ޝަމ މް  އާމިނަތު އޮފިަސރ
 މުަޙއްަމދު ޖަމާުލއްދ ން 

 531 ޏ ފުވަްއމަލައް 

ފުވަްއމުލަކު އަތޮޅު  ޢަރ ފް  މުަޙއްަމދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓ 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 532 ޏ ފުވަްއމުލަކު 

 533 ޏ ފުވަްއމުލައް  ހާފިޒް އަްޙމަދު ސްކޫލް އިްބރާހ މް  ރާމިޒާ ޓ ޗަރ ލ ޑ ންގ

 534 ޏ ފުވަްއމުލައް  ޏ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް هللاައްބދު ހަސަން ޓެކްނ ަޝން  ކޮމްޕިއުޓަރ

ޏ. އަތޮޅު ެއޑިޔުކޭޝަން  ސިޔާމް ޫމސާ  އަްޙމަދު އެޑްިމނިސްްޓރޭޓަރ ސްކޫލް
 ސެންޓާރ

 535 ޏ ފުވަްއމުލައް 

ޏ. އަތޮޅު ެއޑިޔުކޭޝަން  ފަޔާޒް  މުަޙއްަމދު ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ
 ސެންޓާރ

 536 ޏ ފުވަްއމުލައް 

ފުވަްއމުލަކު ދަިޑމަގު  ނަޞިރާ  ފާޠިމަތު ސަރިވސް އޮފިަސރ އ.މުިނސިޕަލް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 537 ޏ ދަޑިަމގު 

ދަިޑމަގު ފުވަްއމުލަކު  ަބއްާސމް  މުަޙއްަމދު ިޑވެލޮޕްެމންޓް އޮފިަސރ އިކޮނޮމިކް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 538 ޏ ދަޑިަމގު 

ފުވަްއމުލަކު ދިުގާވނޑު  ައްޙމަދު  ޢާއިޝަތު ޑިވެލޮްޕމަންޓް އޮިފސަރ އ.އިކޮޮނމިކް
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

 539 ޏ ދިުގާވނޑު 

ނޑިަގން  ަތއުފ ޤު  ޝައްމާ ސަރިވސް އޮފިަސރ އ.މުިނސިޕަލް ފުވަްއމުލަކު ދޫ
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ނިޑގަން   540 ޏ ދޫ

 541 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ރ ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ޙަސަން  ފާޠިމަތު ސަމާ ރިޯކރްޑސް އޮިފސަރ އ.މެޑިކަލް

 542 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  ޢާޠިފާ ސަޢ ދު   ޓ ޗަރ ލ ޑ ންގ

 543 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  ލަޠ ފާ މަރިަޔމް  ޓ ޗަރ ލ ޑ ންގ

 544 ސ ހިތަދޫ  ަހއި ސްކޫލް އައްޑޫ  ައޙްަމދު  ޝިމްލާ ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

އައްޑޫ ސިޓ  ކައުންސިްލގެ  ފަޞާހަތު ފުޢާދު  ޙަދ ޖާ އޮފިަސރ މ ޑިއާ
 އިާދރާ 

 545 ސ ހިތަދޫ 

 546 ސ ހިތަދޫ  ސ.ނޫރާނ  ސްކޫލް ސަދަފް ަނސ މް  އޮިފސަރ އެޑްިމން

 547 ސ ހިތަދޫ  ސ.ނޫރާނ  ސްކޫލް ުޙސަިއން  ޝައްފާ އޮިފސަރ އެޑްިމން

 548 ސ ހިތަދޫ  ޝަރަފުްއދ ން ސްކޫލް  ޝަފ ޤް  ޞަފްވާން ޓ ޗަރ ލ ޑިންގ

 549 ސ ހުޅުދޫ  ސ.ހުުޅދޫ ސްކޫލް  ޝާހ ން ޢަލ  އެްޑމިން އޮިފސަރ އެިސސްޓެންޓް

 550 ސ ހުޅުދޫ  ސ.ހުުޅދޫ ސްކޫލް  ޔުމްނާ ާސބިޤު  ޓ ޗަރ

 551 ސ މަަރދޫ  މަަރދޫ ސްކޫލް   ޢާޠިފް އިްބރާހ މް އޮިފސަރ އެޑްިމން

 552 ސ މަަރދޫ  މަަރދޫ ސްކޫލް  ޝަންވާ ޫމސާ  އޮިފސަރ އެޑްިމން

 553 ސ މަަރދޫފޭދޫ  އިރުާޝިދއްޔާ ސްކޫލް  ޒާހިދާ  މަރިަޔމް ޓ ޗަރ ލ ޑިން

 554 ސ މަަރދޫފޭދޫ  ސ. މަަރދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް  އާމިނަތު މާޝާ  އޮިފސާރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
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 555 ސ މ ދޫ  ސ.އެޓޯލް ސްކޫލް  ުމޙަްއމަދު  ޙަްއވާ ޓ ޗަރ ކޮލިފައިޑް

އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓް
 އޮފިަސރ

 556 ސ މ ދޫ  ސ.އެޓޯލް ސްކޫލް  އަްޙަމދު  ޝަރުފިއްޔާ

 557 ސ މ ދޫ   ޝަމްުސްއދ ން ސްކޫލް މުަޙއްަމދު  هللاޢަބްދު ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް

 558 ސ މ ދޫ   ޝަމްުސްއދ ން ސްކޫލް އަްޙަމދު ދ ދ   ޝަރްފިއްޔާ ޓ ޗަރ ލ ޑިން

 559 ސ ފޭދޫ   ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް  ރަޝ ދު هللاޢަބްދު ލ ޑިން ޓ ޗަރ ގްެރޖުއޭޓް
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